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De kerkdiensten van 29 november en 6 december 2020
Project liturgisch bloemschikkingen Advent en Kerst
Kerstvieringen en bijzondere kerkdiensten
Collectes
Gegevens pastoraal team
Nieuws vanuit de kernen; Beuningen, Druten, Wijchen
Stemformulier Top 2000

Zondag 29 november is het alweer de eerste Advent, het begin van een
bijzondere periode waarin we met elkaar toeleven naar Kerst, de geboorte van
Jezus. Een tijd ook van bezinning, nu nog eens extra benadrukt doordat we,
door het coronavirus, veel thuis moeten zijn. Dit heeft ook gevolgen voor de
kerstvieringen, maar daar zult u in deze en de komende Zijstroom én de
Stroom! meer over kunnen lezen. We proberen in elk geval zoveel mogelijk,
binnen de maatregelen, te doen wat we kunnen. Want ook voor ons is het een
zoektocht naar hoe we deze tijd zoveel mogelijk samen kunnen beleven.
Deze week ook nogmaals de stembrief voor de Top 2000. Uiteraard staat ook
op de website van Rivierenland Oost het laatste nieuws,
www.rivierenlandoost.nl

Kerkdiensten zondag 29 november, 10.00 uur; 1e Advent
DRUTEN
Voorganger: pastor Marike Meek
Organist: Teun van de Wardt
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
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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

BEUNINGEN (THOMAS TREASURE VIERING II
Voorganger: ds Jan Willem Drost
“Soms ben je te bang”
Komende zondag is de tweede Thomas’ Treasure.
Thomas, de leerling van de twijfel, is de naamgever
van deze vieringen.
In de vieringen-met-een-thema willen de zaken aanreiken en
overdenken, die uit verschillende richtingen komen, Natuurlijk
heeft de bijbel er een plek in, het liedboek, gebed, maar er zijn ook liederen uit
Opwekking, songs uit de moderne tijd, actuele nieuwsberichten en momenten
om zelf je inbreng te hebben. De preek is beperkt tot 1 minuut en loopt uit op
een gesprek over de stelling waar de preek over gaat. Lara Slotboom zal onder
begeleiding van Johan Suripatty twee nummers zingen, ‘Where the heart is’
van Haevn en ‘After the storm’ van Mumford & Sons. Nieuwsgierig? Je bent
natuurlijk van harte welkom!
Er is geen koffiedrinken na afloop van de kerkdienst.
Aanmelden voor de kerkdiensten is niet nodig, maar VOL = VOL !!

Met ingang van 1 december 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
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Kerkdiensten zondag 6 december, 10.00 uur; 2e Advent
DRUTEN
Voorganger: ds. Dick Sonneveld
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.

WIJCHEN
Deze zondag is er een kerkdienst vanuit de Schakel in Wijchen
Voorganger: ds Jan Willem Drost
Organist: Johan Wentink
Er is geen koffiedrinken na afloop van de kerkdienst.
Aanmelden voor de kerkdiensten is niet nodig, maar VOL = VOL !!

Project liturgisch bloemschikkingen komende Adventszondagen en Kerst
We willen u graag iets vertellen over het komende project.
In Wijchen, Beuningen en Druten wordt met ditzelfde project gewerkt.
Via de Zijstroom informeren wij u hierover en laten foto’s zien.
In januari zijn we van plan een terugblik te plaatsen in kerkblad
Stroom!
Veel lees- en kijkplezier gewenst!
Het project heet: Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht.
Maar wat is het Goede Leven? Wat goed is zal voor ieder mens anders zijn.
De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je wiegje of kribbe
heeft gestaan, wel bepalend is voor je levenskansen, maar dat het niet alles
zegt.
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Of je nu in Oekraïne, Indonesië, Kenia of Nederland geboren bent, het gaat
erom dat je tot bloei kunt komen.
De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien
in Gods Licht.
De kerk en de kerkgemeenschap wil hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens
een goed leven mag ervaren, bloeiend in Gods Licht.
Wordt vervolgd.
Een hartelijke groet,
Ria en Gonnie uit Wijchen
Ingrid uit Druten
Janny en Marianne uit Beuningen

Corona update
Alle activiteiten zijn in elk geval tot 1 januari 2021 afgelast. Dit als gevolg van de
laatste persconferentie waarbij er nog geen versoepelingen van de
maatregelen werden aangegeven. Wij hopen dat er vanaf januari 2021 weer,
langzaamaan, wat activiteiten kunnen worden opgestart. En natuurlijk houden
we u op de hoogte via deze nieuwsbrief, de website en de Stroom!
 De gesprekskring “Zin in ouder worden” gaat tot nader bericht niet door.

