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   WEEKBERICHT van 26 maart 2023 
 

      van de Protestantse Gemeente te Rheden 
 

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

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

 
 

Attentie: de zomertijd zondag in! 
 

Op zondag 26 maart wordt de dienst 
uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Zondag Judica  
Vandaag is het de vijfde zondag in de 
40dagentijd, zondag Judica. Het Latijnse 
woord ‘judica’ betekent: ‘Oordeel, spreek 
recht’. In Psalm 43:1 staat: ‘Doe mij recht, o 
God’. Voor al het leed dat ons en deze wereld 
treft vragen wij God om recht te doen.  
Deze zondag gaat ds. Henk Teeuwen uit 
Borculo voor in de dienst. 
 
Collectes:  
1. Werelddiaconaat - 40dagentijd 

Bangladesh - kansen creëren voor jongeren  

In Bangladesh is de werkloosheid onder 
jongeren hoog. Dit 
komt onder meer 
doordat veel 
opleidingen niet 
aansluiten op wat de 
arbeidsmarkt vraagt. 
Zo is er bijvoorbeeld 
een groot tekort aan 
goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor 
jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie 
gaat samen met een lokale partnerorganisatie- 
300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen 
een leerwerktraject volgen, bijvoorbeeld als 
elektricien of computerspecialist, en krijgen 
daarnaast training in 
ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen 
bedrijf kunnen starten. 

2. Kerkhuishouding 
    Verwarming kerkgebouw 
     
Als u wilt bijdragen aan deze collectes, kunt u 
uw gift overmaken op onderstaande       
bankrekeningen o.v.v. collectes 26 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 19 maart naar 
mevr. Peters-Arends en mevr. 
Vleeming-Wijlhuizen. 
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 
 
 

Verhuisd: 

Mevr. J. C. (Jo) Hietkamp - van Dijk 

is afgelopen week van Intermezzo verhuisd 

naar Rhederhof. We hopen dat zij zich er thuis 

gaat voelen en wensen haar veel sterkte!  

 
 

Willem Kruithof heeft door een val 
zijn schouder op meerdere plaatsen 
gebroken. Wellicht wordt hij 
binnenkort geopereerd en moet hij een traject 
ingaan van revalidatie.  
We wensen hem veel sterkte toe!  

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:d.frederiks@hetnet.nl
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Jarig: 
Mevr. M. (Metje) Overweg - van der Wei hoopt 
op maandag 27 maart 94 jaar te worden. Zij is 
afgelopen week verhuisd naar Intermezzo in 
Dieren. Vandaar hoopt ze terug te kunnen 

komen naar Rhederhof.  
Sterkte met de revalidatie en 
gefeliciteerd!  
 
Jubilea:  
Dhr. en mevr. Jansen-Janssen zijn op 

30 maart vijftig jaar getrouwd.  
En op 2 april zijn dhr. en mevr. Kreuzen - 
Nachtegaal 65 jaar getrouwd!  
Van harte gefeliciteerd en beide echtparen 
wensen we een mooie dag toe!  

 
Feestelijk concert Oratoriumkoor Veluwe-
zoom t.g.v. het 450-jarig bestaan van de 
Gemeente Rheden 
Het Oratoriumkoor Veluwezoom deelt deze 
zondag, 26 maart, in de feestvreugde om het 
450-jarig bestaan van de gemeente Rheden. 
Op die dag verzorgt het koor in de Rhedense 
Dorpskerk een concert met werken uit 450 jaar 
muziekgeschiedenis. Een muzikale reis door 
de tijd.  

 
De oudste componist van wie tijdens het 
concert muziek ten gehore wordt gebracht is 
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), de 
meest recente Albert de Klerk (1917-1998). 
Bovendien zingt het koor werken van Felix 
Mendelssohn Bartholdy, Charles Gounod en 
Hendrik Andriessen. 
Het concert begint om 15.30 uur en duurt 
ongeveer een uur. De muzikale leiding is in 
handen van Ab Weegenaar, de vaste dirigent 
van het oratoriumkoor. Als vocale soliste treedt 
op Anke ter Riet. Sander van den Houten 
begeleidt de zangers op het orgel. 
De entree van het concert is gratis, al is er na 
afloop wel een collecte bij de uitgang ter 
bestrijding van de onkosten van het concert. 
Datum: 26 maart 
Plaats: Dorpskerk 
Aanvang; 15.30 uur 
 

Uitnodiging Gemeenteavond 30 maart 
Op de gemeenteavond 
van 30 maart wil de 
kerkenraad de 
gemeenteleden op de 
hoogte stellen van de 
voortgang in het 

fusieproces met E/DS. Het is de bedoeling om 
een concreet voorstel te doen m.b.t. de 
invulling van de diensten en de inzet van beide 
predikanten. Natuurlijk komt er meer kijken bij 
een fusie en zullen er meer punten aan de 
orde komen. Op de gemeenteavond wordt vóór 
de pauze het woord gegeven aan de 
verschillende colleges en aan de groep OLIVE. 
Er wordt teruggekeken op het afgelopen 
seizoen en ook al wat vooruit geblikt over het 
volgende. 
De avond begint om 20.00 uur in de 
Dorpskerk. Inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur. 
U bent van harte uitgenodigd! 
De kerkenraad 
 
Gezocht! 

