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   WEEKBERICHT van 27 november 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zondag 27 november wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 

 
 
Deze zondag is de eerste zondag van Advent, 
de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; het 
is de liturgische periode waarin de verwachting 
van de komst van Jezus Christus centraal 
staat. Ds. Jan Willem Overvliet gaat voor in de 
dienst. 
 
Collectes: 
1. SchuldHulpMaatje 

 
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de 
kerken in Nederland. Het uitgangspunt is dat je 
iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. 
Wij gaan naast mensen met schulden staan. 
En samen kijken en leren we hoe zij vrij 
kunnen komen van een (dreigende) schuld. 
Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële 
problemen, kan rekenen op de steun van onze 
maatjes. Ongeacht geloof, ras, geaardheid of 
afkomst. Voorkomen van schulden is natuurlijk 
het beste. Daarom geven we ruime aandacht 
aan vroegsignalering en preventie.  
 
 
2. Kerkhuishouding 
Onderhoud Dorpskerk 

 
Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 
uw gift overmaken op onderstaande       
bankrekeningen o.v.v. collectes 27 november. 

 
- 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 20 
november naar de fam. Annie 
Jansen en Johan Mandemakers. 
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 
 

Via Dea kwam een bedankje binnen van de fam. 
Van der Mey. Zij waren zeer blij en verrast met 
de bloemen en willen er hartelijk voor bedanken.  
 
Heel hartelijk bedankt voor de mooie bos 
bloemen die ik zondag heb gekregen. 
Ik geniet ervan. Het gaat goed met het herstel 
van mijn heupoperatie. 
Vriendelijke groeten van Annie Jansen 

 

Adventsvesper 
Zondag 27 november is er ’s avonds om 19.00 
uur een oecumenisch Adventsvesper in de 
Emmaüskerk te Dieren.  
Voorganger is ds. F.Z. Ort. 
 

Sirkelslag Young:  
De actie voor Qatar heeft een mooi bedrag 
opgebracht vanuit onze kerk: €4 77! Je kunt het 
vinden op de website www.inactievoorqatar.nl  
Mooi zo’n voetbaltoernooi en fijn dat er zoveel 
mensen van kunnen genieten, maar treurig dat 
er zoveel geld mee gemoeid is en er zo weinig 
rekening is gehouden met arme en kwetsbare 
mensen.  
Deze actie wil wel aandacht vragen voor het lot 
van deze mensen. 
  

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:d.frederiks@hetnet.nl
http://www.inactievoorqatar.nl/
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Jubileum: Dhr. en mevr. Bruger – 
Frederiks zijn op 1 december 
vijftig jaar getrouwd. Van harte 
gefeliciteerd!  

 
Jarig: Christien de Jonge en Gerrit de Zwaan 
vierden onlangs een kroonjaar en behoren nu tot 
de sterken! Gefeliciteerd! 

 
Filmavond: The Duke 
Groep OLIVE organiseert vanavond, vrijdag 25 
november, weer een filmavond in de Dorpskerk 
en iedereen is welkom. 
De film ‘The Duke’ vertelt 
het verhaal van een van 
de gekste kunstroven uit 
de vorige eeuw. Kempton 
Bunton is een 60-jarige 
taxichauffeur. In het jaar 
1961 pleegt hij de 
geruchtmakende diefstal 
van Goya's beroemde portret van de hertog van 
Wellington. Deze bevindt zich in de National 
Gallery in Londen. Voor het losgeld dat hij eist, 
heeft hij al een goed doel in gedachten. 
Jim Broadbent schittert als de anti-autoritaire en 
sociaal voelende Bunton en de al even briljante 
Helen Mirren speelt zijn knorrige echtgenote. De 
film heeft met hen een geweldige cast. Het is 
een oprechte, heerlijke komedie van het type 
waarin de Britten al decennia uitblinken. 
Het belooft een leuke en ontspannende avond te 
worden met een kleine serieuze ondertoon. Blijf 
je na de film ook gezellig nog wat drinken? De 
toegang is gratis, maar je kunt natuurlijk altijd 
vrijwillig een gift doen. 
Waar: Dorpskerk 
Wanneer: vrijdag 25 november 2022 
Aanvang: 20.30 uur 
 
Concert Toca Tango.  
A.s. zondagmiddag, 27 november, is er weer 

een concert in de Dorpskerk. Deze keer komt 

voor de eerste keer Toca Tango voor ons 

optreden. Toca Tango is een tango-orkest dat 

originele Argentijnse tango's, walsen en 

milonga's laat klinken.  

 

De muzikanten van Toca Tango spelen de 
tango's met grote liefde voor deze Argentijnse 
muziek. De luisteraars worden meegevoerd 
naar de opwindende gevoelswereld van de 
tango: vurige hartstocht, hopeloze liefde en 
bitterzoete herinnering. Het orkest speelt zowel 
de klassiekers van Carlos Gardel, de 
traditionele tango's van o.a. Fransisco Canaro, 
de tango's uit de gouden periode van de 
veertiger jaren vertegenwoordigd door o.a. 
Osvaldo Pugliese en Anibal Troilo als ook de 
vernieuwende muziek van o.a. 
Astor Piazzolla en Daniel 
Binelli.Toca Tango biedt een 
afwisselend programma, vaak 
dramatisch, dan weer vol van 
liefde, soms agressief en daarna weer vrolijk 
en licht. Voor zowel de muzikanten als de 
luisteraars is elke uitvoering weer een nieuw 
avontuur. Liederen worden afgewisseld met 
instrumentale stukken, harmonie en contrast 
geven verscheidenheid, net als solo's en 
samenspel. 
Toca Tango bestaat uit 7 muzikanten en een 
zangeres. Door deze grote bezetting heeft ze 
een groot palet van verschillende klankkleuren 
en als gevolg daarvan is een breed repertoire 
mogelijk. De arrangementen worden speciaal 
voor deze bezetting geschreven door Albert 
van Dijk, de bassist van het orkest. 
De toegang is vrij, bij de uitgang vragen wij een 

vrije gift.  

