ACTIVITEITENGIDS
van de Protestantse Gemeente te Rheden

seizoen 2019 – 2020

DORPSKERKGEMEENSCHAP
www.dorpskerkrheden.nl

Geacht gemeentelid,
Voor u ligt de activiteitengids 2019-2020.

In deze gids staat voor iedereen, jong en oud, aangegeven welke activiteiten onze
kerkelijke gemeenschap ontplooit voor het komende seizoen. We nodigen u van
harte uit om deel te nemen aan een of meer van deze activiteiten.
Sommige activiteiten zijn vrij mee te beleven; voor andere kunt u zich aanmelden via
het bijgevoegde formulier. Dit formulier wordt weer bij u opgehaald.
Het is een bijzonder seizoen. Onze predikant, Derk Floors, zal nog maar gedeeltelijk
aan de uitvoering van de programmaonderdelen meewerken, want hij gaat met
emeritaat. Op 15 december a.s. zal in en na de zondagse eredienst afscheid van
hem worden genomen. Reserveert u vast deze datum, want daar bent u van harte
voor uitgenodigd. Dit betekent ook, dat in 2020 de gemeenteleden zelf de handen uit
de mouwen zullen moeten steken. Dat zal een fikse uitdaging zijn, maar met hulp
van velen moet dit lukken.
Meer uitgebreide en steeds geactualiseerde informatie kunt u vinden op de website
van de kerk
www.dorpskerkrheden.nl
Vragen, opmerkingen en ideeën kunt u doorgeven aan bestuur@dorpskerkrheden.nl
of aan de scriba Johan Meurs. Contactgegevens van de leden van de pastorale
teams, de kerkenraad en de verschillende contactpersonen vindt u achter in deze
gids.
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ACTIVITEITENKALENDER 2019 - 2020 Dorpskerkgemeenschap Rheden

2019
SEPTEMBER 15
15
17
21
27
28
OKTOBER
10
11
27
30
NOVEMBER 02
07
15
24
DECEMBER 14
15
18
19
22
2020
JANUARI
14
22
23
26
FEBRUARI
11
21
23
MAART
10
12
12
20
22
APRIL
05
09
22
MEI
21

zo
zo
di
za
vr
za
do
vr
zo
wo
za
do
vr
zo
za
zo
wo
do
zo

Bevestigen/uitzwaaien ambtsdragers
Start kerkelijk seizoen
Start cursus mediteren (data op blz. 8)
Orgelconcert
Start schilder/tekenclub (data blz. 13)
Orgelconcert
Joods leerhuis in Dieren.
Theologisch Café (Mariken Heitman)
Concert Ventina Vocale
Gemeenteavond
Concert Mnemosyne
Ontmoetingsavond “Bijbels culinair”
Film “Greenbook”
Concert Huygens consort
Kerstmarkt
Afscheid ds. Derk Floors
Muzikale vesper The Anglican Singers
Kerstviering ouderen
Kerstconcert Thom.Mkr en Rh.fanfare

10.00 Dorpskerk
Dorpskerk
20.00 Dorpskerk
19.30 Dorpskerk
19.30 JBC
19.30 Dorpskerk
19.30 Ontm.kerk
20.30 Dorpskerk
15.30 Dorpskerk
20.00 Dorpskerk
19.30 Dorpskerk
17.30 JBC
20.00 Dorpskerk
15.30 Dorpskerk
10.00 Dorpskerk
10.00 Dorpskerk
19.30 Dorpskerk
14.30 Dorpskerk
15.30 Dorpskerk

di
wo
do
zo
di
vr
zo
di
do
do
vr
zo
zo
zo
wo
do

Gespreksgroep Vrouwen in het O.T.
Ontmoetingsavond “Kijken in de ziel”
Ontmoetingsmiddag “Kijken in de ziel”
Concert Rose-île kwartet
Gespreksgroep Vrouwen in het O.T.
Film “Children act”
Concert Klezmore
Gespreksgroep Vrouwen in het OT
Ontmoetingsavond “Bijbels mozaïek”
Joods leerhuis in Dieren
Lezing “wandelen naar wijsheid”
Concert Marlimasa
Concert Mnemosyne Nijmegen
Paasviering ouderen
Gemeenteavond
Start jongerenkamp

20.00
20.00
14.00
15.30
20.00
20.00
15.30
20.00
20.00
19.30
20.15
15.30
15.30
10.30
20.00
09.00
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Huiskamer
JBC
JBC
Dorpskerk
Huiskamer
Dorpskerk
Dorpskerk
Huiskamer
JBC
Ontm.kerk
Dorpskerk
Dorpskerk
Dorpskerk
Dorpskerk
Dorpskerk
Dorpskerk

