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   WEEKBERICHT van 22 januari 2023 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zondag 22 januari wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Derde zondag na Epifanie 
Deze zondag gaat ds. Jan ter Avest voor in de 

dienst  

 
Collectes:  
1. ZWO-project Kansarme kinderen in  
                           Pretoria- Zuid-Afrika 

Voor veel jongeren in de Zuid-

Afrikaanse stad Pretoria is hun 

toekomst een zwart gat. Zij 

groeien op in gebroken gezinnen 

en gewelddadige wijken. De helft 

van de jongeren maakt de 

middelbare school niet af en 40 procent tussen 

de 15 en 34 jaar is werkloos. De christelijke 

organisatie PEN is als een familie voor deze 

kansarme kinderen en jongeren. Ze krijgen 

begeleiding bij huiswerk en examens, maar 

leren ook sociale en creatieve vaardigheden 

die hen weerbaar maken. PEN blijft de 

kinderen trouw tot ze op eigen benen kunnen 

staan. 

 
2. Kerkhuishouding 
    Kosten Weekberichten 

 
Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 
uw gift overmaken op onderstaande       
bankrekeningen o.v.v. collectes 22 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, hieronder en op de liturgie staan. 

 
 
 
 
 
 

   Diaconie                      Kerkhuishouding 

 
Bloemengroet 
De bloemen gingen op 15 januari naar 
mevr. Janny Dallinga en mevr. Loes 
Kooij/dhr. Jan Pijfers. 
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 

 
Concert Dorpskerk Rheden 

Op 29 januari geeft het koor Panta Rhei een 
concert in de Dorpskerk. 
Panta Rhei is een koor uit een brede kring rond 
Arnhem en zingt vooral bij uitvaarten. Het koor 
bestaat uit 16 ervaren zangers en zangeressen 
o.l.v. dirigent Frank Litjens. 

 
Thema van het concert is: ‘In de tijd’. Tijd speelt 
een enorme rol in ons leven. Verleden, heden en 
toekomst bestaan alleen ‘in de tijd’. Zoals een 
muziekstuk een begin, eind en dus een bepaalde 
tijdsduur heeft, zo heeft ons leven dat ook. 
Hoewel je een concert vooral in het Nu beleeft, 
worden er ook stukken gezongen gerelateerd 
aan het ‘buiten de tijd’ bestaan van mensen die 
zijn overgegaan. Stukken uit het verleden en 
toekomst komen aan bod en het koor hoopt ons 
deze middag even de tijd te laten vergeten… 
Entree is gratis, wel is er weer een collecte 
achteraf. 
Datum: 29 januari  
Plaats: Dorpskerk Rheden 
Aanvang: 15.30 uur 
Kerk open: 15.00 uur 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Actie Kerkbalans 
Het kan u niet zijn ontgaan. 
De Actie Kerkbalans is van 
start gegaan.  
Nu bent u aan zet.  
Vorig jaar bleek na een 
aantal weken, dat een groot 

deel van de mails wel was verstuurd, maar niet 
was aangekomen. Het heeft ons toen een 
hoop tijd gekost om te achterhalen wat het 
probleem was en om daarna de niet bezorgde 
mails alsnog opnieuw te versturen. Maar, al 
doende leert men, deze week hebben wij bij 
LRP nagevraagd of alle mails nu wel bezorgd 
zijn en men heeft dit bevestigend beantwoord. 
Ook wist men ons te vertellen dat binnen een 
kleine week al meer dan 70 digitale toezeg-
gingen waren ontvangen, een goed resultaat.  
Desondanks bereiken ons nu ook wel reacties 
van leden, die geen mail hebben ontvangen. 
Wij zullen deze reacties oppakken, achterhalen 
wat het probleem is en ofwel de mail opnieuw 
laten verzenden ofwel alsnog een enveloppe 
bezorgen.  
Met nadruk willen wij u vragen, als u deze 
week de mail nog niet heeft ontvangen, ook 
niet in uw spam box, wilt u dat dan even aan 
ons laten weten? Dan gaan wij daar direct 
achteraan en zorgen wij er voor dat dit alsnog 
in orde komt.  
Belt of mailt u dan even naar Kees van den 
Haak, 026 4953524 of 06 53391846 of 
cvk@dorpskerkrheden.nl 
 