Sinds enige tijd is er geen officiële kinder-

nevendienst meer in de kerk (behalve bij 

feestdagen en bijzondere diensten).   

Om toch tegemoet te komen aan kinderen die 

op andere zondagen mee naar de kerk komen, 

zijn er 2 linnen tassen gevuld met kinderbijbels, 

kleurplaten, korte activiteiten en tekenpapier.  

Zij kunnen dan bij hun (groot) ouders blijven 

zitten, maar toch op hun eigen niveau met het 

geloof bezig zijn.  

Echter, deze tassen zijn verdwenen. Ze 

stonden achter in de kerk, maar zijn nu 

nergens meer te vinden en ook in het JBC 

staan ze niet.  

Weet u waar ze gebleven zijn? Graag even 

een berichtje naar Marije Verkerk-Prins, 

via marijeverkerkprins@hotmail.com 

Hopelijk zijn de tassen snel weer terecht! 

Groet, Marije 

 

Inleverpunt voedselbank 

Op verzoek van Voedselbank Nederland en 

SchuldHulpMaatje 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 
 

 

mailto:marijeverkerkprins@hotmail.com
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Oude deuren… 

In de kerk staan nog 4 hardhouten  

paneeldeuren van de oude kast. 

Afmetingen 780 x 2015 mm,  

2 linkse en 2 rechtse deuren. 

Als u interesse heeft laat het mij weten. 

Met vriendelijke groet  

Adri de Kort  

 

Bericht van overlijden 
Mevr.  Gerda Beumer - Latté is woensdag jl. 
overleden. De uitvaart is a.s. dinsdag om 12.00 
uur in de Dorpskerk. 

 
Joods Leerhuisavond  
Op woensdag 29 maart 
spreekt Peter van `t Riet over 
het onderwerp: Wie waren de 
Farizeeën? Zij worden vaak 
als tegenstanders van Jezus 
beschreven in de Evangeliën. 
Maar klopt dat wel?  
Er zijn ook nog andere bronnen. Peter van `t 
Riet schreef veel boeken en artikelen over het 
joodse karakter van de Bijbel. Het belooft een 
boeiende avond te worden.                       
Weet u welkom!  
De regionale Werkgroep Kerk en Israel - Raad 
van Kerken Veluwezoom 
Datum: 29 maart 
Plaats: Ontmoetingskerk, Dieren 
Aanvang: 19.30 uur 
Toegang: € 5,- 
 

Geheugensteuntje: 

zo 26 mrt: 11.30 uur: Gelegenheidskoor,  

                                                       Dorpskerk 

zo 26 mrt: 15.30 uur: Concert Oratoriumkoor  

                                  Veluwezoom, Dorpskerk 

di 28 mrt: 20.00 uur: Mediteren op  

                                 dinsdagavond, Dorpskerk 

do 30 mrt: 15.30 uur: Liturgiecommissie, JBC 

do 30 mrt: 20.00 uur: Gemeenteavond,  

                                                         Dorpskerk 

vr 31 mrt: 10.00 uur: Meditatief wandelen, start   

              Eltheto, De Steeg. Om 9.45 uur: koffie 

vr 31 mrt: 19.00 uur: Cantorij, Dorpskerk 

 

 

Volgende week maken we weer een 

Weekbericht. Kopij aanleveren tot uiterlijk 

donderdag 30 maart 18.00 uur 

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

 

Samenstelling: Ineke van Huissteden 

 

 

 

 
 
 

Vastenbezinning 
 

Wie durft in de spiegel kijken 
als ogen haat en verdelging uitstralen? 
Wie durft zijn leven op het spel zetten 

als vreemdelingen aan onze grenzen kloppen 
en om werk en geld vragen? 

 
Wie durft in liefde geloven 

als concurrentie en macht ons verdelen? 
Wie durft van verandering spreken 

als de wereld blijft doordraaien 
volgens de wet van de sterkste? 

 
Misschien, 

als we nu beginnen. 
Wij eerst: 

delen, en niet stelen, 
samenbrengen, en niet verdelen, 
bemoedigen, en niet vernederen. 

 
Zeker, 

als we blijven spreken: 
woorden van hoop, geloof en liefde 

omwille van die Ene 
die heeft gezegd: 

‘Ik zal er zijn.’ 
 

En die Andere 
die het heeft voorgeleefd. 

Tot het einde. 
 

Roos Maes 

 

 

We wensen u een goede week! 

mailto:weekbericht.rheden@gmail.com

