De Zijstroom!
Nieuwsbrief nr 5, 2 oktober 2020 (2/wekelijkse uitgave)
In deze Nieuwsbrief oa:
•
•
•
•
•
•

De kerkdiensten van 4 en 11 oktober
Extra nieuws corona
Activiteitenagenda VOS
Collectes
Gegevens pastoraal team
Lokaal nieuws

Hierbij ontvangt u inmiddels alweer Zijstroom! nummer 5. En hierin weer de
meest actuele informatie voor de komende 2 weken. In de afgelopen week hebt
u toch een Zijstroom! ontvangen, dit was een extra editie omdat er wat meer
met u te delen was m.b.t activiteiten. Het blijft zinvol om de website in de gaten
te houden voor de meest actuele informatie over de activiteiten.
(www.rivierenlandoost.nl)

Kerkdiensten zondag 4 oktober, 10.00 uur
DRUTEN
Voorganger: ds. Dick Sonneveld
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.
Via onderstaande link komt u bij het kanaal van Rivierenland Oost uit:
https://www.youtube.com/channel/UCkhFg6puHMyjSGtp6r6qbbg

BEUNINGEN
Deze zondag is er een kerkdienst vanuit de kerk in Beuningen
Voorganger: ds Jan Willem Drost
Pianiste:
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Aanmelden voor de kerkdiensten is niet nodig, maar VOL = VOL !!
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 11 oktober, 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.
Via onderstaande link komt u bij het kanaal van Rivierenland Oost uit:
https://www.youtube.com/channel/UCkhFg6puHMyjSGtp6r6qbbg

WIJCHEN
Deze zondag is er een kerkdienst vanuit de Schakel in WIjchen
Voorganger: ds Dick Sonneveld
Pianiste:

Corona update
Zoals u allen weet, ook n.a.v. de laatste persconferentie, is het coronavirus nog
altijd actief en breidt zich op dit moment alleen maar meer uit.
Dat heeft gevolgen voor de activiteiten die vanuit de VOS zijn georganiseerd en
ook kan dit gevolgen hebben voor de kerkdiensten.
Waar mogelijk laten wij, soms in aangepaste vorm, de activiteiten doorgaan,
maar mogelijk zijn er ook activiteiten die vervallen. Dit wordt nog binnen het
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moderamen én 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.
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 3 oktober 2020, 14.00 uur, de Schakel Wijchen
“Opening van de tentoonstelling” van Harrie Gerritz “tekens in het landschap”.
Deze opening is alleen voor genodigden en wordt ook aangepast nu er nieuwe
maatregelen zijn rondom corona.
Na de opening is de tentoonstelling te bezichtigen op zaterdag 10-17-24-31
oktober en op 7-14 november van 14.00 – 16.00 uur

Dinsdag 6 oktober 2020, 20.00 uur, de Schakel Wijchen
Lezing “Pastoraat in het CWZ (ziekenhuis)”.
Twee geestelijk verzorgers van het CWZ ziekenhuis komen vertellen over hun
werkzaamheden in het ziekenhuis.
Info en contact: Cees Jonkheer, tel: 024-6419433
Let op! Hier mogelijk ook aanpassingen ivm corona maatregelen

Donderdag 8 oktober 2020, 20.30 uur, Mamre Druten
Gesprekskring “Innerlijke Pelgrimage”
Tijdens onze levensreis wordt duidelijk wie we zijn en waar de zin ligt van ons
bestaan. In zes bijeenkomsten kijken we terug op de weg die we tot nu toe
hebben afgelegd.
Volgende bijeenkomsten: 4 november/11 maart/18 november/25 maart op
verschillende locaties.

