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Zijstroom
Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Rivierenland Oost
13 en 20 november 2021
Een Zijstroom met weer veel informatie.
In verband met de coronamaatregelen gaan sommige evenementen helaas net even anders dan
gepland. Leest u dus rustig wat wel en wat niet doorgaat en welke voorwaarden er gelden.
Over twee weken is er weer een Zijstroom. Tot die tijd: hou afstand, nies in je elleboog, respecteer de
ander en blijf zo mogelijk gezond!

Anneke Goeree

AFSPRAKEN OVER GEBRUIK KERK EN RUIMTES BIJ DE KERK
Kerkdiensten:
-

Toegang zonder QR code (ook geen vragen over vaccinatiestatus oid), mondkapje verplicht,
afstand van 1,5 meter houden, zingen is tot nader bericht toegestaan;
Geen koffiedrinken na de dienst

Andere activiteiten:
-

Toegang alleen met QR code;
1,5 meter afstand in acht nemen;
koffie/iets te drinken/iets te eten alleen op de zitplaats en geserveerd (niet ophalen bij buffet
of koffietafel dus)

KERKDIENSTEN
Zondag 14 november 2021
10.00 uur Beuningen, viering 200 jaar Protestantse kerk in Beuningen. Ds. Dick Sonneveld.
Deze dienst wordt gestreamd: https://www.youtube.com/watch?v=VJ_N576mMCs
10.00 uur Wijchen. Ds. Jan Willem Drost

In beide diensten is de collecte bestemd voor de bloemen. Zie ook info elders in deze
Zijstroom.

Zondag 21 november 2021
10.00 uur Beuningen. Herdenking van hen die afgelopen jaar in onze gemeenschap zijn
overleden.
Voorganger: Ds. Dick Sonneveld
Deze dienst wordt gestreamd: https://www.youtube.com/watch?v=kRwkWcqTYJ4
10.00 uur Druten. Herdenking van hen die afgelopen jaar in onze gemeenschap zijn overleden.
Voorganger: Ds. Jan Willem Drost
Deze dienst wordt gestreamd: https://www.youtube.com/watch?v=tAHymZTLyYk
10.00 uur Wijchen: Mevr. M. Meek.
10.00 uur Batenburg: Ds. M. Luijk
In alle diensten is de collecte een landelijke collecte voor Pastoraat. Meer info elders in deze
Zijstroom.

Andere vieringen
Agapè-vieringen (zie blauwe boekje)
17 november
19.15 uur
Het Koetshuis, Dorpssingel 2, 6641 BE Beuningen
Opgeven en info: Ds. Dick Sonneveld, 06-41494539, dajsonneveld@rivierenlandoost.nl
Taizé vieringen (zie blauwe boekje)
21 november
19.00 uur
Protestantse kerk, Kerkplein 7, 6641 BJ Beuningen

VIERING 200 JAAR PROTESTANTS KERKGEBOUW BEUNINGEN
In verband met de aangescherpte maatregelen als gevolg van de oplopende coronacijfers hebben we
helaas moeten besluiten het programma voor de viering van het 200 jarig bestaan van het kerkgebouw
in Beuningen aan te passen.
Het cabaret op zaterdag 13 november gaat niet door en zal worden verplaats naar het voorjaar 2022.
De exacte datum volgt later.
De kerkdienst op zondag 14 november gaat wél door, zij het met een beperkter aantal zitplaatsen. De
dienst is ook te volgen via de Stream. Gezamenlijk koffiedrinken na de dienst is helaas niet mogelijk.
Wel zal na afloop van de dienst het boek ‘200 jaar Protestants Kerkgebouw Beuningen’ worden
gepresenteerd en zal de trekking van de verloting van de speciale editie van dit boek plaatsvinden.
Heb je nog geen loten gekocht en wil je alsnog kans maken op zo’n schitterend, uniek exemplaar, dat
kan nog. Loten à €2.00 per stuk zijn nog te bestellen tot zaterdagavond 13 november 20.00 uur via het
e-mailadres 200jaarkerkbeuningen@rivierenlandoost.nl

Zzondag na afloop van de dienst zijn de bestelde boeken af te halen. De
prijs van het boek is €28.50 en te betalen via de bank (betaallink komt in
de mail) of contant. Ben je zondag niet aanwezig dan zullen we contact
met je opnemen over de levering.
Mocht je vergeten zijn het boek te bestellen, geen probleem, ook dat kan
nog steeds. Stuur ook daarvoor een mail naar
200jaarkerkbeuningen@rivierenlandoost.nl. Geef duidelijk je naam en
contactgegevens door zodat we contact met je op kunnen nemen over de
levering.
Ook al gaat het anders dan we hadden bedacht, we hopen op een mooie viering zondag en in het
voorjaar van 2022 hopen we de feestactiviteiten passend af te sluiten met onder andere het cabaret
over de afgelopen 200 jaar.
Een goed weekend gewenst.
Vriendelijke groet,
Herma Houwers

