De Zijstroom.
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De kerkdiensten van 15 en 22 november 2020
Activiteitenagenda stand van zaken
Collectes
Gegevens pastoraal team
Nieuws vanuit de kernen; Beuningen, Druten, Wijchen
Stemformulier Top 2000

Hierbij ontvangt u weer de 2-wekelijkse nieuwsbrief, de Zijstroom en ook deze
week weer het laatste nieuws met betrekking tot onze gemeente, de
kerkdiensten en andere zaken die voor u van belang kunnen zijn, zoals over het
wel of niet doorgaan van activiteiten. Deze week ook de stembrief voor de Top
2000. Uiteraard staat ook op de website van Rivierenland Oost het laatste
nieuws, www.rivierenlandoost.nl En ook in de Stroom! die deze week
verschijnt, kunt u veel informatie vinden, maar ook leuke en interessante
artikelen.

Kerkdiensten zondag 15 november, 10.00 uur
DRUTEN STREAMDIENST
Voorganger: ds. Jan Willem Drost
Organist: André Haverkort
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
Er is geen koffiedrinken na afloop van de kerkdienst
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WIJCHEN
Voorganger: ds Dick Sonneveld
Organist: Carel de Vor
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 22 november, (laatste zondag)
DRUTEN
Aanvang: 14.00 UUR STREAMDIENST
Voorganger: ds. Jan Willem Drost
Organist:
Gedachtenisdienst voor de overledenen van het afgelopen jaar.
Familieleden van wie we herdenken, gaan voor en vol = vol
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
Aanvang: 10.00 UUR STREAMDIENST
Voorganger: ds Dick Sonneveld
Organist: André Haverkort
Gedachtenisdienst voor de overledenen van het afgelopen jaar.
Familieleden van wie we herdenken, gaan voor en vol = vol
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

Corona update
Alle activiteiten zijn nog tot 18 november afgelast. Daarna is er weer een
persconferentie en zullen we aan de hand van wat daar wordt gezegd,
besluiten wat dit betekent voor onze activiteiten. En hopelijk krijgen we een
positief bericht.

Activiteiten VOS
Zaterdag 21 november 2020, 14.00 – 16.00 uur, de Schakel Wijchen
Tentoonstelling” van Harrie Gerritz “tekens in het landschap”.
Als gevolg van de coronamaatregelen die tot 18 november in elk geval gelden,
hopen wij dat de expositie nog te bezichtigen is op 21 november van 14.00 –
16.00 uur.
Hieronder staan niet alle activiteiten vermeld! Deelnemers aan een activiteit
zullen dan persoonlijk benaderd worden over het wel/niet doorgaan.
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)
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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.
Vrijdag 20 november 2020, 14.30 uur, Emmanuel kerk Wijchen
 Film “de two Popes”
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.
Donderdag 26 november 2020, 20.00 uur, Emmanuel kerk Wijchen
 Lezing “Chag sameach”
Zondag 29 november 2020, 10.00 uur, Beuningen
 Thomas Treasure viering (ds Jan Willem Drost en werkgroep)
“Soms ben je te bang”
Zondag 29 november 2020, 14.00 uur, Beuningen
 Doopdienst; we verwelkomen Amy Bukkens in onze gemeente. Alleen
familieleden zijn hierbij welkom.

Collectes
Zondag 15 november
Diaconale collecte 15 november 2020.
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor de beide hospices in
onze regio: in Druten en in Wijchen. In deze huizen kunnen terminale
mensen in een huiselijk warme en liefdevolle sfeer en in alle rust afscheid
nemen van het leven, wanneer dat thuis niet meer mogelijk of gewenst is.
Veel vrijwilligers maken het mogelijk om de gasten met respect en met
aandacht voor hun wensen alle zorg te bieden die nodig is voor hun
welbevinden.
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Vrijwilligers van de hospices waken ook bij mensen thuis.
Voor deze mooie initiatieven in onze regio vragen we uw aandacht en hopen
dat u door een bijdrage dit werk in de hospices wil steunen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31
t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding Hospices
Druten-Wijchen

