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   WEEKBERICHT van 23 oktober 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

(www.dorpskerkrheden.nl - www.facebook.com/dorpskerkrheden)   
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Op zondag 23 oktober wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Deze zondag gaat ds. Klaas Eldering uit Velp 
voor in de dienst.  
 
Collectes: 

 
2. Kerkhuishouding 
    Kosten Erediensten 

     
Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 
uw gift overmaken op onderstaande       
bankrekeningen o.v.v. collectes 23 oktober. 
 
- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384 
 
- Kerkrentmeesters: 
  NL 06 RABO 0373 72 7658 
 
U kunt u gift ook overmaken via de QR-codes 
van de diaconie en het CVK, die achter in de 
kerk hangen en op de liturgie staan. 

 
Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 16 
oktober naar mevr. Meeuwissen en 

de fam. Visscher. 
Mocht u iemand weten die voor een 
bloemengroet vanuit de kerkgemeenschap in 
aanmerking komt, geef dit dan even door aan 
Dea Frederiks, tel.:495 23 80,  
e-mail: d.frederiks@hetnet.nl 
 
 
 

Wat een verassing dat Els van Hout de bloemen 
kwam brengen. We gaan er van genieten! 
Dank je wel allemaal. 
Groeten, 
Johan en Betty Visscher  
 
Hartelijk wil ik bedanken voor het boeket 
bloemen, dat ik mocht ontvangen. 
Het kwam op een heel goed moment. 
Kyrie Meeuwissen 

 
Sirkelslag Young Rheden 

 
Afgelopen vrijdag hebben we met jongeren het 
spel Sirkelslag Young gespeeld. Het was een 
heel gezellige avond en er werd behoorlijk 
fanatiek mee gedaan met het puzzels oplossen, 
limbodansen, moodboards maken, enz.  
In het laatste spel ging het over de 
arbeidsmigranten in Qatar en we kregen de 
vraag om mee te helpen met het verbeteren van 
hun leefsituatie. Met deze actie verdient de 
groep extra bonuspunten bij het spel en zo 
hebben we ons als doel gesteld om in een 
maand tijd € 500 op te halen. Dat is veel geld 
maar alle beetjes helpen! 
Wilt u onze actie steunen? Ga dan naar de 
volgende webpagina: 
https://www.inactievoorqatar.nl/team/de-
rhedense-sirkel-slaat-hun-slag 
 
Meditatief wandelen: 
Vrijdagmorgen 28 oktober kunt u mee gaan 
wandelen. We verzamelen ons bij Dorpskerk van 
Rheden om tien uur en als u wat eerder komt, 
drinken we nog samen koffie of thee.  

1. Inloophuis, Dieren  
In de 30 jaar dat het Inloophuis bestaat, heeft het 
inmiddels een vaste plek in de regio gekregen. 
De meeste inlopers zijn mensen die ergens in 
hun leven zijn vastgelopen, of die in onze 
hectische samenleving op de een of andere 
manier tussen wal en schip zijn geraakt. De 
inlopers vinden een rustpunt in de grote 
huiskamer van het Inloophuis. Daar zijn ze 
welkom, daar vinden ze een luisterend oor, daar 
zijn mensen die om ze geven. 
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De route is niet langer dan 5 kilometer. Het 
eerste deel wandelen we in stilte en het tweede 
deel van de tocht krijgen we gelegenheid om met 
elkaar in gesprek te gaan. Je kiest zelf je tempo 
en ook met wie je halverwege de route in 
gesprek wilt gaan. Het is een laagdrempelige 
activiteit en iedereen die het leuk vindt om 
samen te wandelen is van harte welkom. Doet u 
mee?  
 
Concert Klezmore 

 
Na het succes van vorig jaar komt op 30 oktober 
het inmiddels befaamde ensemble Klezmore 
opnieuw een concert geven in de Dorpskerk.  
Klezmore speelt het programma: Tants, tants 
Jidelekh!  Een muzikale reis door het Oost-
Europa van toen en van nu, met muziek van de 
Joden, ‘de Jidelec’, én van de Roma. Beide 
groepen leefden vaak noodgedwongen in 
getto’s met hun eigen 
gebruiken, eigen muziek en 
een eigen taal: het Jiddisch 
van Asjkenazische en het 
Ladino van de Sefardische 
Joden en het Romanes van 
de Roma. 

‘Klezmer is muziek met 
een lach en een traan’, zo 
wordt vaak gezegd. 
Oordeelt u zelf! 
Voor het volledige 
programma: zie de website. 
Entree is gratis, wel wordt een vrije gift na afloop 
gevraagd. 
Data: 30 oktober 
Plaats: Dorpskerk Rheden 
Aanvang: 15.30 uur 
Kerk open: 15.00 uur 
 
Vele handen maken het werk licht. 
De derde klusweek staat voor de deur en we 
zullen dinsdag en woensdag verder gaan met 
waar we waren gebleven. In de eerste week 
hebben 7 verschillende mensen hun bijdrage 
geleverd en hierdoor lopen we nu ook voor op 

de geplande werkzaamheden. 
Ook hebben we enkele leuke 
vondsten gedaan, zoals een 
ouderwetse gulden en een 

euro. Een vliegtuigje gevouwen van de liturgie 

van 2 februari 1992 Werelddiaconaatzondag 
en een prop papier met daarop drie liederen: 
Four seasons in one day -  Crowded House, 
Paradijs – Tröckner Kecks en One - U2 alles is 
op You Tube na te luisteren. 
Er werd onder de vloer van de kasten nog een 
klein bordje gevonden met de tekst: 
‘Ontvangen coll ctes’.  De e ontbreekt… 

Wie weet wat we bij 
de graafwerkzaam-
heden voor het riool 
nog tegenkomen. 

