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De kerkdiensten van 13 december en 20 december 2020
Project liturgisch bloemschikkingen Advent en Kerst
Oproep zangers voor de streamdiensten in de Schakel, vanaf januari 2021
Kerstvieringen en bijzondere kerkdiensten (Top 2000)
Collectes
Gegevens pastoraal team
Nieuws vanuit de kernen; Beuningen, Druten, Wijchen

Hierbij ontvangt u alweer een nieuwe Zijstroom. Inmiddels zijn we al in de
maand december aangekomen en komen de feestdagen steeds dichterbij. Het
zullen bijzondere feestdagen worden dit jaar, anders dan alle andere jaren.
Maar hopelijk sluiten we straks 2020 af en gaan we met betere vooruitzichten
naar een nieuw jaar toe. De kerstvieringen dit jaar zijn ook anders dan andere
jaren, maar daarmee niet minder belangrijk om samen de geboorte van Jezus
te vieren. A.s zondag is het derde Advent en steken we het derde kaarsje aan.
Teken van licht en van hoop, van de verwachting. Alle diensten rondom Kerst
komen ook in de volgende Zijstroom, want die komt nog voor de Kerstdagen
uit. Maar uiteraard staat ook op de website van Rivierenland Oost het laatste
nieuws over de kerstvieringen en viering rondom Oudjaar,
www.rivierenlandoost.nl

Kerkdiensten zondag 13 december, 10.00 uur; 3e Advent
DRUTEN
Voorganger: ds. Jan Willem Drost
Organist: Fred Hommersom
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.
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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

BEUNINGEN
Voorganger: ds Dick Sonneveld
Organist: André Haverkort, Viool Marieke van de Ven,
Soliste: Josefien Bus Ririhena.
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

Kerkdiensten zondag 20 december, 10.00 uur; 4e Advent
DRUTEN
Voorganger: ds. Paul Oosterhoff
Organist: Andre Haverkort
Er is geen koffiedrinken na afloop van de kerkdienst.

WIJCHEN
Voorganger: drs Anja Hulsbergen
Organist: Carel de Vor
Deze zondag is er een streamdienst vanuit de Schakel in Wijchen,
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In deze dienst herdenken we dat de Schakel 40 jaar geleden in
gebruik is genomen, met speciale medewerking van ds Kok van Nood
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.
Aanmelden voor de kerkdiensten is niet nodig, maar VOL = VOL !!

Project liturgisch bloemschikkingen komende Adventszondagen en Kerst
Zoals u de afgelopen weken al hebt kunnen zien, bij de
kerkdienst en Streamdienst, hebben we een bijzondere
liturgische schikking voorde Adventsdiensten
en voor Kerst.
In Wijchen, Beuningen en Druten wordt met
ditzelfde project gewerkt.
Dit is een foto van de 2e Advent.
In januari zijn we van plan een terugblik te
plaatsen in kerkblad Stroom!
Veel lees- en kijkplezier gewenst!
Een hartelijke groet,
Ria en Gonnie uit Wijchen
Ingrid uit Druten
Janny en Marianne uit Beuningen

Oproep zangers voor de kerkdiensten in de Schakel (stream)
We zijn druk met de planning van de diensten in
2021. Vanaf januari is er wekelijks dienst in de
Schakel en we hebben dan weer voor iedere
dienst zangers en zangeressen nodig om de diensten op te luisteren.
Wanneer u graag zingt en wel een beetje wijs kunt houden :) kunt u zich
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opgeven bij ondergetekende. Dit geldt voor iedereen dus ook voor zangers en
zangeressen uit Beuningen en Druten!
Graag wanneer u zich opgeeft ook aangeven welke zondag(en) u niet
beschikbaar bent.
Dan kan ik zo spoedig mogelijk een rooster maken.
Ineke Strengholt
strengh0@xs4all.nl

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. Na 1 januari 2021 zullen we opnieuw gaan
bekijken wat mogelijk is en wat er mogelijk opgestart kan worden. Hiervan
houden we u op de hoogte via deze nieuwsbrief, de website en de Stroom!

Kerstvieringen 2020
Ook voor de kerstvieringen in 2020 zullen wij
rekening moeten houden met de corona
maatregelen. Dat betekent dat ook dan het
maximum van 30 personen
wordt aangehouden. Voor alle regels kunt u
op de website de informatie vinden.