CRÈCHE
Voor de jonge kinderen t/m 4 jaar is er bij bijzondere diensten, zoals een doopdienst,
dienst voor jong en oud of Kerst, oppas in het Jonkvrouwe Brantsencentrum (JBC).
Voor de overige oppasdiensten die parallel lopen aan de kindernevendiensten (1e en 3e
zondag in de maand) gaan we het komend seizoen anders organiseren en zijn we op
zoek naar vrijwilligers die stand-by willen zijn voor oppasdiensten.
Als er een ouder komt met een kindje tussen de 0 en 4 jaar, dan meldt deze ouder zich
voor de dienst bij de desbetreffende ouderling. Deze ouderling vraagt vervolgens in de
kerk aan iemand of hij/zij een oppasdienst wil vervullen.
We willen hiervoor een lijst maken, zodat de ouderling van te voren weet wie hij/zij
hiervoor kan vragen. Wilt u op deze lijst en kunnen we op uw medewerking rekenen?
Meldt u zich dan aan bij Marije Verkerk-Prins, marijeverkerkprins@hotmail.com of via
026-8486338
KINDERNEVENDIENST
Op de eerste en derde zondag van de maand en in de Advents- en Veertigdagentijd is
er kindernevendienst. In deze diensten is er speciale aandacht voor kinderen van +/- 4
tot 12 jaar. Na een opstapverhaal door de predikant of de leider of leidster van de
kindernevendienst gaan de kinderen naar het JBC om met het Bijbelverhaal van die
zondag creatief of speels bezig te zijn. Aan het eind van de dienst komen zij terug in de
kerk en wordt eventueel teruggeblikt op de kindernevendienst.
Contactpersoon: Marije Verkerk-Prins, 026-8486338 of
marijeverkerkprins@hotmail.com
KINDERKERSTVIERING
Op kerstavond, dinsdag 24 december om 19.00 uur, is er een familiekerstviering in de
Dorpskerk. Alle kinderen tussen 4 en 16 jaar zijn van harte uitgenodigd om mee te
komen zingen en/of spelen in de kinderkerstmusical die dan wordt opgevoerd. Tijdens
deze familiekerstviering zal ook Het Rhedens Fanfarecorps mooie liederen ten gehore
brengen. Na dienst drinken we warme chocolademelk en glühwein en we smikkelen
kerstkransjes bij het knapperend haardvuur in de tuin van de naast de kerk gelegen
koffie en theeschenkerij "De Schroale Paus" van Wouter en Diane Matser.
Lijkt het je leuk om mee te doen meld je dan aan bij Cindy Gronouwe
gronouwe@hotmail.com Voor de musical wordt gerepeteerd op de vrijdagavonden
vanaf medio november. Data en tijdstippen worden t.z.t. bekend gemaakt.
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JEUGD- EN JONGERENKAMP
Voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar wordt er
in het Hemelvaartsweekend (van donderdag 21 t/m
zondag 24 mei 2020) een jeugdkamp georganiseerd.
Stel je daarbij voor: sportieve activiteiten, nachtelijke
boswandelingen, speurtochten, bezinningsmomenten,
samen eten en drinken en nog veel meer!
Dat wil je toch niet missen? De uitnodiging volgt in het
voorjaar van 2020.
Voor meer info: Jolanda Kruithof (026-1951627) of
jeugdkamprheden@outlook.com

SOOS groep 5, 6, 7 en 8
Maandelijks wordt er een jeugdsoos georganiseerd
met op iedere avond een gezellige activiteit (spel,
knutsel, kerstkaarten, vossenjacht e.d.)
De soos is op vrijdag van 19:00 tot 20:30 uur in het
JBC tenzij anders vermeld.
Data 20 sept; 11 okt; 15 nov; 11 dec; 17 jan; 21 feb;
20 mrt; 17 april; 21 t/m 24 mei jeugdkamp; 12 juni
afsluiting. De kosten zijn € 1,00 per avond.
Zit je op “de Holtbanck” dan ontvang je voor elke
avond een uitnodiging via de schoolmail. Zit je niet
op “de Holtbanck” maar wil je wel de uitnodigingen ontvangen, laat dit dan even weten
via ons mailadres. Voor opgave en vragen kun je een mailtje sturen naar:
jeugdsoosrheden@gmail.com of terecht bij Wianda van den Borne, Marjolein Kruithof,
Veronique Joosten of Bianca van Es.

PROVIDER EXPERIENCE
Met een groep jongeren tussen de 12-16 jaar (na de basisschool) komen we ongeveer
eens in de vijf weken bij elkaar het. Het is een groep van ongeveer 14 meiden en
jongens die veel interesses met elkaar delen .Een aantal jaren geleden werden deze
bijeenkomsten catechisatie genoemd en deze benaming staat voor geloofsleer. Maar
daar gaat het zeker niet alleen over of misschien toch wel…? Want geloven is zo veel
meer dan wat we denken, zien, horen en lezen zoals bijvoorbeeld in de Bijbel. Geloven
bestaat ook uit veel praktische alledaagse zaken waar we heel veel van kunnen leren .
Afgelopen seizoen hebben we inspirerende en gezellige bijeenkomsten gehad. We zijn
onder andere gestart met een gezamenlijke maaltijd en hebben we een soort van
5

