De Zijstroom!
Nieuwsbrief nr 8, 30 oktober 2020 (2/wekelijkse uitgave)
In deze Nieuwsbrief oa:
•
•
•
•
•
•
•

De kerkdiensten van 1 en 8 november 2020
Update nieuws corona
Activiteitenagenda VOS/annuleringen
Collectes
Gegevens pastoraal team
Lezing Min President Mark Rutte, Hervormingsdag 31 oktober
Vanuit de kernen

In deze 8e editie van de Zijstroom! willen wij u weer op de hoogte stellen van
de meest actuele zaken binnen onze gemeente, zoals de kerkdiensten in de
komende weken. Daarbij ook een update over de activiteiten in deze coronatijd
en nieuws uit de kernen. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar
de website van Rivierenland Oost. (www.rivierenlandoost.nl). Hoewel er heel
veel niet door kan gaan, vooralsnog zijn we blij dat de kerkdiensten op dit
moment “gewoon” doorgang kunnen vinden.

Kerkdiensten zondag 1 november, 10.00 uur
DRUTEN
Voorganger: ds. Dick Sonneveld
Organist: André Haverkort
Er is geen koffiedrinken na afloop van de kerkdienst

WIJCHEN
Voorganger: ds Jan Willem Drost
Pianist: Hans Meek m.m.v. zanggroep Van Alle Canten
Deze zondag is er een kerkdienst vanuit de Schakel in Wijchen
Dit is een gedachtenisdienst voor de overledenen van het
afgelopen jaar en zal online te volgen zijn i.v.m. het maximaal toegestane aantal
personen in deze dienst.
Voor het rechtstreeks volgen van deze kerkdienst via
YouTube zoekt u naar: Protestantse Kerk Druten – Rivierenland Oost.
1

Daar vindt u alle streamdiensten van de afgelopen tijd en dus ook van deze
zondag vanuit de Schakel in Wijchen.
U kunt dus altijd de kerkdiensten, ook op een later tijdstip, terugkijken
Via onderstaande link komt u bij het kanaal van Rivierenland Oost uit:
https://www.youtube.com/channel/UCkhFg6puHMyjSGtp6r6qbbg
Er is geen koffiedrinken na afloop van de kerkdienst.
Aanmelden voor de kerkdiensten is niet nodig, maar VOL = VOL !!

Met ingang van 14 oktober is een mondkapje verplicht.

Met ingang van 14 oktober is een mondkapje verplicht.

Helaas mogen we nog altijd niet samen zingen in de
kerkdienst. Het risico van besmettingen is dan te
groot, al zitten we 1.5 meter uit elkaar. Daarbij zijn
onze kerken niet ingesteld op de mogelijkheid
samen te zingen. Daarom hebben we nog altijd
enkele gemeenteleden die voor ons de liederen
zingen

Kerkdiensten zondag 8 november, 10.00 uur
DRUTEN
Voorganger: ds. Jan Willem Drost
Organist:
Voor het rechtstreeks volgen van deze kerkdienst via
YouTube zoekt u naar: Protestantse Kerk Druten –
Rivierenland Oost. Daar vindt u alle streamdiensten van
de afgelopen tijd en dus ook van deze zondag.
U kunt dus altijd de kerkdiensten, ook op een later tijdstip, terugkijken
Via onderstaande link komt u bij het kanaal van Rivierenland Oost uit:
https://www.youtube.com/channel/UCkhFg6puHMyjSGtp6r6qbb
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BEUNINGEN
Deze zondag is er een kerkdienst vanuit de kerk in Beuningen
Voorganger: ds Dick Sonneveld
Organist: Jaap van Doorn

Corona update
Op 27 oktober was er een, niet officiële persconferentie, daarin werd op dat
moment verteld dat de maatregelen die aangegeven zijn op 14 oktober,
voorlopig nog altijd gehandhaafd zullen worden en zelfs dat de verwachting is
dat dit nog wel tot in december kan duren.
Dat betekent dat wij opnieuw zullen moeten bekijken wat hiervan de gevolgen
zijn voor alle activiteiten van de komende maanden. Vooralsnog houden we
vast aan de periode van 4 weken, dat is in elk geval tot 15 november. Daarnaast
zijn er ook activiteiten waarbij deze via ZOOM of skype gevolgd kunnen
worden. De wijzigingen zullen in de volgende Zijstroom! vermeld worden,
omdat we dan hopelijk meer zicht hebben op de verdere weken na 15
november.
Vooralsnog worden wel alle geplande activiteiten in de Zijstroom! geplaatst,
maar ook waar ze worden afgelast kunt u lezen in de Zijstroom! of op de
website van Rivierenland Oost.

