De Zijstroom.
Nieuwsbrief nr 12 23 december 2020 (extra uitgave)

In deze Nieuwsbrief oa:
•
•
•
•
•
•

De kerkdiensten van 24, 25, 27, 31 december 2020
De kerkdiensten van 3 en 10 januari 2021 (17 januari nog nader te bepalen)
Collectes
Oliebollenactie Druten
Gegevens pastoraal team
Nieuws vanuit de kernen; Beuningen, Druten, Wijchen

Dit is de laatste Zijstroom van 2020. In deze Zijstroom vind u nogmaals alle
kerkdiensten tot en met 10 januari 2021.
Daarnaast uiteraard nog meer nieuws en mededelingen zoals in elke Zijstroom
staat. Op vrijdag 8 januari komt de eerste Zijstroom van 2021 uit.
Ondanks alle maatregelen en ondanks het feit dat u niet naar de kerkdiensten
toe mag komen, zijn we er toch in geslaagd mooie kerkdiensten samen te
stellen. Het is anders dan andere jaren, maar wij hopen toch dat u op deze
alternatieve wijze het gevoel van samenzijn kunt ervaren.
En laten we samen hopen en bidden op een nieuw jaar, 2021, wat ons meer
vrijheid en vooral meer samenzijn kan geven.
Ook op de website van Rivierenland Oost kunt u alle diensten terugvinden.
www.rivierenlandoost.nl

Kerkdienst Kerstavond 24 december, 21.30 uur(streamdienst)
BEUNINGEN
Voorganger : ds Dick Sonneveld
Organist : Jaap van Doorn
Zangers: Lize Feij, Hennie de Lange, Stef Eilander,
Piet de Boer olv Greet van Doorn.
Trompet : Ben Slotboom
Altviool : Marieke van der Ven
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Thema : Licht in de nacht
In deze dienst zullen we de kerstnacht intens vieren. In de nacht beginnen we,
buiten. We nemen u mee naar het Licht van Bethlehem. Want midden in de
corona nacht, wordt het Licht geboren. In deze nacht doorkruisen de engelen met
hun “ Ere zij God” , de nacht.
Zet alvast een drietal gekleurde kaarsen klaar, die u thuis ergens in de dienst
kunt aansteken als tekenen van hoop voor een wereld die uitziet naar het wonder
: Licht in de nacht.
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 deze kerkdienst van Rivierenland Oost uit:
https://youtu.be/Jj4JWpZ8oSA

Kerkdienst 25 december, 1e Kerstdag 10.00 uur (streamdienst)
DRUTEN
Voorganger: ds Jan Willem Drost
Organist: Gert Brink, cornet: Bert Tavenier, hoorn: Gertruus
Wolters, zang: Gery Vermeulen (solo), Gerda en François Pruyn,
Brenda Lamers en Gerjon Elings (zanggroep)
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 deze kerkdienst van Rivierenland Oost uit:
https://youtu.be/4yHtfcfHp5Q

Kerkdienst zondag 27 december, Top 2000, 14.00 uur (streamdienst)
WIJCHEN
Voorganger: ds Jan Willem Drost, ds Dick Sonneveld, werkgroep
Top2000
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M.m.v. de Top2000 band
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?
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 vooraf bij jwdrost@rivierenlandoost.nl of
dajsonneveld@rivierenlandoost.nl.
Voor heel dringende gebeden hebben we een extra oplossing. Maar daarvoor
moet je live kijken!
Voor het rechtstreeks volgen van deze dienst, zoekt u op YouTube naar
Protestantse Kerk Wijchen – Rivierenland Oost. (LET OP: dit is een ander
YouTube kanaal.)
Via onderstaande link komt u bij deze kerkdienst van Protestantse Kerk Wijchen
– Rivierenland Oost.
https://youtu.be/5a2QV2E9kiY
U kunt dus altijd de kerkdiensten, ook op een later tijdstip, terugkijken

Kerkdienst oudjaar 31 december, 19.00 uur (streamdienst)
Voorgangers Pastor Ruud Roefs, ds Dick Sonneveld
Organist : Andre Haverkort
Zangers : Margot van der Poel, Piet de Boer ,Hennie de Lange
en Erik van Dijk.
Altviool : Marieke van der Ven.

Oecumenische oudjaarsviering Beuningen
herdenking Covid 19 slachtoffers
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Een samenwerking van de kerken en gemeente Beuningen
Op donderdag 31 december, Oudejaarsdag, om 19.00 uur, is er een
gezamenlijke herdenkingsdienst voor de slachtoffers van Covid 19.
Hoe bijzonder is het dat we midden in de Lockdown op deze oudjaaravond het
jaar laten passeren. Samen zoeken we naar wat Licht bracht en wat donkerte
gaf. We gedenken de slachtoffers van het Covid virus. En dat doen we als
eenheid van mensen van goede wil. Overheid , kerken , de hele samenleving
samen. Goed om op deze oudjaarsavond in te loggen en mee te doen.
Namens de gemeente is burgemeester Daphne Bergman aanwezig.
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 deze kerkdienst van Rivierenland Oost uit:
https://youtu.be/c5v2_DL8ugc