spelavond gehad waarin we de kennis omtrent bekende Bijbelverhalen gingen toetsen.
Ik kan zeggen: wat was dat een super avond en men wist meer dan een ieder had
verwacht. Toppie!! Ook gingen we op stap naar een Synagoge (joods gebedshuis) in
Zutphen en daar kregen we een rondleiding en met uitleg over het joodse geloof en haar
gebruiken en rituelen binnen het jodendom en synagoge. Als afsluiting van dit seizoen
zijn we met ons gezelschap naar het grote Amsterdam geweest en hebben we een
rondleiding gehad van een ex-heroïneverslaafde. Wat een prachtvent was dat en wat
werden we stil van die verhalen! Daarna ‘s middags nog even lekker door de binnenstad
van Amsterdam gestruind. Het komende seizoen gaan we onder andere gebruiken om
een project te ondersteunen genaamd World Servants. Sterker nog: als je wilt mag je
mee (voor meer informatie over dit project verwijs ik je graag naar Chris Duisterwinkel
0647651279) en wij beloven je het is een eer om dit project via onze dorpskerkjongeren
te mogen ondersteunen. De data van de providerbijeenkomsten zullen we t.z.t. nog aan
jullie doorgeven. De leiding van het providerteam is in handen van Henk Lodder
(henk.lodder@hetnet.nl) 06-51114981 en
Marije Verkerk-Prins (marijeverkerkprins@hotmail.com) 0610517192
Dus als je vragen hebt of je wilt je aanmelden of een keer meekijken (vriend of vriendin?)
laat het ons weten.
JONGE MENSEN IN GESPREK ROND KERK,GELOOF, ACTUALITIEIT….
Al een aantal jaren bestaat onze gespreksgroep uit mensen in de leeftijd van 20 tot
ongeveer 40 jaar. We komen regelmatig bij elkaar (gemiddeld 1x in de 5 weken) om
samen over een onderwerp of tekst of mening/stelling te praten die bij iedere
bijeenkomst door een deelnemer wordt ingevuld. En het is iedere keer weer een
verrassing waar het over zal gaan en vervolgens heel gaaf om het daar met elkaar over
te hebben. Het gaat bijvoorbeeld over de drempel die jij zo hoog vindt om een kerk
binnen te stappen, of om het opvoeden van onze kinderen in deze turbulente wereld.
Leven we in een “Bubbel” of….? Waarom staan er zo veel negatieve berichten in de
krant? Hoe geloof jij? Wat geloof jij?....in de mens hier op aarde hier en nu!? Wie is God
voor jou? Neem van mij aan het gaat er soms heftig aan toe, zeker later op de avond
onder het genot van een wijntje! De avonden zijn ook vaak een rustpunt in de hectiek
van het alledaagse werk, het ritme van de dag met de kinderen, het sporten, eten en
het altijd maar door en door gaan…Heerlijk om dan even op adem te komen met
mensen die in dit zelfde ritme zitten. En natuurlijk zijn we een onderdeel van onze
dorpskerkgemeenschap, ik zou bijna zeggen gelukkig, maar dat wil niet zeggen dat het
altijd pittige gespreken of bijeenkomsten zijn soms met een lach en soms een traan, de
kerk is zoveel meer dan menigeen denkt. De essentie van deze avonden is dat we
geloven in onszelf en de medemens nu en hier, en dat kan alleen als je met elkaar in
“gesprek” blijft.
Dus schroom niet maar sluit je bij ons aan want we willen onze groep graag wat
uitbreiden onder het motto ” Hoe meer mensen hoe meer stof tot gesprek”
Voor informatie mag je mailen of bellen met Henk.Lodder@hetnet.nl /0651114981 of
met gronouwe@hotmail.com /0629325480
We hopen je te ontmoeten in seizoen 2019/2020 !!
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GESPREKSGROEP rond vrouwen in het oude testament
We gaan verder met de AARTSMOEDERS!
Samen gaan we bezig met de teksten, waarin zij aan het woord zijn!
Wat kunnen zij nu voor ons betekenen?
Data: di 14 jan, di 11 feb en di 10 mrt Tijd: 20.00 uur op Arnhemsestraatweg 147.
Graag aanmelden via het opgaveformulier of rechtstreeks bij Katri Schrijvers-Vlek
tel.026 495 0399 of katrivle@xs4all.nl
LEESKRINGEN
Leeskring Ellecom - De Steeg
Oecumenische kring van geïnteresseerde ‘lezers van boeken
op theologisch gebied’. Seizoen 2019-2020 gaan we met ds.
Bert Bomer als begeleider weer met elkaar in gesprek.
Er zijn twaalf deelnemers.
We lezen verder in het boek RAAK DE WONDEN AAN, over niet zien en toch geloven,
geschreven door Tomas Halik, priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de
Karelsuniversiteit te Praag. De leeskring komt eenmaal per maand bijeen: als regel de
eerste woensdagmorgen van de maand in Eltheto te De Steeg om 09.45 uur. De eerste
keer is op 4 september 2019.
Heeft u interesse: bel of mail naar Gera van Ek – Westeneng (0313 450608)
gera.v.ek@kpnplanet.nl
Leeskringen in Rheden