Bijzondere kerkdiensten
Zondag 29 november 2020, 14.00 uur, Beuningen
 Doopdienst; we verwelkomen Amy Bukkems in onze gemeente.
Alleen familieleden zijn hierbij welkom.

Kerstvieringen 2020
Ook voor de kerstvieringen in 2020 zullen wij rekening moeten houden met de
corona maatregelen.
 Er is geen kerstnachtviering in Batenburg
 In Beuningen zijn 2 kerstnachtvieringen, om 19.30 uur en 21.00 uur
 In Wijchen is een kerstnachtviering om 21.00 uur
 In Druten is een kerstnachtviering om 22.30 uur, streamdienst
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Meer informatie over de kerkdiensten op
24 en 25 december in de Stroom! van december
en in deze Zijstroom.

Collectes
Zondag 29 november

Diaconale collecte 29 november 2020
Oekraine: school van onze dromen biedt
veiligheid.Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden
opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te
zijn.
Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en
middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de
kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was
onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de
School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen betere kansen te geven.
Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te
veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen
opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert om te
gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school
in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige,
schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31
t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding Oekraine

Zondag 6 december 2020

Diaconale collecte 6 december 2020
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op
onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding.
Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk
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in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken.
Dat doen ze met Kids in Actie.
Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow vliegt de wereld
over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze verhalen ontwikkelt
Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te
betrekken bij diaconaat. Collecteer mee om kinderen al op jonge leeftijd enthousiast
te maken voor (wereld)diaconaat.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31
t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding Kids in Actie.

Kerk Wijchen oranje verlicht
Van 25 november (internationale dag tegen
geweld tegen vrouwen) tot en met 10 december
is de wereldwijde campagne UNOrange the World.
Dan wordt aandacht gevraagd tegen het geweld
tegen vrouwen. Het doel is om dan zoveel mogelijk
objecten oranje aan te lichten en op andere wijzen
hier aandacht voor te vragen. De Schakel in Wijchen
is oranje verlicht en er zijn ook posters en flyers
beschikbaar. Zowel Wijchen, maar ook
Druten en Beuningen (gemeente/kerken) doen actief mee met deze actie.

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.
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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

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 ZijStroom berichten aanleveren, stuur dan een
email naar: Anja Hulsbergen (ahulsbergen@rivierenlandoost.nl)
Nieuws vanuit de kernen.
NIEUWS UIT BEUNINGEN
De bloemen van zondag 22 november zijn gegaan
naar:
 mevrouw P.J. Streefland-de Vries.
Zij is 17 november 85 jaar geworden
 mevrouw R. van Dreven-Janssen,
Zij is op 22 november 83 jaar geworden
Namens de gemeente onze hartelijke felicitaties
Er is, namens de gemeente, ook een roos gebracht bij
Mevrouw J.C. Quik-Slegh, zij heeft een tijdje in het CWZ gelegen, maar is
inmiddels weer thuis.
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NIEUWS UIT DRUTEN
De bloemen deze weken zijn gegaan naar:
 Mevr. F. Hagebeek – de Jong.
Zij onderging een kleine operatie.
 Ook is er een bos voor mevr. Bea Tijms,
We heten haar welkom in onze gemeente.

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!

NIEUWS UIT WIJCHEN

Namens de Voedselbank willen wij u allen hartelijk bedanken voor de producten en
de opbrengst in de bus was € 50,00 daar kunnen ze weer houdbare producten van
kopen
Diaconie Wijchen Leur Batenburg

Zangers gezocht voor de diensten in de Schakel
Vanaf januari 2021 is er wekelijks een
(stream)dienst vanuit de Schakel en we hebben
voor elke dienst zangers en zangeressen nodig. We
hebben een vast aantal zangers, maar misschien
vindt u het leuk om ook mee te gaan doen.
Wanneer u graag zingt en een beetje wijs kunt
houden, kunt u zich aanmelden bij Ineke Strengholt. Zij zal daarna zo snel
mogelijk een rooster opstellen.
Email van Ineke: strengh0@xs4all.nl
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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 11 december 2020

Hierna staat nogmaals het stemformulier voor de Top 2000
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