 Quiz Night 

Wat leuk dat Ellecom/De Steeg en Rheden de 
Quiz Night deze keer samen organiseren! 
Siepko en Susanna Graver van Ellecom/De 
Steeg, Groep OLIVE en het technische team van 
Dorpskerk Rheden gaan jullie een spetterende 
avond met 
verrassende en 
veelzijdige vragen 
voorschotelen. 
Bij de Quiz Night 
kan Bijbelkennis 
handig zijn, maar je hebt veel meer aan 
algemene kennis. Onder het genot van een 
hapje en een drankje komen bekende 
televisiepersoonlijkheden, influencers en 
markante figuren voorbij met uiteenlopende 
vragen. Uiteraard ontvangt de winnaar van de 
quiz een mooie prijs! 
Neem je smartphone of tablet mee, deze heb 
je nodig om je antwoorden op de quizvragen 
door te geven. 
Ben je niet zo’n spelletjes- en quiztype? Dat 
geeft niet, dan kom je gewoon voor de 

gezelligheid. Het is namelijk ook een mooi 
moment om elkaar te ontmoeten in een 
ontspannen sfeer. 
Doe jij mee om te winnen of kom je voor de 
gezelligheid? Of voor allebei? Tot de 27e! 
Waar: Dorpskerk Rheden 
Wanneer: vrijdag 27 januari 2023 
Aanvang: 20.30 uur 

 

Mevr. E. Mulder-de Kruijf is jarig 
op zondag 29 januari en wordt 93 
jaar! Zij komt vaak in de kerk 
samen met Josien Bruger-van 

Middelkoop, die op 25 januari, 89 jaar wordt. 
Beiden van harte gefeliciteerd! 

 

Zaterdag 14 januari overleed Hendrik 
(Henk)Peters. Hij was een echte Rheënaar, 
met liefde voor zijn dorp. En als bouwvakker 
heeft hij zich ook voor onze Dorpskerk ingezet. 
We wensen zijn vrouw en verdere familie heel 
veel sterkte met dit grote verlies! 

  
Lezing:  De luxe van Genoeg, Velp 

Op donderdag 26 januari is er om 20.00 uur in 
de Grote Kerk aan de Kerkstraat 32 in Velp 
een lezing over minder moeten en je leven 
vereenvoudigen. 
In Nederland is alles te 
koop, kan en mag heel 
veel. Een enorme welvaart, 
waarin je gemakkelijk aan-
neemt dat dús ook alles 
móet.  
De nieuwste spullen, de 
laatste mode, een volle 
agenda, de wereld 
bereizen, het nieuws 
bijhouden, een flitsende 
carrière, een leuk gezin, 
lekker groot wonen, 24/7 bereikbaar zijn. Het 
resultaat? Soms een gevoel van rijkdom en 
succes. Maar ook overgewicht, geldgebrek, 
slaapgebrek, burn out of eenzaamheid. Vaker 
nog een gebrek aan ruimte in je volle huis, 
hoofd en agenda. En een onbevredigend 
gevoel rond de belangrijke, maar weinig 
urgente vraag wat er nou écht toe doet.  
Eén manier om tot meer ruimte, tijd en 
voldoening te komen is meer regie nemen, 
bewuster leven en leren schrappen. Maar hoe 
pak je dat dan aan?  
Martin van der Gaag, auteur van De luxe van 
Genoeg en redacteur van het kwartaalblad 
Genoeg, sprak daarover met tientallen mensen 
en paste ook zelf vele vereenvoudigingen toe. 
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De toegang is gratis. Wel wordt er een 
vrijwillige bijdrage gevraagd na de voorstelling. 
De deuren van de kerk gaan om 19.30 uur 
open en u wordt ontvangen met een kopje 
koffie of thee. Er is na afloop tijd om elkaar te 
ontmoeten en met elkaar te genieten van een 
drankje en een hapje. 
Datum: 26 januari 
Plaats: Grote Kerk Velp 
Aanvang: 20.00 uur 
 