Activiteiten VOS
Zaterdag 10-17-24-31 oktober en 7 -14 november 2020, 14.00 – 16.00 uur, de
Schakel Wijchen
Tentoonstelling” van Harrie Gerritz “tekens in het landschap”.
De expositie is te bezichtigen op de dagen en tijden die hier vermeld staan,
waarbij uiteraard aan de maatregelen rondom corona voldaan moet worden.
Onderstaande activiteiten zijn wel ingepland, de doorgang hangt af van de
coronamaatregelen, aantal zijn al geannuleerd. Kijk voor actuele informatie
ook op de website www.rivierenlandoost.nl
Zondag 15 november 2020, 19.00 uur, kerk Beuningen
 Taizéviering (geannuleerd)
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Dinsdag 17 november 2020, 20.30 uur, de Schakel Wijchen
 Close reading (online en aanmelden met emailadres bij ds Dick Sonneveld)
Woensdag 18 november 2020, 20.00 uur, kerk Beuningen
 Innerlijke Pelgrimage (online en aanmelden bij ds Dick Sonneveld)
Woensdag 18 november 2020, 10.00 uur, de Schakel Wijchen
 Gesprekskring “Zin in het ouder worden”.
Aanmelden voor de gesprekskring gesloten, u kunt wel uw interesse kenbaar
maken, dan komt u op een reservelijst te staan.
Donderdag 19 november 2020, 20.00 uur, de Schakel Wijchen
 Lezing Malaria Project (geannuleerd)
Donderdag 19 november 2020, 10.00 uur, de Schakel Wijchen
 Creatief Keramisch kunstwerkje (geannuleerd)
Donderdag 19 november 2020, 19.30 uur, Mamre Druten
 Bijbelkring Johannes
Vrijdag 20 november 2020, 14.30 uur, Emmanuel kerk Wijchen
 Film “de two Popes”
Zaterdag 21 november 2020, 16.00 uur, de Schakel Wijchen
 Kliederkerk (geannuleerd)
Woensdag 25 november 2020, 10.00 uur, de Schakel Wijchen
 Gesprekskring “Zin in het ouder worden”.
Aanmelden voor de gesprekskring gesloten, u kunt wel uw interesse kenbaar
maken, dan komt u op een reservelijst te staan.
Woensdag 25 november 2020, 19.15 uur, Protestantse kerk Beuningen
 Agapèviering (geannuleerd)
Donderdag 26 november 2020, 20.00 uur, Emmanuel kerk Wijchen
 Lezing “Chag sameach”
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Zondag 29 november 2020, 10.00 uur, Beuningen
 Thomas Treasure viering (online kerkdienst)

Collectes
Zondag 1 november

Zondag 8 november
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Oproep voor het kerkblad Stroom!
Voor ons kerkblad Stroom! zijn wij
op zoek naar gemeenteleden die
rondom Kerst iets bijzonders,
moois, ontroerends hebben
meegemaakt. Of een kerstwens willen delen met ons allemaal. Deze
verhalen willen we graag plaatsen in ons thema nummer van de Kerst
Stroom! Dan wordt dit een hele bijzondere Stroom!
U kunt uw verhaal sturen naar de redactie van de Stroom! via Anja
Hulsbergen (ahulsbergen@rivierenlandoost.nl)
Uw verhaal zien wij heel graag tegemoet, voor 1 december a.s.

Gegevens pastoraal team

Marike Meek, 0618420900, mmeek@rivierenlandoost.nl
Dick Sonneveld, 0641494539, dajsonneveld@rivierenlandoost.nl
Jan Willem Drost, 0648574709, jwdrost@rivierenlandoost.nl
Paul Oosterhoff, 0622994450, poosterhoff@rivierenlandoost.nl
Anja Hulsbergen, 0630290304, ahulsbergen@rivierenlandoost.nl

In deze bijzondere tijden kunnen wij het begrijpen als u graag contact wil met
het pastoraal team. En dat willen wij ook graag met u, dus aarzel niet om
contact op te n

Website rivierenland Oost: www.rivierenlandoost.nl
Voor alle actuele informatie en nieuws voor en van onze gemeente!
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Op 31 oktober - Hervormingsdag - houdt ministerpresident Mark Rutte online de Protestantse Lezing.
Vanuit zijn protestantse levensovertuiging staat hij
stil bij de vraag: ‘Is een goed leven een perfect leven?’ De
lezing is onderdeel van een online festival over het goede en mislukte leven. Dit
festival wordt georganiseerd door de Protestantse Kerk.
Tijdens het festival wordt stilgestaan bij het ‘gekmakende streven naar
perfectie’, bij zelfkritiek en zelfcompassie, bij overgave en genade. En uiteraard
zal de huidige coronacrisis ook niet ongenoemd blijven. De vraag is ten slotte:
‘Kunnen we 2020 als een mislukt jaar beschouwen?’
Via een livestream op www.protestantsekerk.nl kunnen mensen de avond
bijwonen.

