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   WEEKBERICHT van 12 maart 2023 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 

Op zondag 12 maart wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Zondag Oculi   
Vandaag is het de derde zondag in de 
40dagentijd, zondag Oculi genoemd. Oculi is 
Latijn voor ‘ogen’. In Psalm 25, vers 10 staat: 
‘Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht’. 
In deze voorbereidingstijd voor Pasen richten 
wij onze ogen op God, of Hij naar ons en naar 
zijn wereld wil omzien. 
Voorganger is ds. Gert Jansen uit Ellecom. 
 
Collectes:  
1. Voedselbank Arnhem 
Meer dan één miljoen Nederlanders leven onder 
de armoedegrens. Het doel van de Voedselbank 
is om die mensen, die per maand minder dan  
€ 180,- als leefgeld hebben, een steuntje in de 
rug te geven. De Voedselbank verstrekt hen, op 
verzoek van professionele hulpverleners, tijdelijk 
een wekelijks voedselpakket. 
Hiervoor werkt Voedselbank Arnhem samen met 
bedrijven en supermarkt(ketens). Zij doneren 
hiervoor hun overschotten die ze, om wat voor 
reden dan ook, niet meer kunnen verkopen. Dit 
levert diverse voordelen op voor alle betrokken 
partijen. Er gaat geen voedsel verloren. Mensen 
met weinig geld krijgen eten. En bedrijven 
kunnen op relatief goedkope wijze van hun 
overschotten afkomen. Zo zorgen deze partijen 
er samen voor dat armoede wordt bestreden, 
voedseloverschotten verdwijnen en zelfs dat het 
milieu minder wordt belast. De Voedselbank 
ontvangt geen structurele subsidies en is dus 
volledig afhankelijk van donaties en sponsoring. 
 
2. Kerkhuishouding 
    Onderhoud kerkelijke terreinen 
     
Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 
uw gift overmaken op onderstaande       
bankrekeningen o.v.v. collectes 12 maart. 
 
- Diaconie: NL 32 RABO 03552 00 384 
 

- Kerkrentmeesters:  
  NL 06 RABO 0373 72 7658 
 
U kunt uw 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 5 maart naar de 
fam. Hendriks  en mevr. B. Mulder. 
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 waren we om afgelopen zondag een 
prachtige bloemengroet te ontvangen van de 
kerkgemeenschap.  
Hiervoor onze hartelijke dank!  
Wim en Dicky Hendriks 

 
 

 
Geboren David!  
Kleinzoon van  
Jan Willem en 
Nienke Overvliet.  
 

Van harte gefeliciteerd! 

 
 

Mevr. C.J. (Charlotte) Mac Gillavry-
Weymans deze week 97 jaar te worden. Van 
harte gefeliciteerd! 

 
Gelegenheidskoor 
Afgelopen zondag zijn we begonnen met de 
repetities van het gelegenheidskoor, dat in de 
Paaswake op 8 april zal zingen o.l.v. Christan 
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Grotenbreg. Er waren al ruim 20 mensen die 
meezongen, een mix van 
leden van Con Colore en 
gemeenteleden, al geldt dat 
voor sommigen natuurlijk 
beide. Er kunnen nog meer mensen meezingen, 
vooral de mannen zijn nog in de minderheid. De 
repetities zijn na de kerkdienst om 11.30 uur in 
de kerk tot ongeveer 12.45 uur. 
Welkom! 
 
Gemeenteavond 30 maart 
In het vorige Weekbericht stond vermeld dat de 

gemeenteavond, die was vastgesteld op 19 

april, is vervroegd naar 28 maart. Dat wordt 

weer anders. Op 28 maart is de kerk niet vrij en 

dat hadden we van te voren niet gecheckt. De 

nieuwe en definitieve datum is nu donderdag 

30 maart, aanvang 20.00 uur en inloop vanaf 

19.30 uur.  

Het afwijken van de oorspronkelijke datum 
heeft te maken met het fusieproces en de 
afstemming daarin op E/DS. Op 30 maart (en 
bij E/DS op 28 maart) willen de kerkenraden 
aan de gemeenteleden het plan van aanpak en 
de tijdsplanning voorleggen. Ook is het de 
bedoeling om een concreet voorstel te doen 
m.b.t. de invulling van de diensten en de inzet 
van predikanten.  
Op de gemeenteavond wordt vóór de pauze 
het woord gegeven aan de verschillende 
colleges en aan groep OLIVE. Er wordt 
teruggekeken op het afgelopen seizoen en al 
wat vooruit geblikt naar het volgende. 
De kerkenraad 
 