In onze kerkelijke gemeente zijn twee leeskringen, waarin boeken besproken worden
die aanleiding geven tot onderlinge discussie. Als u belangstelling hebt kunt u contact
opnemen met een van de contactpersonen.
De eerste kring komt samen op de 3e dinsdagmorgen van de maand van 9.30 tot 11.30
uur. Contactpersoon is mevr. Wil van Giessen (026 495 3114)
De tweede kring komt eens per zes weken op een donderdagmorgen bijeen van 10.00
tot 12.00 uur, vanaf 12 september t/m mei.
Contactpersoon is mevr. Marry van der Schaaf (026 495 4507)
CURSUS MEDITEREN
Mediteren op dinsdagavond
Reeds een aantal jaren wordt in het koor van de Dorpskerk te Rheden gemediteerd.
In september start weer een nieuwe sessie waarbij we focussen op de innerlijke
levensbron, de kern van vitale energie. Vitale energie stroomt in en om je lichaam.
Je leert hoe je die kunt sturen en gebruiken om oude pijn te laten oplossen. We doen
dat met verschillende oefeningen en spreken daarbij het hele menselijke spectrum aan
van lichaam, gevoel, ziel en geest. Net als vorige keren zal Hans van Zanten ons
tijdens deze avonden begeleiden. Ècht, een bevrijdend avontuur!
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Wanneer kun je daaraan meedoen?
Als je denkt: “Niks voor mij”;
Als je al een tijdje met meditatie bezig bent;
Als je jezelf in de weg zit.
Niks voor mij! Dan ben je een gelukkig mens. Je kunt gewoon blij zijn met je
comfortzone. Het is je gegund. Ben je toch toe aan het verleggen van jouw grenzen,
voel je toch van binnen zich iets roeren, wees dan welkom. Faalangst hoef je niet te
hebben. We delen geen diploma’s uit noch certificaten. We zijn niet meer dan goed
gezelschap voor elkaar. En uren op een kussentje, dat doen we niet! Gewoon op de
kerkstoelen. Een keer komen kijken kan natuurlijk ook.
Als je al een tijdje met meditatie bezig bent.
We gaan niet in het verleden graven, geen vaste patronen ontrafelen, dat kan de pijn
én de gewoonte alleen maar versterken. Maar ook blijven we niet eeuwig zitten tot de
Verlichting misschien toeslaat. Elke avond is nieuw maar toch vertrouwd door de
gezamenlijke ervaringen.
Wanneer zit jij jezelf in de weg?
Nou, bijvoorbeeld als emoties je tegen een muur laten lopen. Of als je steeds weer in
de problemen komt of ruzie krijgt. Of als je spiritueel vastloopt en de realiteit van het
dagelijks leven je moeilijk valt. Je moet stevig in je schoenen staan en in de wereld
kunnen functioneren voordat je serieus aan een spirituele weg begint. Je moet jezelf
kunnen leiden.
Praktisch:
Er zijn 10 avonden gepland. De eerste is op 17 september, de laatste op 3 december
(met uitzondering van 15 en 22 oktober want dan is er géén meditatie).
Elke keer van 20.00 uur tot 21.30 uur. Vooraf en tijdens een pauze is er koffie en thee.
Er wordt een bijdrage van € 60,- gevraagd, dus slechts € 6,- per avond. Informatie en/of
opgeven kan bij Jos van den Houten, via telefoonnummer (026) 495 40 79 of
e-mail jjvandenhouten@hetnet.nl
Over sessies in 2020 (februari-april) zal begin 2020 worden gepubliceerd.
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PROGRAMMA COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING
Er is voor dit seizoen weer een mooi en inspirerend programma samengesteld.
Daarnaast wil de commissie (Marret Uijl, José Kip, George Prins en Derk Floors) u van
tijd tot tijd verrassen met een programma waarvan de datum nu nog niet kan worden
vastgesteld. U hoort tijdig via andere kanalen over dit gevarieerde en bijzondere
programma-aanbod.
THEOLOGISCH CAFE MET MARIKEN HEITMAN
Dorpskerk 11 oktober 2019 – 20.30 uur
Het ‘Theologisch Café‘ is een variant op wat er zoal is (geweest) aan literaire en politieke
cafés. De Dorpskerk wordt omgetoverd in een caféachtige setting, waarin u een plekje
kunt vinden, genietend van een kopje koffie of een ander drankje.
Interactie tussen de uitgenodigde gast(e), interviewer en publiek staan centraal en
natuurlijk ook het gesprek en de ontmoeting met elkaar.
Gaste in het ‘Theologisch Café‘ op 11 oktober is de 35-jarige schrijfster Mariken
Heitman. Zij groeide op in Rheden en debuteerde dit jaar met het boek ‘De wateraap‘.
De wateraap is een tussenvorm tussen aap en mens die volgens sommige biologen ooit
bestaan zou hebben. Mariken Heitmans roman ‘De wateraap‘ is (onder meer) een
zoektocht naar identiteit; de hoofdpersoon weigert zich te laten vastleggen in één
identiteit en beweegt zich tussen meerdere identiteiten. In het boek ook diverse