(Tijdelijke) woonruimte gevraagd 

Via de website zijn wij benaderd door een 
inwoner van Rheden, die per 1 februari a.s. uit 
huis dreigt te worden gezet. Afgelopen 
woensdag hebben Kees van den Haak en Jan 
de Bes een gesprek met deze vrouw gevoerd. 
Het betreft een vrouw uit Curaçao met een 
dochter van 15 en twee zoons van resp. 12 en 
10 jaar, die naar Nederland zijn ‘gevlucht’ 
vanwege ernstig huiselijk geweld door de 
echtgenoot. Het gezin heeft al op diverse 
plaatsen in Nederland gewoond, maar dat 
waren steeds tijdelijke oplossingen. Tussen 

deze ‘oplossingen’ door zijn zij ook 
periodes dakloos geweest.  
Om te helpen voorkomen dat het 
gezin vanaf februari opnieuw op 
straat terecht komt, hebben wij hen 
toegezegd om via het Weekbericht 

te vragen of er binnen onze gemeenschap 
mogelijkheden zijn voor (tijdelijke) huisvesting. 
Met behulp van Incluzio en een ambulante 
begeleiding vanuit het Sociaal Meldpunt wordt 
gezocht naar een structurele oplossing voor de 
problemen van dit gezin.   
Mocht u zelf woonruimte beschikbaar kunnen 
stellen of iemand weten die dit zou 
kunnen/willen of meer informatie willen 
hebben, neemt u dan even contact op met Jan 
of Kees, telefonisch of via de mail.  
Onze nummers: 06 53391846 of 06 53723589 
of via webmaster@dorpskerkrheden.nl 
 
Meditatief wandelen  
Komende vrijdag kun je weer mee gaan 
wandelen vanaf de kerk van Ellecom. 
Helaas is er dit keer voorafgaand geen koffie, 
omdat ze bezig zijn met werkzaamheden in de 
kerk. Het begint om 10.00 uur.  
Op vrijdag 24 februari is het opnieuw en starten 
we om 10.00 uur vanaf de Dorpskerk in Rheden. 
Iedereen, die het fijn vindt om samen te 
wandelen en met elkaar van gedachten te 
wisselen, is van harte welkom! 

  
 
 

Van de kerkenraad 
Een nieuw jaar, een nieuw begin.  
- De moderamina van Rheden en Ellecom-De 
Steeg hebben vorige week verder gesproken 
over de voorgenomen fusie. In de zoektocht 
naar een geschikte procesbegeleider is Wouter 
Voshol ons aanbevolen. In deze vergaderingen 
hebben wij uitgebreid over en weer kennis 
gemaakt en besloten met hem in zee te gaan. 
Hij gaat op korte termijn voor ons een plan van 
aanpak maken met daarin ook een 
tijdsplanning. Hij vond het fijn dat wij al een 
richtdatum hebben vastgesteld om naar toe te 
werken: Pinksteren 2024. Inhoudelijk zullen wij 
zelf aan de gang moeten. In het vervolg van de 
vergadering hebben we een inventarisatie 
gemaakt van de belangrijke (pijn) punten die 
we als eerste met elkaar zullen bespreken. Dit 
zijn  
* Gebouwen, kerkdiensten, preekrooster 
* Formatie van predikanten en anderen met 
een aanstelling 
* Vermogen, onroerend goed 
* Commitment van moderamenleden na de 
fusie 
* Ledenadministratie  
In het volgende overleg op 14 februari a.s. 
maken we hier een start mee  
- De energielasten vormen een belangrijk 
aandachtspunt voor het CVK. In een speciaal 
groepje gevormd door vertegenwoordigers van 
het CVK en de kosters proberen we een 
antwoord te vinden op dit vraagstuk. Dagelijks 
wordt het verbruik gemeten en de temperatuur 
in de kerk wordt laag gehouden. Met de 
regelmatige gebruikers zijn we in gesprek 
hierover. Over het algemeen is de uitkomst, dat 
men wil meegaan in de temperatuurverlaging 
voor zover en zolang het gaat. Fijn dat deze 
medewerking er is. Gekeken wordt naar 
mogelijkheden om in de kerk 
energiebesparende voorzieningen te treffen, 
maar deze mogelijkheden zijn beperkt. 
Binnenkort praten we met een adviseur vanuit 
de gemeente Rheden hierover. Daarnaast 
overwegen we om ons aan te sluiten bij Kerk 
en Energie. Dit is een inkoopcollectief dat in 
staat is om voordelige energieafspraken te 
maken waarvan kerken die zich aansluiten 
kunnen profiteren.  
- Het CVK gaat zich de komende tijd ook 
bezighouden met de voorbereiding van een 
aantal groot onderhoud projecten die 
opgenomen zijn in het meerjarig 
onderhoudsplan. Naast een aantal kleinere 
reparatie- en herstel werkzaamheden vragen 
het dak, het hek en het orgel onze aandacht. 
De komende tijd zullen we inventariseren wat 
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we hieraan willen (laten) doen en in welke 
volgorde.  
- Tenslotte kunnen we meedelen dat de 
Eindejaarscollecte dit jaar tot nu toe een 
bedrag van € 2.780 opgebracht. Iets minder 
dan vorig jaar, maar toch een mooi bedrag. 
Alle gevers hartelijk dank hiervoor. Voor 
diegenen die nog niet hebben gedoneerd, 
maar dit wel zouden willen, het is nog altijd 
mogelijk om een bijdrage te doen.  
De kerkenraad 

