De Zijstroom!
Nieuwsbrief nr 7, 16 oktober 2020 (2/wekelijkse uitgave)
In deze Nieuwsbrief oa:
•
•
•
•
•
•
•

De kerkdiensten van 18 en 25 oktober 2020
Update nieuws corona
Annuleringen Activiteitenagenda VOS
Schuldhulpmaatje
Collectes
Gegevens pastoraal team
Lokaal nieuws

In deze 7e editie van de Zijstroom! ontvangt u het laatste nieuws over de
kerkdiensten, maar ook de gevolgen van het coronavirus voor onze kerkdiensten
en activiteiten. Zoals u allen zeker hebt gezien en gehoord, zijn de maatregelen
om corona te bestrijden met in elk geval 4 weken verlengd. En het betekent ook
dat we nog langer onze activiteiten moeten uitstellen. Gelukkig mogen de
kerkdiensten wel doorgaan, met aanpassingen. Voor de meest actuele
informatie verwijzen wij u naar de website van Rivierenland Oost.
(www.rivierenlandoost.nl). Het is nu van belang dat we allemaal proberen over
deze nieuwe periode heen te kijken en maar hopen dat het hierna toch weer,
langzamerhand, beter wordt. We moeten het met elkaar doen!

Kerkdiensten zondag 18 oktober, 10.00 uur
DRUTEN
Voorganger: ds. Gerrit Ruiterkamp
Organist: Johan Wentink
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/UCkhFg6puHMyjSGtp6r6qbbg
Er is geen koffiedrinken na afloop van de kerkdienst
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WIJCHEN
Deze zondag is er een kerkdienst vanuit de Schakel in Wijchen
Voorganger: pastor Marike Meek
Pianist: André Haverkort
Er is geen koffiedrinken na afloop van de kerkdienst.

Kerkdiensten zondag 25 oktober, 10.00 uur
DRUTEN
Voorganger: ds. Dick Sonneveld
Organist: Dick Hoogenkamp
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/UCkhFg6puHMyjSGtp6r6qbbg
Er is geen koffiedrinken na afloop van de kerkdienst

BEUNINGEN
Deze zondag is er een kerkdienst vanuit de kerk in Beuningen
Voorganger: ds Corry Manuputty
Pianiste:
Er is geen koffiedrinken na afloop van de kerkdienst
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Aanmelden voor de kerkdiensten is niet nodig, maar VOL = VOL
Corona update
Zoals u allen weet, is er op 13 oktober weer een persconferentie geweest.
Daarin is aangekondigd dat het coronavirus nog altijd actief is en zich op dit
moment alleen maar meer uitbreidt.
Dat heeft langer gevolgen voor de activiteiten die vanuit de VOS zijn
georganiseerd en ook kan heeft gevolgen voor de kerkdiensten, zoals nu met
het verplicht stellen van een mondkapje.
Vooralsnog vervallen alle activiteiten voor een periode van 4 weken, dat is tot
15 november. Dit is, n.a.v. de persconferentie, binnen het moderamen en in
overleg met het pastoraal team besproken. Daar waar wijzigingen zijn, zult u dit
van degene die de activiteit organiseert op de hoogte worden gesteld of dit
wordt via de website kenbaar gemaakt. U kunt er zeker van zijn dat wij alleen
dat door laten gaan wat ook, binnen de gesteld maatregelen, verantwoord is
en wij volgen daarin vanzelfsprekend de richtlijnen vanuit de overheid.
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 veilig georganiseerd, is goed toegankelijk en daarmee
verantwoord te bezichtigen op de dagen en tijden die hier vermeld staan, het
is een museale/doorloopsituatie. Maar uiteraard wordt aan de maatregelen
rondom corona voldaan, zoals het dragen van een mondkapje.

Onderstaande activiteiten zijn afgelast als gevolg van de
coronamaatregelen
Donderdag 8 oktober 2020
 Innerlijke Pelgrimage (Druten/ ds. Dick Sonneveld)
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Woensdag 14 oktober 2020
 Gesprekskring “Zin in het ouder worden” (Wijchen/pastor Marike Meek)
 Agapèviering (Beuningen) (ds. Dick Sonneveld)
 Gebedsgroep (Beuningen/ds. Dick Sonneveld)
Dinsdag 20 oktober 2020
 Maatschappelijk café (Beuningen/ds. Dick Sonneveld)
Donderdag 22 oktober 2020
 Film: “Il y a longtemps que je t’aime” (Wijchen/Arna Bearda)
Vrijdag 23 oktober 2020
 Oecumenisch theater, een dorpsklucht (Druten/ds. Jan Willem Drost)
Zaterdag 24 oktober 2020
 Kliederkerk (Wijchen/ds. Dick Sonneveld)
Dinsdag 27 oktober 2020
 Close reading (Druten/ds. Dick Sonneveld)
Woensdag 28 oktober 2020
 Gesprekskring “Zin in het ouder worden” (Wijchen/pastor Marike Meek)
 Gebedsgroep Beuningen (ds. Dick Sonneveld)
 Agapèviering (Beuningen/ds. Dick Sonneveld)
Donderdag 29 oktober 2020
 Informatiebijeenkomst Iona
Donderdag 3 november 2020
 Maatschappelijk café
Donderdag 5 november 2020
 Lezing “euthanasie en wat doet dit met de nabestaanden”
Woensdag 11 november 2020
 Gesprekskring “Zin in het ouder worden”.
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Woensdag 11 november 2020
 Agapèviering