GEMEENTEAVOND
Zoals al bij het kerkblad aangekondigd is er op maandag 15 november een gemeenteavond. De avond
wordt gehouden in de Schakel in Wijchen. Hiervoor was gekozen omdat in de Schakel nu eenmaal de
meeste mensen een plekje kunnen vinden. Het gaat deze avond om zaken die de directe toekomst van
onze gemeente raken, dus wij hopen op veel belangstelling en reacties.
Maar corona gooit nu toch wat roet in het eten. Nog steeds is iedereen van harte welkom om live
aanwezig te zijn en mee te praten. Maar de avond wordt ook gestreamd. Tijdens de avond krijgt u de
gelegenheid om uw opmerkingen of vragen ook via de app en de mail met de zaal en de kerkenraad te
delen. Dat kan dus ook als u niet lijfelijk aanwezig bent in de zaal!
De avond is te volgen via: https://www.youtube.com/watch?v=8XmnoeEURy0
Appen kan via de telefoon van Jan Willem Drost: 06-48574709
Wilt u uw mening kenbaar maken via de mail, gebruik dan: jwdrost@rivierenlandoost.nl
U bent vanaf 19.30 uur welkom, het programma start om 20.00 uur.
Met hartelijke groet,
Gerard Strien, voorzitter KR van PGRO

Symposium
Vrijdag 19 november vindt het uitgestelde symposium ‘Tussen kwetsbaarheid en kracht’ plaats in het
kader van het afscheid van Marike Meek. Zie ook de aankondiging in Stroom van november.
Plaats: ‘de Schakel’ in Wijchen van 14.00-17.00 uur. Bij binnenkomst wordt de Corona QR code
gevraagd.
Tot 10 november heeft u zich hiervoor kunnen opgeven. Mocht u zich alsnog willen opgeven dan kunt
u infomeren bij Jos van den Bosch of er nog voldoende plaatsen zijn: Josvandenbosch1@gmail.com
U kunt het symposium ook volgen via de stream: https://www.youtube.com/watch?v=Xu7fM3Fhul0

GEDICHTEN SCHRIJVEN: KWETSBAAR EN KRACHTIG
Van 16 oktober tot 20 november is er in de Schakel in Wijchen op de zaterdagen een expositie te
bezichtigen die draait om de thema’s “kwetsbaarheid” en “kracht”. Rondom die thema’s wordt er op
drie dinsdagochtenden in een groep geprobeerd om die woorden ‘stem’ te geven in gedichten. We
gaan aan het werk aan de hand van een paar voorbeelden. De eerste ochtend zullen we ons laten
inspireren door de schilderijen van Nadine Zanow. Om 10.00 uur beginnen we. Ook als u niet zoveel
ervaring heeft, bent u welkom. Vervolgochtenden zijn op 9 en 16 november.
Verdere Info: ds. Jan Willem Drost; tel.: 06-48574709 mail: jwdrost@rivierenlandoost.nl

HANDWERKEN
“Herfst, herfst, wat heb je te koop honderd
duizendbladeren op een hoop”. Een mooie periode met
prachtige kleuren. We gaan in deze tijd handwerken op
woensdag 17 november
van 14.00-16.00 uur.
Denkt u ik wil wel eens zien wat er allemaal gemaakt
wordt, kom vooral eens bij ons aan om te kijken. Er
kunnen deze middag ook weer kerstkaarten gekocht
worden. Wij zorgen dat de thee klaar staat.
Bij binnenkomst wordt de Corona QR code gevraagd.
Onze volgende handwerkmiddag is 1 december.

Kerstkaarten verkoop
Het is al november !!!
Tijd om aan onze kerst post te
denken. Tijdens onze handwerkmiddagen in de Schakel bent u van harte welkom
om de zelf gemaakte kerstkaarten te
kopen !!! We starten met de verkoop
Woensdag 3 november van 14.00- 1600 uur