Vele handen… 

Dit maal een kort berichtje. 
De vloer van de kast is 
klaar. Drie verschillende 
maten estriken had ik om de 
vloer te leggen: 16,25 x 
16,25 mm, 18,90 x 18,90 
mm en 21,55 x 21,55 mm. 
En als u deze maten ziet 
denkt u vast ‘maten op een 
halve mm’, hoe kan je dit 

meten? 10 tegels op een rij leggen, de maat 
opmeten en delen door 10 dan ontstaat er een 
gemiddelde maat en het zou zomaar kunnen 
dat er 7 mm verschil zit in de 
grootste en de kleinste tegel. 
Met bredere of smallere kan 
je deze verschillen opvangen. 
Ook is er op enkele estriken 
een streepje glazuur te zien. 
Hoe dit mogelijk is, daar 
kunnen u en ik alleen maar 

naar raden. Ook is het ontbrekende stukje 
gestuukt bij de glazen deur van de kapel. De 
deurenhanger heeft twee toiletdeuren 
afgehangen en de tegelzetter is weer terug na 
een onderbreking van enkele dagen. Volgende 
week wil ik met enkele vrijwilligers plafonds in 
de toiletten aanbrengen of de wandbekleding 
van de kast aanbrengen. Dit is afhankelijk of de 
tegelzetter er wel of niet is. 
Kom gerust als u belangstelling en tijd heeft 
even langs op maandag en dinsdagmorgen. 
Om circa 10.30 uur staat de koffie klaar! 
Adri de Kort 
 
Kliederkerk zondagmiddag 12 maart 

Noteer zondagmiddag 12 
maart alvast in de agenda! 
Dan wordt er weer een 
Kliederkerk 
georganiseerd. De keer 
met als thema ‘Koning 
Josia’.   
Josia wordt koning als hij 
8 jaar oud is en hij regeert 
anders dan zijn vader en 
opa. Waar zij ruimte 
gaven aan onrecht en 

afgoden, zoekt Koning Josia naar recht en hij 
herbouwt de tempel. In deze Kliederkerk 
ontdek je de verschillende kanten van het 
verhaal. 
We komen bij elkaar van 15.00 tot 17.00 uur 
in de Ontmoetingskerk in Dieren. Families, 
kinderen, opa's en oma's, belangstellenden, 
iedereen is welkom. 
Aanmelden is niet nodig en deelnemen is 
kosteloos. Het programma bestaat uit drie 
onderdelen: samen ontdekken, samen vieren 
en samen eten.  
We hopen er een mooie middag van te maken. 
U/jij komt toch ook? Tot de 12de maart! 
Team Kliederkerk Dieren e.o. 
 

Inleverpunt voedselbank 
Op verzoek van Voedselbank 

Nederland en SchuldHulp-Maatje 

Nederland, is onze kerk  

inzamelpunt voor de 

voedselbank. Deze actie gaat 

zeker enkele maanden duren. 

U kunt houdbare producten in de betreffende 

dozen deponeren en wij zorgen dat ze in het 

JBC terecht komen voor de vrijdagse uitgifte. 

De diaconie 
 

Ontmoetingsavond Dementie 
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Op donderdag 16 maart bent u welkom op 

een avond in het JBC, die gaat over dementie. 

Iedereen heeft er wel mee te maken (gehad), 

maar het is niet zo eenvoudig om daar goed 

mee om te gaan.  

Casemanager Inge Verhaart zal ons er meer 

over vertellen en er is volop gelegenheid om er 

met elkaar over in gesprek te gaan. En een 

belangrijke vraag is: hoe kunnen we als kerk 

beter inspelen op mensen met dementie (en 

hun familie) en dus als gemeente meer 

inclusief zijn. 

De avond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 

19.00 uur. 

Wel graag van tevoren aanmelden bij Rients 

Stielstra, 026-4954958 of via 

rients.stielstra@gmail.com 

 

 
 

God op het boekenbal 
De Bijbel is het meest 
verkochte boek ter wereld, 
maar wat voor boek is het 
eigenlijk? Er werd en wordt op 
heel veel verschillende 
manieren met dit boek 
omgegaan. De inleiders van 

deze avond beschouwen de Bijbelse Verhalen 
als literaire kunstwerken. Zorgvuldig 
gecomponeerd tot in de kleinste details. Wat 
betekent het voor ons verstaan van de Bijbelse 
verhalen als we deze lezen als literatuur, als een 

menselijke schepping van het eerste tot het 
laatste woord? 
Maakt dit ‘God’ en andere Bijbelse personages 
tot fictie? Wat kan de betekenis zijn van 
(Bijbelse) literatuur voor ons als persoon en 
voor onze wereld dichtbij en veraf? 
God op het boekenbal wordt een interactieve 
avond met  film, humor, muziek, dans & een 
mystery guest o.l.v. Derk Floors en Jan 
Gronouwe. 
Datum: 17 maart 
Plaats: Dorpshuis Rheden 
Aanvang: 20.30 uur 
Toegang: gratis 
 
 

 

Geheugensteuntje: 

zo 12 mrt: 11.30 uur: Gelegenheidskoor,  

                                                       Dorpskerk 

di 14 mrt: 20.00 uur: Mediteren op  

                                 dinsdagavond, Dorpskerk 

do 16 mrt: 14.00uur: Ouderencontactmiddag,  

                                                                    JBC 

do 16 mrt: 19.30 uur: Ontmoetingsavond,  

                                                   Dementie, JBC 

vr 17 mrt: 19.00 uur: Cantorij, Dorpskerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 16 maart 18.00 uur 

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

 

Samenstelling: Ineke van Huissteden 
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We wensen u een goede week! 

 