Kerstavond, 24 december
 Er is geen kerstnachtviering in Batenburg
 Beuningen:2 kerstnachtvieringen, om 19.00 uur en 21.30 uur
 Wijchen: een kerstnachtviering om 21.00 uur
Op 24 december is er om 21.00 uur dienst in Wijchen. ‘Tijd voor het licht’ is het
thema van de dienst, waaraan de zanggroep, Wim Meerman (organist), Jan
Brouwer mee zullen doen. Het wordt een bijzondere kerstnacht in deze lastige
tijd, waarin we samen toch iets van het feest van kerst beleven, misschien ook
wel met een intens ‘Ere zij God’. Komt u het mee vieren? U moet zich voor deze
dienst wel opgeven bij Jos van de Bosch josvandebosch1@gmail.com
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 Druten: een kerstnachtviering om 22.30 uur, (streamdienst)
Op 24 december is er om 22.30 uur dienst in Druten. ‘Tijd voor het licht’ is
het thema van deze dienst, waarin gemeente, gemeenteleden en
voorganger allemaal een rol hebben. Bert Tavenier (cornet), Gertruus
Wolters (hoorn), Addy de Meij (orgel) en Gery Vermeulen (zang) werken aan
deze dienst mee. Het belooft een mooie dienst te worden, waarin we
misschien wel iets bijzonders gaan doen met het ‘Ere zij God’. U hoeft zich
niet op te geven, maar wat zou het fijn zijn als we deze dienst met 30
kunnen vieren!

Eerste Kerstdag, 25 december, 10.00 uur
 Beuningen, mevr. Wilma Blaak
 Wijchen, ds. Dick Sonneveld
Aanmelden bij Jos van de Bosch josvandebosch1@gmail.com
 Druten, ds Jan Willem Drost (streamdienst)
Op 25 december is er om 10 uur dienst. Een zanggroep, Gert Brink (orgel), Bert
Tavenier (cornet), Gertruus Wolters (hoorn) en Gery Vermeulen (zang) werken
mee aan de dienst. Er is opnieuw ruimte voor 30 mensen. U hoeft zich niet op te
geven en u bent van harte welkom.

Zondag 27 december,
 Wijchen, 10.30 uur en 14.00 uur, Top 2000 dienst, ds Jan Willem Drost,
ds Dick Sonneveld en band (streamdienst)

Oudjaarsavond, 31 december, 19.00 uur
 Beuningen, streamdienst vanuit de Protestantse kerk,
voorgangers ds Dick Sonneveld en pastor Ruud Roefs,
Herdenkingsdienst voor de slachtoffers van Covid 19, i.s.m. de gemeente ,
ook burgemeester Daphne Bergman is aanwezig.
Aanmelden voor de kerkdiensten is niet nodig, maar VOL = VOL !!
Alle informatie over de kerkdiensten op 24 en 25 december staan ook in de
Stroom! van december en op de website en de Zijstroom van 23 december 2020
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Top 2000 dienst: Als de tijd stil staat….
Stop de tijd. We staan even stil om te kijken waar we staan, we kijken terug,
we kijken vooruit. Wat voor een tijd was het, is het en zal er misschien nog
komen?
Ook de Top2000-dienst is dit jaar anders dan anders. We kunnen niet, zoals
vorig jaar op een overvolle dienst rekenen. Er is dit jaar slechts plaats voor 2
keer 30 mensen. Er zijn namelijk, zoals ook in de theaters wel gebeurt, twee
diensten: één om 10.30 uur en één om 14 uur. De ochtenddienst is grotendeels
gevuld met ouders, geliefden en een enkel ander gemeentelid. Voor de
middagdienst kun je je opgeven op: top2000@dok-ede.nl (ja, dok-ede klopt!).
We sturen je een bevestiging als je naar binnen mag. Alle anderen kunnen de
middagviering volgen via de stream. Wat kun je verwachten? Een prachtige
band die nummers speelt als ‘Stop de tijd’, ‘Time after time’ en ‘Calm after the
storm’, twee verhalen waarin Jezus met zijn leerlingen een middagje de berg op
gaat en een gelijkenis over een man die geen feest kan vieren, er is een
moment om kaarsen aan te steken (zet zelf even 3 witte kaarsjes en een
gekleurde klaar!) en we bidden met elkaar gebeden die ter plekke zijn
ingeleverd. Wil je zelf een gebed indienen, dan kan dat vooraf bij
jwdrost@rivierenlandoost.nl of dajsonneveld@rivierenlandoost.nl. Voor heel
dringende gebeden hebben we een extra oplossing. Maar daarvoor moet je live
kijken! 13.30 uur 27 december: top 2000-dienst, als de tijd stil staat…
Ds. Jan Willem Drost