verwijzingen naar Bijbelse Verhalen en thema’s. De ‘wateraap‘ (ook al bestaat hij
waarschijnlijk niet) is een betekenisvolle metafoor voor de schrijfster.
In het gesprek van deze avond gaat het over literatuur, ‘geloof ‘en Bijbelse Verhalen,
maar zeker ook over het ‘gewone‘ leven. De interviewer voor de pauze is Derk Floors
en na de pauze kunt u reageren en al uw vragen stellen.
Van harte welkom vanaf 20.00 uur. Het gesprek start om 20.30 uur.
WANDELEN NAAR WIJSHEID MET THOMAS HONTELEZ
Dorpskerk 20 maart 2020 - 20.15 uur
Op deze thema-avond is onze spreker Thomas Hontelez. Na een ingrijpende
persoonlijke ervaring maakte Thomas Hontelez een voetreis naar Istanbul. Het werd
een pelgrimage. Hierna zouden er nog vele volgen. Pelgrimeren is meer dan alleen
wandelen: het is ook een reis naar binnen, een innerlijke reis. Een innerlijke reis, waarna
je als een ander mens de terugreis in de wereld weer aanvangt. De
‘innerlijke reis‘ brengt je dichter bij jezelf en bij anderen, bij je inzet voor een leefbare
wereld voor ieder. Pelgrimeren kun je zelfs ook zonder te wandelen!
Zijn ervaringen en ‘lessen voor de pelgrim‘ bracht Thomas Hontelez samen in een boek:
“Wandelen naar wijsheid“ . Daarover vertelt hij deze avond en hij deelt graag zijn
ervaringen en levenslessen met u, of u nu pelgrim bent of niet.
Thomas is 30 jaar, religiewetenschapper en docent levensbeschouwing. Hij begeleidt
tochten voor de Franciscaanse Beweging en is nauw betrokken bij de Walk of Wisdom.
Van harte uitgenodigd!
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FILMAVONDEN
Dit seizoen worden twee filmavonden georganiseerd. Er zijn weer prachtige films voor
u uitgezocht. De filmavonden zijn vrij toegankelijk en aanmelding vooraf is niet nodig.
Vrijdag 15 november 2019: ‘Greenbook‘
Dorpskerk 20.15 uur
Een inspirerend, hartverwarmend en waargebeurd verhaal over de hechte vriendschap
tussen een uitsmijter (Viggo Mortensen) en concertpianist (Mahershala Ali) die de meest
onvergetelijke reis van hun leven maken.
Wanneer pianist Don Shirley in 1962 op zoek is naar een lijfwacht voor zijn tournee door
het zuiden van Amerika, komt hij in contact met Tony Lip. Tony is een ItaliaansAmerikaanse uitsmijter die graag wat wil bijverdienen. Samen reizen ze door
verschillende ‘blanke’ staten aan de hand van een speciale reisgids (The Green Book)
die hen informeert over plekken waar Afro-Amerikanen welkom en veilig zijn.
Tijdens hun reis worden zij geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden,
gevaar en racisme maar ook met onverwachte menselijkheden en een volle dosis
humor. Om veilig thuis te komen zullen zij hun verschillen aan de kant moeten zetten;
er ontstaat een bijzondere vriendschap.
Deze onvergetelijke film heeft grote prijzen in de wacht gesleept. Zowel bij de Oscars
als de Golden Globes werd ‘Green Book’ uitgeroepen tot de beste film van 2019 en
ontving Mahershala Ali de prijzen voor de beste mannelijke bijrol.
Vrijdag 21 februari 2020 : ‘Children Act ‘
Dorpskerk 20.15 uur
De indrukwekkende film ‘The Children Act’ is gebaseerd op de gelijknamige bestseller
van Booker-Prize winnaar Ian McEwan ('Atonement').
Fiona Maye (Emma Thompson) is een gerespecteerd rechter van het Hooggerechtshof
waar ze bekendstaat om haar professionele en weloverwogen uitspraken binnen het
complexe familierecht. Terwijl haar huwelijk met Jack (Stanley Tucci) lijkt te bezwijken
onder haar toewijding voor het vak, stort Fiona zich op een ingewikkelde zaak.
De 17-jarige Adam (Fionn Whitehead) heeft leukemie en zal zonder een bloedtransfusie
niet lang meer leven. Vanwege zijn geloof als Jehovah’s getuige weigert Adam de
noodzakelijke medische hulp te accepteren. Fiona moet besluiten of hij te jong is om
zelf over leven en dood te beslissen of dat het recht op vrije wil toch zwaarder weegt.
Haar uitspraak heeft hoe dan ook grote gevolgen voor hen beiden.
Emma Thompson zet een niet te overtreffen acteerprestatie neer in deze film waarin
haar karakter een emotioneel complexe, maar zeer geleidelijke ontwikkeling doormaakt.
Ook de overige acteurs spelen uitstekend en staan zeker niet in haar schaduw. Een
aangrijpend verhaal in een ronduit schitterende film.
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ONTMOETINGSAVONDEN
Ook in dit seizoen zijn er weer ontmoetingsavonden met elk een eigen karakter. We
hopen van harte dat u mee gaat doen aan deze zeer gevarieerde avonden. U kunt
zich opgeven voor meerdere avonden, omdat ze een eigen invulling hebben.

