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   WEEKBERICHT van 25 december 2022 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zaterdag 24 december, zondag 25 
december en 1 januari worden de diensten 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 

 
 
Diensten Kerstavond 24 december 
* 19.30 uur: Kerstsamenzangdienst  
                  m.m.v. Rhedens Fanfare Corps 
                  ds. Jan Willem Overvliet 
 
Collecte: ZWO: Een toekomst voor 
kansarme kinderen in Pretoria, Zuid-Afrika 
(Zie hieronder) 
 
* 22.00 uur: Kerstnachtdienst 
                   Voorganger: ds. Bram Grandia 
                   m.m.v. Vivian de Graaf, viool 
 
Collectes:  
1. ZWO: Een toekomst voor kansarme 

kinderen in Zuid-Afrika 

Veel zwarte jongeren in Pretoria 
hebben geen toekomst-
perspectief. Zij groeien op in 
gebroken gezinnen en geweld-
dadige wijken in een donkere 
omgeving. De helft van hen 

maakt de middelbare school niet af en 40% 
van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is 
werkloos. De toekomst is voor hen vaak een 
duister gat. Samen met christelijke partners 
helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel 

van armoede en uitzichtloosheid te 
doorbreken en licht te brengen in hun 
bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en 
jongeren worden gestimuleerd hun opleiding 
af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs 
en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via 
muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen 
groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze 
nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te 
geven. Met de collecteopbrengst krijgen 
onder meer 900 jongeren huiswerk-
begeleiding. 
 
2. Kerkhuishouding 
    Kosten erediensten 

 
Kerstmorgen 25 december 
Deze zondag vieren we Kerst, de geboorte van 
Jezus Christus, de Heer. 
Ds. Jan Willem Overvliet is de voorganger, de 
Dorpskerkcantorij zingt en er is koffiedrinken 
na de dienst. 
 
Collectes: 
1. Kerk in Actie - Kinderen in de knel 
    Een beter leven voor vluchtelingen-   
    kinderen in Griekenland. 

 Vluchtelingen die na 
een levensgevaarlijke 
reis Griekenland weten 
te bereiken krijgen niet 
het welkom waar ze op 
hoopten. Ze worden 
ondergebracht in 
gammele tenten, 
blootgesteld aan kou en 
honger. Maar erger nog 
is het uitzichtloze 
wachten, soms wel 

jarenlang.  
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die 
zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in 
Griekenland. Op Lesbos geeft onze partner-
organisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct 
na aankomst en ze helpt bij invullen van de 
benodigde papieren. Voor kinderen en 
jongeren zijn er leerzame en ontspannende 
activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp 
bij het vinden van onderdak. In Athene 
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ondersteunt de kerk de opvang van 
minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en 
computerlessen, krijgen medische zorg en hulp 
bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare 
gezinnen met voedselpakketten en onderdak. 
Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt 
Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in 
Griekenland andere Kinderen in de Knel 
projecten. Helpt u mee? 
 
2. Kerkhuishouding 
Kosten erediensten 
 
Nieuwjaarsmorgen zondag 1 januari 
11.00 uur: ds. Jan Willem Overvliet 
In deze dienst zal Wytse Doevendans 
bevestigd worden als ouderling. 
We beginnen met koffie en gelegenheid om 
elkaar een goed Nieuwjaar te wensen. 
 
Collectes:  
1. Hospice Rozendaal 
Hospice Rozenheuvel van het Leger des Heils is 
voor zeer ernstig zieke mensen, die zich in de 
laatste weken of maanden van hun leven 
bevinden en voor wie thuis (blijven) wonen geen 
optie meer is. Bij Hospice Rozenheuvel krijgen 
zij deskundige zorg in een veilige omgeving 
(palliatieve zorg). Een team van zorgverleners 
staat 24 uur per dag klaar voor de gasten. 
Samen met de gast en zijn of haar naasten 
wordt gekeken hoe deze laatste weken/maanden 
zo prettig mogelijk ingevuld kunnen worden. 
 
2. Kerkhuishouding 
    Kosten erediensten 
 
Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 
uw gift overmaken op onderstaande       
bankrekeningen o.v.v. collectes 24 / 25 
december of 1 januari. 
 
- 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. 

 
 
 
 
 
 
    

   Diaconie                      Kerkhuishouding 

Bloemengroet 
De bloemen gingen op zondag 18 
december naar mevr. Anneke 
Hazes en de fam. Ligtenberg. 
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 

 

Blij verrast was ik met het mooie boeket 
bloemen, dat ik afgelopen zondag uit de kerk 
kreeg. Heel veel dank daarvoor en graag wens 
ik iedereen goede feestdagen toe! 
Hartelijke groet van Anneke Hazes 

 
Kinderkerstfeest 
Op zaterdag 24 december om 16.00 uur zijn de 

deuren van de kerk geopend 
voor het kinderkerstfeest voor 
alle kinderen van 6 tot en met 
12 jaar uit Rheden, Ellecom en 