Zondag 22 november
Collecte Pastoraat -omzien naar mensen binnen
en buiten de kerk.
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de
naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar
bieden om de weg met God te gaan, in alle
omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente,
maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker
ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden.
Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en
een begrijpend woord.Om gemeenteleden toe te
rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse
Kerk diverse trainingen ontwikkeld, bijvoorbeeld de
training ‘Leiding bij uitvaarten’. Daarin is aandacht voor alles wat er komt kijken
bij het verzorgen van een uitvaart. Het gesprek met de nabestaanden, het
samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Je gaat
herkennen welke vragen van belang zijn zodat je én de overledene én de
nabestaanden recht doet bij de begeleiding in de dagen na het sterven en
tijdens de dienst.
Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en
gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor
het organiseren van pastorale activiteiten.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL23 INGB 0000 9482 66 tnv Protestantse
gem. Beuningen-Winssen onder vermelding van pastoraat
( let op: ander rekeningnummer ivm administratie collectes)

Oproep voor het kerkblad Stroom!
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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 nemen.

Website rivierenland Oost: www.rivierenlandoost.nl
Voor alle actuele informatie en nieuws voor en van onze gemeente!
De Zijstroom kunt u ook via de website bekijken, www.rivierenlandoost.nl

Ook u kunt voor de ZIjnstroom berichten aanleveren, stuur dan een
email naar: Anja Hulsbergen (ahulsbergen@rivierenlandoost.nl)
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Nieuws vanuit de kernen.

NIEUWS UIT BEUNINGEN
De bloemen van zondag 25 oktober zijn gegaan naar:
 Mevrouw G.J. de Moor-van Binsbergen,
Zij mocht op 22 oktober haar 88e verjaardag vieren
 De heer B. ten Boer,
Hij mocht op 23 oktober 94 jaar worden,
De bloemen van zondag 8 november zijn gegaan naar:
 de heer P.J. Leijssenaar,
Hij mocht op 2 november zijn 90e verjaardag vieren
 de heer M. Sluurman,
Hij mocht op 3 november zijn 84e verjaardag vieren
 mevrouw K. Jol-Taal,
zij mocht op 9 november 92 jaar worden.
 Op 8 november is mevrouw R.E.M. Papilalya 80 jaar geworden. Naar haar is
doordeweeks een bloemetje gebracht.
Namens de gemeente onze hartelijke felicitaties voor deze jarigen.

NIEUWS UIT DRUTEN
De bloemen deze weken zijn gegaan naar:
 mevr. G. vd Hater.
Zij vierde 5 november haar 76e verjaardag
 mevr. M. Vleeming - Romeijn.
Zij werd op 6 november 94 jaar.
 Mevr. Bode - Boot.
Zij hoopt 15 november as haar 83e verjaardag te vieren
Namens de gemeente onze hartelijke felicitaties voor deze jarigen.
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!
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NIEUWS UIT 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.

Inzameling medicijnen voor Kameroen
In december wordt er voor ons project in Bomono een koffer meegenomen
met hulpgoederen. Hier zijn we super blij mee!
Aan u de vraag of u ons wilt helpen met het vullen van de koffer. Wat is er hard
nodig:
• Calciumtabletten (omdat veel kinderen hier een groot tekort aan hebben
en daardoor botafwijkingen krijgen)
• Paracetamoltabletten 500 mgr
• Vitamine D tabletten (omdat veel kinderen hier een groot tekort aan
hebben en daardoor botafwijkingen krijgen)
• Tandpasta
• Werkende mobiele telefoons met opladers
• Camera’s
U kunt de spullen afgeven op Aalsburg 24-12 in Wijchen.
Vind u het fijner om geld te geven dat kan ook. Ook dat kan contant ingeleverd
worden of overgemaakt worden op NL51 RABO 0131 3245 27 tnv Stichting
Gehandicapte kinderen Kameroen.
Alvast heel veel dank voor uw hulp!
Caroline Visser, secretaris.

Volgende Zijstroom! verschijnt vrijdag 27 november 2020
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