De eerste avond is inmiddels een traditie
geworden. We gaan samen koken en eten.
De gerechten houden verband met Bijbelse
Verhalen, of vinden hun oorsprong in de
Joodse traditie. Het zijn dus gerechten met
een verhaal. Als titel voor deze avond
hebben we gekozen: Bijbels culinair.
De voorbereidingsgroep o.l.v. Marianne
Zeilmaker en Moniek Vroemen zorgt voor
de inkopen en begeleidt het samen koken.
Daarna gezellig samen eten!

In de volgende ontmoetingsavond en middag staat het gesprek centraal. We gaan met
elkaar kijken naar de derde aflevering van “ Kijken in de ziel “.
Coen Verbraak praat in deze reeks gesprekken met religieuze leiders. Rabbijnen,
imams, dominees, zenboeddhisten, een bisschop, een katholiek zuster en
hindoepriester buigen zich over de grote vragen van het bestaan. In deze derde
aflevering staat de vraag naar ‘God‘ en de rol van humor in ’t geloof centraal. Wie of wat
is God? ‘Bestaat’ God echt of is God door mensen bedacht? En: gaan geloof en humor
samen? Graag gaan we na het zien van deze aflevering van ‘Kijken in de ziel‘ met elkaar
in gesprek.
U kunt dit seizoen kiezen uit een gespreksavond of een gespreksmiddag.
De derde ontmoetingsavond heeft een creatief karakter: Bijbels mozaïek.
We worden uitgenodigd om o.l.v. Cindy Gronouwe met mozaïek te werken en zo een
Bijbels verhaal of thema te verbeelden. Deze keer gaan we werken aan een gezamenlijk
kunstwerk dat vervolgens ergens een plek zal krijgen. Ook vorig seizoen kreeg dit
vervolgens een (tijdelijke) plek in het koor van de kerk. Hoe mooi!
Alle avonden en de middag worden gehouden in het JBC.
Data en tijd :
Bijbels culinair : donderdag 7 november 2019 17.30 uur
Kijken in de ziel : woensdagavond 22 januari 20.00 uur
donderdagmiddag 23 januari 14.00 uur
Bijbels mozaïek : donderdag 12 maart 20.00 uur
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JOODS LEERHUIS DIEREN
Van de regionale Werkgroep Kerk en Israel - Raad van Kerken Veluwezoom
Thema van de eerste leerhuisavond vormen de Psalmen
Deze avond zal beginnen met een korte bespreking van enige algemene kenmerken
van de Psalmen. Daarna zal Psalm 114 centraal staan.
Omdat Psalmen gedichten zijn, geschreven in poëtische taal, zijn ze vaak niet zo
gemakkelijk toegankelijk. Sommige psalmen bevatten heel persoonlijke hartenkreten of
opwellingen van dankbaarheid. Andere zijn meer algemene bespiegelingen over goed
en kwaad, de betekenis van het leven en de geschiedenis e.d. Psalm 23, die een aantal
jaren geleden besproken is door Marcus van Loopik, behoort tot de eerste groep, Psalm
114 behoort tot de tweede.
Wilt u Psalm 114 vooraf lezen, en een bijbel (liefst twee verschillende) meenemen?
Deze avond wordt geleid door mw. drs. Dodo van Uden. Zij is medewerkster bij de
Stichting Pardes en bij de Stichting Leren en Vernieuwen.
Datum
: donderdag 10 oktober 2019
Plaats
: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang
: 19.30 uur
Kosten
: 5,00 euro
Contactpersoon : ds. Henk Boonen, e-mail h.boonen@hccnet.nl tel: 0313 – 414160
Het thema van de tweede leerhuisavond is: ‘Hoe joods was Paulus?
Vandaag is het joodse karakter van Paulus' theologie weer volop in discussie. Paulus is
welzeker een Jood geweest, maar niet elke Jood houdt er joodse opvattingen op na.
Hoe joods was Paulus en hoe joods is zijn theologie? Die vraag is niet eenvoudig te
beantwoorden, omdat "joods" in de 1e eeuw CJ niet hetzelfde is als vandaag.
Het Jodendom van Paulus' tijd heeft bestaan uit groeperingen die er nu niet meer zijn,
zoals de Sadduceeën, Farizeeën, Essenen en Hellenisten. Toch stond bij al deze
groepen de Tora centraal in hun opvattingen en gemeenschapsleven. Hoe zit dat bij
Paulus? Zijn zijn opvattingen over de Tora (de Wet) nog binnen het Jodendom van zijn
tijd te plaatsen? Waar komen zijn ideeën over de Wet vandaan? Is er verschil tussen
zijn eigen brieven en de voorstelling die Lukas van Paulus geeft in het boek Handelingen
der Apostelen? En zijn de opvattingen in Paulus' brieven wel te rijmen met die van Jezus
in de evangeliën? In de lezing zal gezocht worden naar antwoorden op deze vragen.
De tweede avond wordt geleid door Peter van ’t Riet. Hij schreef vele boeken en
artikelen over het joodse karakter van de bijbel en de betekenis van het jodendom voor
het christendom.
Datum
: donderdag 12 maart 2020
Plaats
: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren
Aanvang
: 19.30 uur
Kosten
: 5,00 euro
Contactpersoon : ds. Henk Boonen, e-mail h.boonen@hccnet.nl tel: 0313 – 414160
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MUZIKALE VESPERS
Geïnspireerd door de Anglicaanse Evensong traditie vieren we samen met leden van
de Eusebiusparochie Rheden regelmatig Muzikale Vespers. Onze oecumenische
vespers spreken ook bezoekers aan die zich met het kerkelijk instituut wellicht minder
verbonden voelen of die ook eens buiten de geijkte paden inspiratie en spiritualiteit
willen vinden. Voor de vespers worden kwalitatief hoogstaande koren uit de omgeving
uitgenodigd, die met hun specifieke repertoire aan elke vesper hun eigen kleur geven.
De vespers worden gehouden op woensdag 18 december 2019 m.m.v. The Anglican
Singers, koor van de Anglicaanse kerk van Amsterdam/Haarlem, met 'Festival of Nine
Lessons and Carols' en in maart 2020 (Veertigdagentijd) beide in de Dorpskerk
(nadere gegevens volgen.t.z.t.).
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.dorpskerkrheden.nl/muzikale_vespers.html of bij Jan van den Berg (026 495
2368) muzikalevesper@dorpskerkrheden.nl
SCHILDER- EN TEKENCLUB “DE REGENBOOG”
Ook dit jaar gaat de schildersgroep ” de Regenboog” van start. De Regenboog is een
groep leden die het gezellig vindt om met elkaar te tekenen of te schilderen. Iedereen
neemt zijn eigen materiaal mee. Voor een eerste keer is er wat materiaal aanwezig om
uit te proberen. We bedenken gezamenlijk een onderwerp waaraan gewerkt kan
worden. Dit is niet verplicht. Het onderwerp voor het aankomende seizoen is: De natuur.
We komen eens per maand bij elkaar in het J.B.C. De inloop is om 19:20 uur en we
starten om 19:45 uur.
De data zijn 27 september, 25 oktober, 29 november, 24 januari, 14 februari, 27 maart
17 april, 15 mei en 19 juni.
De groep wordt begeleid door José Kip - de Stigter.
U kunt voor vragen bij haar terecht tel: 026-495 4317