Ondanks de voorspoedige start was er ook al 
de eerste tegenvaller. Naast dat er veel puin 
onder de verwijderde banken en kast lag was 
ook de vloer bij de verwijderde banken niet 
doorgelegd. We gaan dit oplossen door een 
betonvloer te storten waarop we de onder het 
puin liggende plavuizen netjes in de kast willen 
doorleggen zodat het een geheel wordt met de 
kerkvloer. We zullen proberen tegenvallers te 
compenseren door wat andere 
werkzaamheden zelf uit te voeren.  
Tot slot wil ik eindigen met de bemoedigende 
woorden waar mijn ogen naar toegetrokken 
werden op de 30 jaar oude liturgie ‘Onze hulp 
is in de Naam van de Heer’. Volgende week 
maandag en dinsdag gaan we weer verder van 
9.00 tot 12.00 en 13.30 tot 15.30 uur. Kom 
rustig even langs om te kijken of deze klus bij u 
past of voor zomaar een gesprekje... 
Met vriendelijke groet  
Adri de Kort tel. 026 4953459  
of e-mail adri.rita@gmail.com  
 
Gezamenlijke maaltijd 
De parochie in De Steeg organiseert op 28 
oktober een gezamenlijke maaltijd in Het 
Parkhuis, Parkweg 5, De Steeg.  
Aanvang 18.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom om aan te 
schuiven en op het menu staat een Chinese 
maaltijd! Ook willen we de gemeenteleden 
vanuit Rheden weer van harte uitnodigen! 
Er wordt een bijdrage van € 7,50 pp. gevraagd. 
U kunt zich opgeven per email 
diaconie@pges.nl of bij Marja Reijnierse  
(tel. 0313-413065 of 06-24489825)  
Hartelijke groet namens de diaconie 
Ellecom/De Steeg,  
Marja Reijnierse 
 
Fars de grondgraver 

Op zondag 30 oktober aanstaande is er om 
15.30 uur in de Grote Kerk aan de Kerkstraat 
32 in Velp de familievoorstelling ‘Fars de 
grondgraver’. Een nieuw sprookje voor kijkers 
van 4 tot 100 jaar en ouder. ‘ 

mailto:adri.rita@gmail.com
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De voorstelling wordt gespeeld door het 
theatergezelschap ‘Over Schapen Enzo’: zij 
maken voorstellingen met een mooie 
boodschap, humor, gekke scènes, vrolijke 
interactie en altijd met muziek. Over Schapen 
Enzo wordt gevormd door Ilse Bevelander en 
Anneke Doest, hét christelijke muziektheater-
vrouwenduo van Nederland. Saxofonist David 
Wilschut komt ook mee die middag naar Velp. 
Beiden zijn zeker ook bekend in deze regio. 
Ilse en Anneke stonden als duo al op heel veel 
plekken. Van Nederland Zingt tot Open Doors 
dagen. Van camping, intieme kapelletjes tot 
volle theater- en kerkzalen. Deze zondag de 
30e oktober komen ze deze prachtige 
voorstelling voor ons spelen.  

De toegang is gratis. Wel wordt er een 
vrijwillige bijdrage gevraagd na de voorstelling. 
De deuren van de kerk gaan die middag om 
15.00 uur open en u wordt ontvangen met een 
kopje koffie of thee en voor de kinderen 
natuurlijk limonade. Er is na afloop tijd om 
elkaar te ontmoeten en met elkaar te genieten 
van een drankje en een hapje. 
 
Geheugensteuntje: 

ma 24 okt: 13.30 uur: Redactie Ontmoeting, JBC 
vr  28 okt: 10.00 uur: Mediatieve wandeling, start   
                                                Dorpskerk Rheden 
zo 30 okt: 15.30 uur: Concert Klezmore,  
                                                             Dorpskerk 
 
 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 27 oktober 18.00 uur 

via e-mail: weekbericht.rheden@gmail.com 

 

Samenstelling: Ineke van Huissteden 

 

 

 

 
 

In de stilte, 

als ik rust kan vinden, 

dan vind ik U soms. 

Uw aanwezigheid, uw adem. 

Help me dat te vinden, God. 

 

In muziek,  

in de harde beat of op de golvende melodie, 

dan voel ik U soms. 

Uw steun, uw aansporing. 

Help me dat te voelen, God. 

 

Buiten, 

in het bos, aan zee, op het plein van de stad, 

dan zie ik U soms. 

Uw schepping, uw grootsheid. 

Help me dat te zien, God. 

 

In mensen, 

in gesprekken, in vreugde en verdriet, 

dan hoor ik U soms. 

Uw woorden, uw zorgen. 

Help me dat te horen, God. 

 

In het einde, in een nieuwe start. 

In berusting, in verontwaardiging. 

In de chaos, in de orde. 

In ons hele leven,  

soms. 

 

Help ons U op te merken, God. 

Kom ons tegemoet. 

Amen. 

 

(ds. Harmke Heuver) 

 

 

We wensen u een goede week toe!         
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