Datum: 27 november 
Plaats: Dorpskerk 
Aanvang: 15.30 uur 
 
Excursie Openluchtmuseum 
De diaconie Ellecom/De Steeg nodigt u uit om 
op vrijdagmiddag 9 december mee te gaan 
naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Het 
museum is dan gehuld in kerstsfeer en dat 
weekend zijn ook de ‘Landleven dagen’, waar-
door er veel extra’s te zien en te beleven is! 

We willen om 12.00 uur beginnen met een 
lunch in Eltheto, Diepesteeg 16 in De Steeg en 
daarna vertrekken we met auto’s naar Arnhem. 
In het museum kunt u rustig uw gang gaan om 
rond te kijken naar o.a. de Canon van 
Nederland, er is een tentoonstelling van Anton 
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de Kom en zijn gedachtegoed, de wintermarkt 
op het Zaanse plein en de tram zal u overal 
naar toe rijden….. 
De kosten voor de lunch en de entree betalen 
wij, mocht u een museumjaarkaart of een VIP-
kaart van de vriendenloterij in uw bezit hebben, 
wilt u dit dan aangeven bij aanmelding?                                  
Want dan is de entree gratis!  
De kosten voor de benzine graag bespreken 
en afrekenen met de chauffeur en versnape-
ringen in het museum zijn ook voor eigen 
rekening!  
Opgeven kan via diaconie@pges.nl. Ook kunt 
u contact opnemen met Laura Wismeyer 
(0313415151) Marja  Reijnierse (0313413065)     
We hebben natuurlijk wel chauffeurs nodig, dus 
bij opgave is het fijn om te weten of u wilt rijden 
en hoeveel passagiers u mee kunt nemen!!  
Hartelijke groet van de diaconie 
Marja Reiijnierse 
 
Groen voor de Kerstmarkt 
gevraagd 
De bloemengroep vraagt om 
voor de Kerstmarkt weer 
veel en mooie kerststukken 
te maken of u in uw tuin 
mooi groen wilt snoeien, 
zoals dennengroen, conifeer, pinus, cornus, 
grillige of gekleurde takken, klimop met 
bessen, skimnia, hulst, of blad van de 
schoenlappersplant enz. Daar zijn we heel blij 
mee, want zonder groen kunnen we niet veel 
doen. Ook mooie schalen, potten of 
bakjes/mandjes zijn van harte welkom. 
Zaterdag 10 december kunt u het bij de kerk 
inleveren. Wij zijn van 10 tot 13 uur aanwezig 
om het materiaal in ontvangst te nemen.     
De bloemengroep  
 
De Intercity-groep 
Groep voor alleengaanden van 50 jaar en ouder 
voor bezinning en ontmoeting 

Op zondag 18 december a.s. komt de Intercity-
groep weer bijeen, deze keer in de Protestantse 
Remigiuskerk, Kerkstraat 42, Hengelo (G). 
Hengelo heeft geen treinstation, dus we gaan 
gedeeltelijk carpoolen. Mensen die met de trein 
reizen kunnen tot rond 9.00 uur op het station 
van Zutphen uitstappen. Wel graag melden, 
zodat we weten met hoeveel auto’s we daar 
klaar moeten staan.  
Vanaf 9.30 uur is er koffie/thee in het Diaconaal 
Centrum t.o. de kerk. Om 10.00 uur begint de 
kerkdienst, voorganger is ds. Rineke van den 
Berg. Na de dienst koffiedrinken en nagesprek. 
Na de lunch bezoeken we museum More in 

Ruurlo, waar we rond 15.00 uur afsluiten met 
een drankje. 
Aanmelden uiterlijk maandag 12 december per 
email moltvoort@planet.nl  
of telefonisch 0575 553979 
Mede namens mijn medebestuursleden een 
hartelijke groet,  
Marietje Oltvoort 
 
Om vast in de agenda te noteren, volgende 
week meer informatie hierover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geheugensteuntje: 

vr 25 nov: 19.00 uur: Cantorij, Dorpskerk 

vr 25 nov: 20.30 uur: Film The Duke,  

                                                         Dorpskerk 

zo 27 nov: 15.30 uur: Concert Toca Tango,  

                                                           Dorpskerk  

ma 28 nov: 13.30 uur: Redactie Ontmoeting,  

                                                                    JBC 

ma 28 nov: 19.30 uur: College van Predikant  

                                           en ouderlingen, JBC 

di 29 nov: 20.00 uur: Mediteren, Dorpskerk 

vr 2 dec: 19.00 uur: Cantorij, Dorpskerk 

 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 1 december 18.00 uur 

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

 

Samenstelling: Ineke van Huissteden 

 

We wensen u een goede week toe! 

mailto:diaconie@pges.nl
mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