QUILTGROEP

De Quiltgroep, die bestaat uit 12 enthousiaste
leden, maakt sinds 1992 elk jaar een grote quilt
voor de Kerstmarkt. In het voorjaar werken we
aan een bijzonder project.
We komen vanaf eind augustus tot december
op woensdagmorgen om 10.15 uur bij elkaar in
het JBC.
Heb je zin om mee te doen? Neem dan contact
op met Wil van Giessen, tel 495 3114.

13

OUDERENCONTACTMIDDAGEN
Voor de ouderen van onze kerkgemeente organiseren wij elk jaar een aantal gezellige
middagen. Deze bijeenkomsten zijn elke 3e donderdag van de maand in het JBC.
De kerst- en paasvieringen vinden in de Dorpskerk plaats. Ons doel is om via een
spreker of een film of andere activiteit u een paar gezellige uren te bezorgen. Ook al
bent u niet eerder geweest, u bent van harte welkom! Kunt u niet zelfstandig naar onze
middagen komen, dan kan er voor vervoer worden gezorgd. U kunt zich dan (iedere
keer) van te voren opgeven bij Else van Kranen, tel. 4954809.
Ook mensen van buiten de gemeente zijn erg welkom!
Gerry, Else, Annette, Rudi, Janet.
GEMEENTEAVONDEN
Op woensdag 30 oktober 2019 en op woensdag 22 april 2020 houden we een
gemeenteavond. Het is mogelijk dat i.v.m. het beroepingswerk nog meer avonden
worden vastgesteld..
In april 2020 kijken we terug op het dan bijna afgelopen seizoen en presenteren de
verschillende colleges hun plannen voor het volgende seizoen.
Iedereen is op deze avonden van harte welkom!
PASTORAAT
Sinds vier jaar is de organisatie van het pastoraat gebaseerd op leeftijdsgroepen. De
benadering van de leden kan daardoor gerichter en beter afgestemd zijn.
Ds. Lisette van Buuren is verantwoordelijk voor de mensen in team 4A en kan ook
worden ingezet bij crisispastoraat en rouwdiensten.
Als u een gesprek wenst kunt u zich daarvoor wenden tot de coördinator van het team
of tot Ds. Derk Floors en wat wijk 4A betreft tot Ds. Lisette van Buuren.

INDELING EN SAMENSTELLING pastorale teams
Team 1 (20 - 39 jaar)
Coördinator
Henk Lodder, Groenestraat 2A
Teamlid
Marije Verkerk-Prins, W. Barentszstraat 15
Team 2 (40 - 49 jaar)
Coördinator
Nolleke Westerdijk, J.P. Coenstraat 23
Teamleden
José Kip, Europalaan 18
Marjolein Prent, Arnhemseweg 60
Wilma Simonse-Liet, Brinkweg 28
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0651114981

848 63 38

495 48 92
495 43 17
379 47 83
495 21 53

Team 3 (50 - 59 jaar)
Coördinator
Marleen Grotenbreg, Holtbankseweg 4
Teamleden
Marianne Prins, J.P. Coenstraat 8
Greet Stielstra, Oranjeweg 232
Kari van Hoytema (diaken)

321 68 63
495 16 94
495 49 58
495 30 87

Team 4A (60+) Ds. Lisette van Buuren, Pinksterbloemstraat 25
Teamleden
Lieke Kuijper, Willem Bontekoestraat 8
Katri Schrijvers, Arnhemsestraatweg 147
Gerrit de Zwaan, Arnhemsestraatweg 46-48