Bijbelkring Johannes
AFGELAST
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De bijbelkring Johannes van 12 oktober gaat niet door! Nieuwe data volgen zo
spoedig mogelijk en kijk op de website voor meer informatie.
Wo.14 oktober 2020, 10.00 uur, De Schakel Wijchen
Gesprekskring “Zin in het ouder worden”.
Gaat u ook een eigen weg bij het ouder worden? Tijdens 5 ochtenden komen
we in de Schakel bijeen en bezinnen we ons op thema's van het ouder worden.
Door middel van poëzie, kunst, het levensverhaal en een film verkennen we
tijdens 5 ochtenden het landschap van de ouder wordende mens.
U kunt zich opgeven vóór 25 september, liefst voor de hele serie.
Data 14 en 28 oktober, 11 en 18 november, 9 december. Na aanmelding
ontvangt u verdere informatie over het programma.
In de Schakel houden we rekening met de coronamaatregelen.
Informatie en aanmelden: Pastor Marike Meek, tel:
02464162250 marike.meek@gmail.com

Collectes
Zondag 4 oktober
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Zondag 11 oktober

Kunst in de kerk
In verband met de nieuwe maatregelen rondom corona, volgt hier nog een
bericht van de werkgroep Kunst in de Kerk aangaande de expositie van Harrie
Gerritz.
Aanmelden voor de opening is niet meer mogelijk, ivm
corona mogen er niet meer dan 30 personen aanwezig
zijn.
Vanaf 10 oktober kunt u de expositie bezoeken.
Kijk voor meer informatie op de website van
Rivierenland Oost, bij kunst in de kerk
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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!
De nieuwe Stroom! is weer uit, met
daarin nieuws, interviews en interessante
artikelen.
En ook u kunt een bericht plaatsen in de Stroom! U kunt daarvoor een berichtje
sturen naar de redactie (Ria Boersma/Jan Willem Drost of Anja Hulsbergen)
De volgende Stroom staat gepland voor november 2020.

Nieuws vanuit de kernen.
BEUNINGEN

DRUTEN
Vandaag gaan de bloemen met onze hartelijke felicitaties naar:
• Mevrouw P. Vermeulen de Pee, op 3 oktober is zij
84 jaar geworden
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WIJCHEN
HANDWERKEN

Wat een geweldige opkomst was er de eerste keer
na de Corona periode. Iedereen was blij elkaar weer te
zien maar vooral ook te spreken. Na de zomerperiode
is er gestart met een nieuwe Informatiebrief: de
Zijstroom! Deze wordt een maal per twee weken
verstuurd, daar plaatsen we onze info over de
handwerkmiddagen in. Om het ook makkelijk te
maken, er is handwerken in de even weken.
We zorgen dat de thee gezet is en meestal is er iets
lekkers bij. Terwijl we bezig zijn wordt er gekletst over
het wel en wee van elkaar, actualiteiten, het nieuwe
activiteiten boekje of wat er op dat moment in ons opkomt.
We volgen de Corona regels. Wat inhoudt dat we op gepaste afstand van elkaar
zitten, we zorgen dat er mondkapjes zijn die gebruikt kunnen worden als men
zich daar prettig bij voelt en er is desinfectie voor de handen aanwezig.
Vindt u het leuk om eens te zien waar we mee bezig zijn allemaal? Denkt u, dit
lijkt mij erg leuk, kom vooral u bent van harte welkom.
Neem mee waar u mee bezig bent of wat u leuk lijkt om te gaan maken. Ook
hebben we behoorlijk wat voorraad waaruit u kunt kiezen.
Voor vragen, kunt u ons bereiken op ons 06 nummer.
Onze handwerkmiddagen in de maand oktober zijn
woensdag 14 oktober van 14.00-16.00 uur (wk42)
woensdag 28 oktober van 14.00-16.00 uur (wk44) in de hal van De Schakel.
Noteer in uw agenda.
Wij kijken er weer naar uit!
Jacqueline Dekker 0634136383
Anja De Heus 0627110143
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Volgende Zijstroom! verschijnt vrijdag 16 oktober 2020

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