Thomas Treasure
Zondag 29 november, 10.00 uur, streamdienst kerk
Beuningen

“Soms ben je te bang”
Deze viering is anders dan een reguliere kerkdienst.
Thomas Treasure is een viering waarin een thema met
vaart, dialoog en muziek wordt belicht. Lara Slotboom
(zang) en Johan Suripatti (keyboard) zorgen voor de muziek. We lezen over de
vrienden van Benjamin die hem naar Jezus willen brengen omdat hij verlamd is.
We luisteren naar het lied ‘Angst is maar voor even’ van Kommil Foo en naar
‘Nog voor je bestond’, opwekking 599. Ook deelt Syta met ons woorden van
Nelson Mandela over angst en moed. Natuurlijk steken we ook kaarsen aan
voor mensen aan wie we denken, gebeurtenissen waar we bij stil staan en… er
is weer heel wat te stemmen. Dus wie het wil meemaken: je bent van harte
welkom bij ‘Soms ben je te bang’!
(Al kunnen er helaas slechts 30 mensen deze viering meemaken)
Ds. Jan Willem Drost
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Nieuws vanuit de kernen.
BEUNINGEN
De bloemen vanuit de kerkdienst van 25 oktober jl. gingen naar:
 mevrouw G.J. de Moor-van Binsbergen,
Zij werd 22 oktober haar 88 jaar.
 Dhr B. ten Boer,
Hij werd op 23 oktober 94 jaar.
Beiden van harte gefeliciteerd!
En er zijn in de afgelopen weken (doordeweeks) bloemen
gebracht bij:
 Mevrouw L. Abee-van Herk,
Zij werd op 15 oktober 93 jaar
 Mevrouw K.H.M.E. Dorgelo-Faber,
Zij werd op 19 oktober 82 jaar
 Mevrouw J. de Jong-van de Woerdt,
Zij werd op 20 oktober 96 jaar
 de heer H. Bakhuis,
Hij werd op 21 oktober 80 jaar!
Vergezeld van de hartelijke felicitaties!
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DRUTEN
De bloemen zijn afgelopen weken gegaan naar:
• Dhr en mevr. Beumer – vd Wardt.
Zij waren op 19 oktober 60 jaar getrouwd
• Mevr. N. Tieleman.
Zij vierde op 22 oktober haar 75e verjaardag
• Dhr. en mevr. Haverkamp.
Zij waren op 21 oktober 45 jaar getrouwd.
• Dhr. G. Sip.
Hij vierde op 22 oktober zijn 79e verjaardag
• Mevr. L. Scharn, met de beste wensen voor een spoedig herstel
• Mw. A.M. van Maurik-Beumer.
Zij vierde 26 oktober haar 94e verjaardag;
• Dhr. Jurjen de Vries.
Hij vierde op 26 oktober dat zijn 76e verjaardag

Vanwege tekort aan producten bij de voedselbanken in Nederland, gaat de
diaconie een inzameling houden voor de voedselbank Druten. De voedselbank
is blij met blikgroente, soepen, rijst, pasta, sausjes en in het algemeen lang
houdbare spullen..
U kunt de komende 3 weken uw producten meenemen naar de kerk waar een
mand zal staan om de spullen in te doen. Daarnaast is afgeven bij Nicoline
Corbijn ook mogelijk. Hiervoor graag eerst even bellen: 06-360 281 66
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Zegeltjesactie PLUS
Bij de PLUS winkel in Druten (en misschien ook wel in Wijchen?) kunt u sparen
voor een voedselpakket. Koopt u bij de PLUS en krijgt u die zegeltjes? Behalve
zelf sparen voor een voedselpakket, kunt u ze ook doneren aan de diaconie. Die
levert de voedselpakketten aan mensen die diaconale ondersteuning krijgen
en/of doneert ze aan de Voedselbank.
Inleveren ook bij Nicoline Corbijn. Ook dan graag eerst even bellen. Deze actie
loopt nog tot begin volgend jaar!

WIJCHEN

De voedselbank Wijchen levert wekelijk ruim 100 voedselpakketten aan
mensen af die onvoldoende inkomen hebben om zelfstandig rond te komen.
We vragen aan u om de voedselbank Wijchen te blijven helpen met het leveren
van mooie pakketten door op zondag 15 november a.s. verpakte en nog
houdbare levensmiddelen (rijst, macaroni, koffie, thee etc) mee te nemen naar
de dienst in de Schakel. Ook financiële giften voor de voedselbank zijn van
harte welkom.
Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen, dan is er ook de
mogelijkheid om de levensmiddelen in de week van 15 tot 22 november in te
leveren bij Annie van Bergen, Oudelaan 22-02 in Wijchen of bij Ineke
Strengholt, Grootestraat 11a in Batenburg.
Diaconie sectie Wijchen.
* Ook voor de Zijstroom! kunt u berichten aanleveren; stuur dan een email
naar ahulsbergen@rivierenlandoost.nl (Anja Hulsbergen).

Volgende Zijstroom! verschijnt vrijdag 13 november 2020
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