Collectes

Zondag 13 december 2020
Diaconale
collecte ZWO project
Het ZWO project is in 2020 het
malariaproject van de Casey Troy
Foundation. Malaria is een ziekte
veroorzaakt door de steek van een
muskiet en waarvan jonge kinderen,
6

zwangere vrouwen ernstig ziek worden en heel vaak overlijden. In dit malariaproject
krijgen moeders en zwangere vrouwen voorlichting over malariapreventie, krijgen ze
geïmpregneerde muskietennetten en medicijnen als ze onverhoopt toch ziek worden.
De voorlichting en verstrekking van de muskietennetten gebeurt door
gezondheidsmedewerkers van de Casey Association Cameroon. Door het contact
met de (zwangere) vrouwen en kinderen, ontdekken de gezondheidsmedewerkers
vaak ook zieke, maar ook verborgen gehandicapte kinderen. Deze kinderen worden
in het Casey’s Home gezien en krijgen zorg, revalidatie en onderwijs.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31
t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van ZWO project
2020.

Zondag 20 december 2020
Collecte PKN 20 december

Verzoek van Inlia, een petitie
Gezinnen horen samen
Via Inlia kregen we onderstaand verzoek, waar we als Charterkerk
van Inlia van harte aan meewerken.
De petitie is online te ondertekenen. Hij staat ook op de website van INLIA:

https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1105/gezinnen-horen-samen---unhcr-start-petitie
Caroline Visser
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Petitie voor snellere, soepelere en veiligere gezinshereniging
Nederland laat vluchtelingen onnodig lang wachten op gezinshereniging; vaak zelfs jaren. Ondertussen
lopen de gezinsleden gevaar. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR is nu een petitie gestart onder de
noemer ‘Gezinnen horen samen’.
De VN-organisatie trok eind vorig jaar al aan de bel over de onnodige bureaucratie in Nederland. Maar de
situatie is sindsdien alleen maar slechter geworden; mede door de coronacrisis zijn de wachttijden nog
langer geworden. Daarom roept de UNHCR iedereen nu op om de petitie te tekenen. Want de procedures
kunnen veel sneller, soepeler en veiliger.
Een simpele maatregel als het koppelen van de gezinsherenigingsprocedure aan de asielprocedure zou al
minstens 3 maanden tijdwinst opleveren (en dubbel werk voor de IND voorkomen). De UNHCR wil ook dat
Nederland ophoudt met het stellen van onhaalbare eisen. Mensen die gevlucht zijn voor onderdrukking,
oorlog of ander geweld kunnen lang niet altijd de documenten bemachtigen die de IND eist. Het
vasthouden aan die irreële eisen kost onnodig veel werk en tijd, terwijl er goede en veilige alternatieven
zijn.
Behalve dat het sneller en soepeler moet, vindt de UNHCR ook dat het veiliger moet. Gezinsleden zouden
zich niet langer onnodig in gevaar moeten hoeven begeven om de visa op te halen op een Nederlandse
ambassade. De reis daarnaartoe gaat vaak dwars door gevaarlijke gebieden, terwijl er prima alternatieven
zijn om de documenten bij de gezinnen te krijgen.
Iedereen wil dat zijn geliefden veilig zijn, daarom hoopt de UNHCR dat veel mensen de petitie zullen
steunen. ‘Deze oplossingen zijn mogelijk en maken een enorm verschil’, schrijft de organisatie op de
website, ‘Dus doe mee en teken de petitie, want gezinnen horen samen!’.
INLIA steunt deze oproep en petitie van harte. Ook bij INLIA zien we wanhopige vluchtelingen die
worstelen met de onnodige bureaucratie en onrealistische eisen voor gezinshereniging. De UNHCR wil de
petitie half december aanbieden aan het kabinet.

Gegevens pastoraal team

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 nieuws8voor 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

NIEUWS UIT DRUTEN
De bloemen deze weken, vergezeld van onze felicitaties
zijn gegaan naar:
 Mevr. S. Kuysten Takes
 Dhr. L.C. Caruthers
 Dhr. J. Haringa
En een bloemetje ter bemoediging naar:
 Mevr. M. Geluk
 Dhr. J. Wentink
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
Petitie van Inlia, zie eerder in deze Zijstroom

Volgende Zijstroom! verschijnt woensdag 23 december 2020
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Hierna staat nogmaals het stemformulier voor de Top 2000
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