VANUIT DE DIACONIE
Hallo allemaal,
Ieder jaar heeft de Postcodeloterij een actie dat je met een
geactiveerde cadeau kaart bepaalde producten kunt halen bij
de AH t.w.v. €12,50.
Veel mensen die lid zijn van de Postcodeloterij genieten
hiervan, maar velen doen er ook niks mee.
Doet u er niks mee en hebt u zo’n kaart gekregen? Wilt u de
kaart dan inleveren bij de diaconie? Zij halen de producten op
en leveren ze in bij de Voedselbank.
U kunt de kaart inleveren bij:
- Wijchen/Leur/Batenburg bij de fam. VISSER,
- Beuningen/Winssen bij de fam. DEN DEKKER, ,
- Druten bij de fam. CORBIJN,
of a.s zondag in de kerk afgeven.
Om de kaart te kunnen gebruiken, moet deze wel geactiveerd
zijn.
Of u moet uw postcode, huisnummer en laatste 3 cijfers van
uw bankrekeningnummer erbij vermelden dan zorgen wij dat
ze geactiveerd worden.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet van uit de diaconie PGRO
Nicoline Corbijn

AANDACHT VOOR ELKAAR
In de afgelopen weken zijn leden uit de drie kernen van onze gemeente blij
gemaakt met bloemen of een andere attentie namens ons allen. Het kan
dat een jarige wordt verrast of een zieke een beterschapswens krijgt. Soms
is het om iemand te troosten of ergens voor te bedanken.

REMINDER: VRIJWILLIGE BIJDRAGE KERKBLAD STROOM
Mooi blad, hè, Stroom? Denkt u nog om de vrijwillige bijdrage die we vroegen?
Om een dergelijk blad zo’n 8 keer in een jaar bij u op de deurmat te laten vallen,
is best een flink bedrag nodig. Daarom doen we één keer per jaar een beroep op
u voor een vrijwillige bijdrage. Als richtbedrag voor uw bijdrage stellen we
€ 12,50 voor.

Hebt u de bijdrage al overgemaakt? Hartelijk dank daarvoor!
Nog niet gedaan? U kunt uw bijdrage overmaken naar P.G. Rivierenland Oost op rekeningnummer
NL57 RABO 0349 0411 13 o.v.v. ‘Vrijwillige bijdrage kerkblad’.
Uiteraard kunt u ook de QR-code hiernaast gebruiken of de link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=vyU_TsuJTp6kilVhvtDyWw
Digitaal.
Wilt u Stroom in uw mailbox ontvangen in plaats van op de deurmat? Stuur dan een mailtje met uw
naam, adres en mailadres naar Anneke Goeree: cvk@rivierenlandoost.nl
Ook de Zijstroom (verschijnt iedere 2 weken boordevol actuele informatie) kunt u digitaal ontvangen.
Graag een mailtje met naam, adres en mailadres naar zijstroom@rivierenlandoost.nl
Namens het College van Kerkrentmeesters, Anneke Goeree

COLLECTES:
Bloemencollecte 14 november 2021
In de vieringen in onze kerken staat wekelijks een prachtig boeket op
de viertafel. Met liefde gemaakt en bestemd voor gemeenteleden die
wel een bloemetje kunnen gebruiken: zieken, echtparen die een
huwelijksjubileum vieren of gemeenteleden die op een andere manier
aandacht verdienen.
De collecteopbrengst is vandaag voor dit doel
bestemd.
U kunt uw bijdrage geven in de collectezak of overmaken op NL23 INGB
0000 9482 66 t.n.v. Protestantse gemeente Beuningen-Winssen o.v.v.
BLOEMEN.
U kunt dit ook doen door het scannen van de bijgevoegde QR code of via de link:

https://qr1.ideal.nl/ad54805a-93a6-46b4-a39c-ae641e4581de

Collecte PKN 21 november 2021

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog
hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk
onderdeel van gemeente zijn. De Protestantse Kerk in Nederland
stimuleert gemeenten in hun pastorale taak. De kerk als vindplaats van
geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

U kunt uw bijdrage geven in de collectezak of overmaken op
NL34 RABO 0107 2042 31 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van Pastoraat.
U kunt dit ook doen door het scannen van de bijgevoegde QR
code.

VOLGENDE ZIJSTROOM
De volgende Zijstroom verschijnt op 26 november a.s.
Informatie voor publicatie in de Zijstroom kan gestuurd worden naar
Zijstroom@rivierenlandoost.nl

CONTACT PASTORAAL TEAM
Mocht u contact willen zoeken, aarzel dan niet om dat te doen, via telefoon,
email of op een andere manier.
Dick Sonneveld,

06-41494539

dajsonneveld@rivierenlandoost.nl

Jan Willem Drost,

06-48574709

jwdrost@rivierenlandoost.nl

Paul Oosterhoff,

06-22994450

poosterhoff@rivierenlandoost.nl

Anja Hulsbergen,

06-30290304

ahulsbergen@rivierenlandoost.nl

