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   WEEKBERICHT van 6 november 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zondag 6 november wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Deze zondag gaat ds. Jan Willem Overvliet 
voor in de dienst van Schrift en Tafel.  
Er is ook koffiedrinken na de dienst. 
 
Collectes: 
1. ZWO-project Opvang straatmeisjes in 
Accra, Ghana 

Ghana is een West-Afrikaans 
land dat zich goed ontwikkelt, 
maar de verschillen tussen 
noord en zuid zijn nog groot. In 
de dorpen in het droge 
noorden is het bestaan hard, is 
het onderwijs niet altijd goed 

en hebben jongeren weinig kans op werk. Veel 
jongeren trekken naar de hoofdstad Accra, 
waar 25.000 kinderen op straat werken en 
leven. In het opvangcentrum Lifeline in Accra 
kunnen ieder jaar veertig meisjes terecht vanaf 
14 jaar. Een enthousiast en deskundig team 
van docenten en sociaal werkers begeleiden 
de meisjes intensief. De meisjes slapen ook in 
het centrum, dat een oase van rust is in de 
drukte van de sloppenwijk. Ze leren in tien 
maanden tijd kleding naaien, make-up, 
sieraden maken of het kappersvak. Ze worden 
een hechte groep, die elkaar ook na de 
opleiding tot steun is. 
 
2. Kerkhuishouding 
    Onderhoud orgels 

 
Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 
uw gift overmaken op onderstaande       
bankrekeningen o.v.v. collectes 6 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 30 
oktober naar mevr. Lodder en mevr. 
Keimpinga.  
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 

 
Bericht van Amnesty:  
We schrijven deze maand voor: 
* de Russische advocaten  Lilya 
Gemedzhi, Rustem Kyamilev en Nazim 

Sheikhmambetov. Ze zijn in juli jl. geschorst, 
enkel en alleen omdat zij hun werk deden. 

Ze hielpen activisten op de door Rusland 
bezette Krim die om politieke redenen waren 
aangeklaagd. 
We vragen de voorzitter van de Russische 
Federale Orde van Advocaten om de schorsing 
van deze drie juristen onmiddellijk op te heffen. 
en voor 
* de Nigeriaanse Keren-Happuch 
Akpagher. Ze was pas 14 jaar toen 
ze hoogstwaarschijnlijk verkracht 
werd op haar kostschool. Enkele 
dagen later overleed ze aan de 
complicaties.  
We vragen de minister van Justitie 
van Nigeria om een gedegen 
onderzoek te starten naar Kerens dood. 
 
U kunt de brieven per e-mail versturen. 
De brieven zijn ook terug te vinden op de 
website van de kerk en van Amnesty: 
www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 
U hoeft dan alleen uw naam in te vullen en op 
verzend te klikken. 
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World Servants Rheden  

Sleutelhangeractie en Gebak voor Rwanda 
De actie 'Gebak voor Rwanda' is 
2 oktober jl. van start gegaan in 
de Dorpskerk en heeft  
€ 99,30 opgebracht. Wij vinden 
het heel leuk, dat u zo 
enthousiast bent en hopen dat u 
heeft genoten van uw plak cake, 
koek of gebak. Dankzij enkele 
bakkers onder u zal de volgende 

eerste zondag van de maand, 6 november, 
weer een zelfgebakken lekkernij klaarstaan. 
Een bijdrage hiervoor kan ter plekke gedaan 
worden of via geef.ws/gebakvoorrwanda. 
Op 6 november gaat ook de sleutelhangeractie 
van start. Ik ben dan in de kerk om 
zelfgemaakte sleutelhangers en engeltjes te 
verkopen.  

 
De sleutelhangers kosten € 7,50 per stuk en de 
engeltjes € 20,- 
De knuffels kunnen ook besteld worden  
via geef.ws/sleutelhangeractie 
Naast de al gemaakte knuffels worden ze ook 
op verzoek gemaakt. U kunt kiezen uit de al 
gemaakte sleutelhangers en engeltjes of u kunt 
er een op aanvraag laten maken. 
Met deze actie wil ik niet alleen geld ophalen 

voor World Servants, maar ook gaat 10% van 

de opbrengst naar de Voedselbank! 

 
Over het project 
Komende zomer gaan we met een groep 
jongeren uit heel Nederland in Rwanda drie 
weken bouwen aan een kleuterschool, samen 
met de inwoners van Ruyenzi. Zo’n 120 

kleuters in de Ruyenzi-community hebben 
momenteel nog geen veilige plek om met het 
kleuteronderwijs te starten. Voor de ouders zou 
deze kleuterschool ook enorm helpen, omdat 
ze vaak op het land aan het werk zijn. Als hun 
kinderen naar een kleuterschool kunnen, 
krijgen ze daar meer zorg, aandacht en zelfs 
eten, wat een enorme ondersteuning is voor de 
gezinnen. Kijk voor meer info ook op 
www.worldservants.nl/rwanda/RW123. 
Wilt u zich opgeven om te bakken of heeft u 
vragen dan kunt u terecht bij Tim of Chris via 
rheden@worldservants.nl of 026 8448 060.  
Wilt u meebouwen als sponsor? Ga naar 
geef.ws/rheden 
Met vriendelijke groeten, 
Namens actiegroep Rheden 
Tim Duisterwinkel 
 
Buurt mee voor De Pinkel 
Ook dit najaar organiseert de gemeente Rheden 
weer Ik Buurt Mee, waarbij iedere bewoner van 
de gemeente Rheden een waardecheque van  
€ 7,50 in de brievenbus krijgt.  