379 84 00
495 11 59
495 03 99
495 29 07

Team 4B (60+)
Coördinator
Teamleden

Rients Stielstra, Oranjeweg 232
Teunie van Dommelen, Valkenbergerweg 3
Marga Otter, Wethouder Winterinkstraat 64
Thea de Kreek, Koningsland 6
Netty Matser, Wethouder Winterinkstraat 27
José Gargoski, Waardweg 28

Team 5 (Rhederhof)
Coördinator
Annie Jansen, Arnhemseweg 15
Teamleden
Miep Amorison, Europalaan 13
Joke Kortschot, IJsselsingel 33
Mechteld Kranenburg, Holtrichterstraat 36
Fenny Otter, Koningsland 35
Henk Otter, Koningsland 35
Leida Woerts, Dorpsstraat 47c
Tineke Ypma, Kerkstraat 3
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495 49 58
495 11 84
495 51 39
495 26 06
495 39 70
750 33 02

495 39 69
495 36 81
495 90 77
495 26 62
495 27 24
495 27 24
495 39 90
495 46 08

Contactpersonen
Bloemengroep

Rita de Kort

495 34 59

Bloemengroet (zondags)

Dea Frederiks

495 23 80

Cantorij

Ineke van Huissteden

495 45 79

Centrale Jeugdraad

Henk Lodder

495 42 91

Collectebonnen

Ingeborg Kramers

495 56 59

Coördinator gastpredikanten

Hans de Graaff

495 54 12

Dorpskerk (kerkelijk gebruik)

Jos de Kreek

495 26 06

Dorpskerk (cultureel gebruik)

Wilma ter Horst

364 44 69

DVD-opname kerkdiensten

Jacques Koning

495 41 17

Groep X

Wilma ter Horst

364 44 69

Kerkblad-redactie

495 45 79

Kerkblad-abonnementen

Ineke van Huissteden
Ontmoeting.rheden@gmail.com
Cor Kelderman

Kerkelijk Centrum JBC (gebruik)

Jan en Marga Otter

495 51 39

Kerkelijk Centrum JBC (gebouw)

Dorpsstraat 70

495 42 71

Kerstmarkt

Jan de Bes

495 20 85

Kindernevendienst

Marije Verkerk

848 63 38

Koffie drinken

Nans van de Bunt

495 32 96

Kosters

Ledenadministratie

Harm Bluemink
Adri de Kort
Jos de Kreek
Cindy Gronouwe

495 24 39
495 34 59
495 26 06
0648792763

Organist

Piet Cnossen

495 11 67

Ouderencontact

Else van Kranen

495 48 09

Sociaal café

Adri de Kort

495 34 59

St. Behoud Rhedense Dorpskerk

Wim Heitman

495 35 25

Webmasters

Jan van den Berg
Kees van Oosterom
Ineke van Huissteden
Weekbericht.rheden@gmail.com
Wim Heitman

495 23 68
495 13 21
495 45 79

Weekbericht
Werkgroep ZWO
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495 51 70

495 35 25

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE DORPSKERKGEMEENSCHAP
Postadres: Jonkvrouwe Brantsen Centrum
Dorpsstraat 70, 6991 HH Rheden
Samenstelling Kerkenraad:
dagelijks bestuur
Els van Hout (voorzitter)
Johan Meurs (scriba)

Massenweg 24
Oranjeweg 230

495 32 19
495 43 20

predikant
Derk Floors (t/m 15 december)

Kerkstraat 27

495 34 87

ouderlingen
Rients Stielstra
Henk Lodder (jeugd)

Oranjeweg 232
Groenestraat 2a

495 49 58
495 42 91

diakenen
Jan de Bes (voorzitter, penningmeester) Groenestraat 11b
Kari van Hoytema (secretaris)
Europalaan 61
Roel Keizer
Methorsterweg 31

495 37 80
495 30 87
495 32 84

ouderling kerkrentmeesters
Kees van den Haak (voorzitter)
Wilma ter Horst (secretaris)
Wijnand Jakobs (penningmeester)
Hans Ouwerkerk

495 35 24
364 44 69
495 35 55
495 31 96

Pinkelseweg 15
Worth Rhedenseweg 21
De Del 13
Arnhemseweg 114

IBAN BANKREKENINGNUMMERS:
Diaconie Protestantse gemeente Rheden
Werkgroep ZWO Prot. Gem. Rheden
CvK Prot. Gem. Rheden algemeen
CvK Prot. Gem. Rheden inzake collecten
Prot. Gemeente Rheden (huur kerk en JBC)
Prot. Gemeente Rheden (collectebonnen)
Centrale Jeugdraad Prot. Gem. Rheden
Kerkblad Ontmoeting te Rheden
Stichting Behoud Rhedense Dorpskerk

NL32RABO 0355 2003 84
NL32RABO 0355 2003 84 o.v.v. ZWO
NL56RABO 0373 7276 31
NL06RABO 0373 7276 58
NL29INGB 0008 4859 31
NL87RABO 0355 2283 00
NL86INGB 0000 2413 60
NL30INGB 0001 2598 98
NL87RABO 0355 2191 82