SchuldHulpMaatje Wijchen zoekt maatjes

Het project SchuldHulpMaatje Wijchen vordert gestaag.
Op 13 oktober werd de stichtingsacte van de Stichting ‘Boven de streep’
gepasseerd bij notaris Patrick van Beek van notariskantoor Bruggink en van
Beek. Onder verantwoordelijkheid van deze nieuwe stichting zal het werk van
SchuldHulpMaatje worden uitgevoerd. Bestuursleden zijn Pim Visser
(voorzitter), Hennie Witsiers (secretaris) en Piet de Bruijn (penningmeester).
Als coördinatoren van het project zullen gaan functioneren Frank Edeling en
(vooralsnog) Paul Oosterhoff.
Nu moeten we de maatjes aan ons gaan verbinden. De bedoeling was om een
eerste algemene info avond te houden op woensdag 28 oktober in het
wijkcentrum Noorderlicht. Vanwege al de corona maatregelen kan die avond
geen doorgang vinden.
We hebben besloten om voorlopig de potentiële nieuwe maatjes individueel te
benaderen. We hebben al een paar namen van geïnteresseerden. Hen zullen
we zeker gaan benaderen voor een persoonlijke afspraak.
Als u ook meer zou willen weten over het project en willen overleggen of
deelname daaraan als maatje iets voor u zou zijn, neem dan gerust contact op.
We maken dan een afspraak op de voor u gewenste locatie en kunnen u meer
info toesturen. Er is ook, als u ook na dat contact nog interesse heeft, een korte
digitale pre-learning beschikbaar zodat u helemaal kunt ontdekken of dat
maatjesschap iets voor u is.
Mail: schuldhulpmaatjewijchen@gmail.com
Of tel: 0642957770, Frank Edeling
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Onderstaande activiteiten gaan, onder voorbehoud, vooralsnog
door, soms in aangepaste vorm.
Woensdag 4 november 2020, 20.30 uur,
 Innerlijke Pelgrimage, via Zoom (online)
Zondag 15 november 2020, 19.00 uur, kerk Beuningen
Taizéviering
Dinsdag 17 november 2020, 20.30 uur, de Schakel Wijchen
 Close reading, via Zoom (online)
Woensdag 18 november 2020, 20.00 uur, kerk Beuningen
 Innerlijke Pelgrimage
Donderdag 19 november 2020, 20.00 uur, de Schakel Wijchen
Lezing Malaria Project
Donderdag 19 november 2020, 19.30 uur, Mamre Druten
 Bijbelkring Johannes
Vrijdag 20 november 2020, 14.30 uur, de Schakel Wijchen
Film “de two Popes”
Zaterdag 21 november 2020, 16.00 uur, de Schakel Wijchen
Kliederkerk
Woensdag 25 november 2020, 10.00 uur, de Schakel Wijchen
Gesprekskring “Zin in het ouder worden”.
Woensdag 25 november 2020, 19.15 uur, Protestantse kerk Beuningen
Agapèviering
Donderdag 26 november 2020, 20.00 uur, de Schakel Wijchen
Lezing “Chag sameach”

Collectes
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Zondag 18 oktober

ZONDAG 25 OKTOBER
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Zondag 25 oktober
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!
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

Website rivierenland Oost: www.rivierenlandoost.nl
Voor alle actuele informatie en nieuws voor en van onze gemeente!
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Nieuws vanuit de kernen.
BEUNINGEN

DRUTEN
Zondag 18 oktober gaan de bloemen naar:
 Mevr. C.C. Daanen-van Ingen. Zij is 15 oktober 85 jaar geworden

WIJCHEN
HANDWERKEN

Ook het handwerken hebben we, als gevolg van de coronamaatregelen moeten
annuleren. We hopen weer te kunnen starten op:
woensdag 25 november van 14.00-16.00 uur (wk42) in de hal van De Schakel.
Noteer in uw agenda.
Wij kijken er weer naar uit!
Jacqueline Dekker 0634136383
Anja De Heus 0627110143

Volgende Zijstroom! verschijnt vrijdag 28 oktober 2020

* Ook voor de Zijstroom! kunt u berichten aanleveren; stuur dan een email
naar ahulsbergen@rivierenlandoost.nl (Anja Hulsbergen).
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