De Steeg. Trek je foute kersttrui aan en neem 
je luie stoel, bankje, kleedje of zitzak mee (als 
je ze hebt). Er gaat een heel mooie kerstfilm 
vertoond worden! 
In de Nederlands gesproken film ‘The Star’ is 
de dappere ezel Bo de dagelijkse sleur in de 
molen in het dorp beu en hij ontsnapt. Dan 
begint het 
avontuur van zijn 
dromen. 
Onderweg 
ontmoet hij Ruth, 
een schaap dat 
haar kudde is 
verloren. Ook 
komt hij Dave 
tegen, een duif 
met grote ambities. Samen met drie 
kamelen volgen Bo en zijn vrienden de ster. Zo 
worden ze helden in het alom bekende 
kerstverhaal. 
Voor de kinderen van de kindernevendienst en 
de jeugdsoos is er aansluitend een ‘kerstdiner’ 
met broodjes knakworst in het JBC. Dominee 
Jan Willem zal een bijzonder kerstverhaal 
vertellen. Deze kinderen ontvangen hiervoor 
een speciale, persoonlijke uitnodiging. Kom 
een geweldig kerstfeest vieren! 
Meld je voor de film wel even aan via 
www.dorpskerkrheden.nl, zodat de organisatie 
weet op hoeveel kinderen ze kan rekenen. 
Wie: alle kinderen van 6 t/m 12 jaar 
Waar: Dorpskerk Rheden 
Wanneer: zaterdag 24 december 
Tijd: 16.00 uur 
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Terugblik Kerstmarkt 

De Kerstmarkt van afgelopen 

zaterdag 17 december in de 

Dorpskerk was als vanouds een 

hoogtepunt van en voor onze 

kerkelijke gemeente. Na twee jaar 

van afwezigheid vanwege 

coronamaatregelen konden we weer met z’n 

allen dit evenement houden en de opbrengst 

was evenals in voorgaande jaren weer 

geweldig: € 5.221,16! 

Het geld is bestemd voor het project van Kerk 

in Actie ‘Een toekomst voor kansarme kinderen 

in Pretoria, Zuid-Afrika’. 

De consulent van Kerk in Actie Jaantje Vink, 

die op de markt aanwezig was, schrijft ons:  

‘Nog zeer bedankt voor jullie inspanningen 

voor de kerstmarkt van jullie kerk! Echt super! 

Wat een hoge opbrengst!’  

 

Bij de verlotingen ging 

de mooie quilt naar 

Anneke Hazes en de 

prachtige kerststal naar 

Nettie Dekker uit 

Ellecom. 

Wij zijn heel blij en dankbaar dat het dit jaar 

weer is gelukt dit feest van saamhorigheid en 

als teken van hoop voor anderen, speciaal voor 

de kinderen in Pretoria, te kunnen houden. 

Uiteraard willen we allen die hebben 

meegewerkt aan de voorbereiding en de 

uitvoering van deze Kerstmarkt hartelijk 

bedanken voor hun bijdrage om dit alles 

mogelijk te maken.  

 
De ‘bloemenmeisjes’ 

 

Maar bovenal ook u, bezoeker van de markt. 

Dankzij u konden we deze mooie opbrengst 

realiseren. 

De kerstmarktcommissie:  

Jan de Bes, Ingeborg Kramers, 

Eva Heitman en Folkert Westinga. 

 
 
 

De Eindejaarscollecte 
Aan het einde van ieder jaar organiseren de 
kerken een bijzondere collecte en vragen zij 
hun leden om een extra 
bijdrage. Zo ook dit jaar. 
Vooral in deze tijd waarin ook 
uw kerk geteisterd wordt door 
de exorbitant hoge 
energielasten is een extra bijdrage belangrijk. 
Het helpt ons om de activiteiten die wij als kerk 
willen doen, te kunnen blijven uitvoeren en 
zodoende een levende en betrokken 
kerkgemeenschap te zijn. Daarom vragen wij u 
straks om de kerk te steunen met een extra 
bijdrage. Eind december trekt een grote groep 
vrijwilligers door de gemeente om de 
enveloppen met daarin een acceptgirokaart 
voor deze bijdrage te bezorgen. Laat u hen niet 
voor niets komen? Alvast dank voor uw steun.  
Het College van Kerkrentmeesters 
 

Geheugensteuntje: 

za 24 dec: 16.00 uur: Kerstfilm voor de  

                                           kinderen, Dorpskerk 

za 24 dec: 19.30 uur: Kerstsamenzangdienst,  

                                                           Dorpskerk 

za 24 dec: 22.00 uur: Kerstnachtdienst,   

                                                           Dorpskerk 

zo 25 dec: 10.00 uur: Kerstviering, Dorpskerk 

zo 1 jan: 11.00 uur: Nieuwjaarsdienst,                    

                                                           Dorpskerk 

                                         

 

Over 2 weken maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 5 januari 18.00 uur 

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

 

Samenstelling: Ineke van Huissteden 

 

We wensen u gezegende 

Kerstdagen en een voorspoedig 

en gezond Nieuwjaar toe! 
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