De waarde van deze 
cheque kan besteed 
worden aan een 
initiatief, dat is 
ingediend en 
goedgekeurd door de 

gemeente.  
Ook De Stichting Behoud Oude Begraafplaats 
De Pinkel heeft weer een initiatief ingediend. 
Dankzij vorige edities heeft de stichting veel 
verbeteringen aan kunnen brengen, met name 
bij en rond het kindermonument. 
Dat is nu zo goed als afgerond. Alleen het deel 
ten noorden daarvan is nog onontgonnen. 
Dat willen wij graag in deze ronde aanpakken en 
dan misschien nog als kers op de taart een bank 
waarop bezoekers even rustig kunnen gaan 
zitten. 
Kortom, als u geen andere bestemming heeft 
voor de reeds ontvangen cheques, dan kunt u 
ons er blij mee maken. 
De cheque kan geactiveerd worden via 
https://www.ikbuurtmee.nl/activities.php?p=1&s=
Sparend%20&r=_Rheden&t=&z=, kies voor 
doneren. 
Maar afgeven bij mij in de brievenbus mag 
natuurlijk ook. Alvast hartelijk bedankt! 
Loes Kooij 
Rozenbos 17 
  

Opruiming kasten kerk 
Zoals u heeft kunnen zien zijn de 
(sloop)werkzaamheden in de kerk in volle 
gang. De kasten zijn uiteraard ook leeggehaald 

https://www.worldservants.nl/actieplatform/actie/gebakvoorrwanda
http://geef.ws/sleutelhangeractie
https://www.worldservants.nl/rwanda/RW123
mailto:rheden@worldservants.nl
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en de spullen zijn opgeslagen elders in de 
kerk. Bij het ontruimen van de kasten kwamen 
we nog wel wat spullen tegen die voor ons niet 

meer bruikbaar zijn. Maar 
misschien dat u er nog iets 
mee kunt. Het gaat vooral om 
standaarden, oude 
diaschermen, etc.  
Mocht u interesse hebben, 
neem dan even contact op 

met Adri de Kort, telefoon 495 34 59. We willen 
deze spullen per 1 december afvoeren, dus 
heeft u interesse, belt u dan vóór die datum. 
 Adri de Kort 
 
Van de kerkenraad 
De kerkenraad heeft afgelopen donderdag 
vergaderd. Enkele punten hieruit: 
* De opmerkingen die op de gemeenteavond 
zijn gemaakt over het beleidsplan zullen 
worden verwerkt en zo mogelijk worden 
opgenomen in het actieplan voor komend jaar. 
* De liturgiecommissie heeft nog geen definitief 
besluit genomen over de plaats van het doop- 
en gedachtenisboek in de kerk 
* Het preekrooster voor het jaar 2023 is 
besproken. Er blijken steeds meer bekende 
gastpredikanten af te haken. Suggesties voor 
andere predikanten om voor te gaan in Rheden 
zijn van harte welkom 
* De diaconie onderzoekt, in navolging van de 
kerk in Velp, de mogelijkheid om gelden die 
aan alle huishoudens door de regering worden 
uitgekeerd evenwichtiger te verdelen. In het 
Weekbericht van volgende week komt hier 
meer informatie over. 
* A.s. zondag wordt een vrouw van Iraakse 
afkomst in onze kerk gedoopt. 
De kerkenraad 
 
Geheugensteuntje: 

di 8 nov: 20.00 uur: Mediteren op dinsdagavond,  
                                                              Dorpskerk 
wo 9 nov: 19.30 uur: Moderamen, JBC 
vr 11 nov: 19.00 uur: Jeugdsoos, JBC 
vr 11 nov: 19.00 uur: Cantorij, Dorpskerk 
 

 

We wensen u een goede week toe! 
 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 10 november 18.00 uur 

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

 

Samenstelling: Ineke van Huissteden 

 
 
 

Heilig Avondmaal 
 

 
 

 
 

Wie kent de eenvoud van het breken, 
de stille omgang van het brood? 

Wie hoort de wijn van liefde spreken, 
een liefde sterker dan de dood? 

 
Er is een kind bereid tot delen, 

het komt met brood, het komt met vis, 
het geeft zijn voedsel aan de velen, 

een weldaad in de wildernis. 
 

Er staat tot ons geluk geschreven 
dat God zeer overvloedig is, 

wij zijn geschapen om te geven, 
zo tonen wij zijn beeltenis. 

 
Er is een mens ons bijgebleven, 

bij brood en wijn hoor ik zijn stem, 
als water vloeit zijn kostbaar leven, 

een vis is tekenend voor hem. 
 

Tekst: Jaap Zijlstra 
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