 
Uitnodiging: Warme-Truienbuffet 

Velen van u weten waar SOOS 35+ voorstaat. 
Het is een ontmoetingsplaats in het JBC om 
elkaar te ontmoeten en te spreken in een 
ongedwongen sfeer met een hapje en een 
drankje, bijna iedere vrijdagavond met zo nu en 
dan een activiteit. 
In verband met de repetitieavond van de 
cantorij is het Warme-Truien-Stamppotbuffet 
niet op vrijdag, maar op woensdag 15 februari 
(Warme-Truiendag is 10 
februari).  
Meld u tijdig aan als u 
belangstelling heeft om 
hieraan deel te nemen. 
De kosten bedragen € 
17,50 per persoon.  
Iedereen hartelijk welkom! 
Opgave t/m 8 februari a.s. via 
telefoonnummer 026 4953459 op per mail 
adri.rita@gmail.com (Noodzakelijk voor een 
goede organisatie.) 
Indien u gebruik wilt maken van een 
vegetarisch of glutenvrij diner, laat het ons 
weten, dan houden wij hier rekening mee. 
Een hartelijke groet namens SOOS 35+  
Adri de Kort 
Plaats: Jonkvrouw Brantsen Centrum  

Datum: 15 februari  

Tijd: Ontvangst 18.30 uur 

Aanvang maaltijd: 19.00 uur 
 

Geheugensteuntje: 

di 24 jan: 20.00 uur: Mediteren op  

                                 dinsdagavond, Dorpskerk 

vr 27 jan: 10.00 uur: Meditatief wandelen, start  

                                 Nicolaaskerk, Ellecom 

vr 27 jan: 20.30 uur: Quiz Night, Dorpskerk 

vr 27 jan: 19.00 uur: Cantorij, Dorpskerk 

zo 29 jan: 15.30 uur: Concert Panta Rhei,  

                                                         Dorpskerk 

 

 

 

 

 
 
 

Gebed om aandacht 
Maak mijn hart een oase van stilte, 

maak mijn lichaam een tempel van rust, 
maak mijn geest een onbeschreven blad, 

maak mijn ziel een spiegel van licht. 
 

Maak mijn mond zonder oordeel, 
maak mijn ogen onthecht, 

maak mijn oren tot horen bereid, 
dat ik leer staan met lege handen. 

 
Dat ik mag aanvaarden wat is, 

mag vertrouwen wat komt, 
mag loslaten wat was, 

op adem mag komen, ieder moment. 
 

Alles begrijpend ben ik wijs, 
niets grijpend ben ik liefde, 
niets bezittend ben ik vrij, 

niets waar makend ben ik waar. 
 

Toon mij het gezicht van voor ik begon. 
Maak mij één met alles, één met allen, 

één met de Bron. 
 

Hein Stufkens 

 

 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 26 januari 18.00 uur 

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

  
 

Samenstelling: Ineke van Huissteden 

 

Een goede week gewenst! 
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