Kerkdienst zondag 3 januari 2021 10.00 uur (streamdienst)
BEUNINGEN
Voorganger: ds. Dick Sonneveld
Organist: Jaap van Doorn en Andre Haverkort
Solisten : Lize Fey, Hennie de Lange , Piet de Boer, Eric van Dijk
Een speciale dienst vanuit de kerk in Beuningen, met
een bijzondere reden, alleen voor enkele genodigden.
Wel online te volgen.
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In deze dienst zullen we stilstaan bij het afscheid van onze organist Jaap van
Doorn. Thema : Door de nacht op weg naar het land van bevrijding.
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 deze kerkdienst van Rivierenland Oost uit:
https://youtu.be/etXVxh0jhAQ

Kerkdienst zondag 10 januari 2021 10.00 uur (streamdienst)
WIJCHEN
Voorgangers: pastor Marike Meek en ds Dick Sonneveld
Organist: Hans Meek.
In deze dienst neemt Marike Meek afscheid na 20 jaren actief
te zijn geweest als pastor in het land van Maas en Waal en de
laatste jaren Rivierenland Oost.
Deze dienst is online te volgen via het kanaal van Wijchen.
Voor het rechtstreeks volgen van deze dienst, zoekt u op YouTube naar
Protestantse Kerk Wijchen – Rivierenland Oost. (LET OP: dit is een ander
YouTube kanaal.)
U kunt dus altijd de kerkdiensten, ook op een later tijdstip, terugkijken
Via onderstaande link komt u bij het kanaal van Protestantse Kerk Wijchen –
Rivierenland Oost.
https://youtu.be/5NQxnnw29yU

Kerkdienst zondag 17 januari 2021 10.00 uur (streamdienst)
BEUNINGEN

WIJCHEN

DRUTEN

Gebedsweek voor de eenheid
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Op zondag 17 januari zijn er drie diensten, in elk van de kernen één, in het
kader van de gebedsweek voor de eenheid. Dit is een samenwerking met de
katholieke kerken. Hoe die diensten eruit gaan zien, is nog onderwerp van
gesprek.

Collectes

Kerstavond 24 december

Diaconale collecte 24 december 2020 voor
kerstactie diaconie
Op kerstavond 24 december is de opbrengst van de diaconale collecte
bestemd voor de kerstacties van de diaconie.
In de kersttijd geven we als diaconie extra aandacht aan diegenen die
onze zorg extra nodig hebben: ouderen, zieken en gezinnen die met een
minimum inkomen (of minder) moeten rondkomen.
Alle gemeenteleden ontvangen op 1e Kerstdag de Kersteditie van de “Open Deur” of de
Elisabeth-bode.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31 t.n.v. Diaconie Prot.
Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van kerstactie diaconie.

Eerste Kerstdag 25 december
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Diaconale collecte Kerst 25 december 2020
Voor veel te veel kinderen is het Kerst helemaal geen feest. Ze zijn op de vlucht,
groeien op in armoede en hebben soms hun hele leven geen vrede gekend.
Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Dit jaar is de
kerstcollecte voor kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen. Natte tenten,
onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen,
waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier
aangekomen uit landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar
warmte, veiligheid en een betere toekomst. Is dit de plek waar ze eindigen?
Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met
3 partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op
een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen
hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van
herkomst in een beter leven voor kinderen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31
t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding kerstcollecte
2020.

Oudejaarsdag 31 december
Vandaag is de collecte bestemd voor de realisatie van kerk
tv: vanuit iedere kerk wordt het mogelijk om livestreamopnames te maken en uit te zenden.
Vanaf de Corona tijd hebben velen wekelijks de kerkdienst
thuis kunnen volgen. Zo bleef iedereen toch nog een beetje
verbonden en de reacties op deze live streamdiensten waren erg positief. De
kerkenraad heeft daarom besloten om hiermee door te gaan en is plan KERKTV gemaakt: vanuit iedere kerk kan met eigen apparatuur een live-stream
verzorgd worden.
Voor de aanschaf van apparatuur voor deze KERK-TV vragen wij uw bijdrage.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL23 INGB 0000 9482 66 tnv
Protestantse gem. Beuningen-Winssen onder vermelding van KERK-TV.
(let op: ander rekeningnummer ivm administratie collectes)

Verzoek van Inlia, een petitie
Gezinnen horen samen
Via Inlia kregen we onderstaand verzoek, waar we
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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-startpetitie
Caroline Visser

Oliebollen
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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 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
Oliebollenactie Beuningen (oudejaarsdag) gaat helaas NIET door!
N.a.v. de strengere lockdown sinds 15 december jl.
hebben wij hiertoe besloten, hoe zeer het ons ook
spijt.
Wij hopen volgend jaar weer samen deze mooie
activiteit voort te kunnen zetten.
Arnold, Herma en Syta.

In de afgelopen weken zijn bloemen gebracht bij:
 Mevrouw M. Snel-Holdinga; zij werd 25 november 81 jaar;
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 Mevrouw E.F. Trenning-de Vries; 26 november 80 jaar;
 Mevrouw J.C. Quik-Slegh; 28 november 86 jaar;
 De heer E. Kreeuseler, 4 december 81 jaar;
 Mevrouw T.A. van Heezen-Slomp, 5 december 85 jaar;
 Mevrouw A.H. de Bruin-Boudewijn, 6 december eveneens 85 jaar
 Mevrouw W.C. Leijssenaar-Raab, 14 december 88 jaar.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd!
Er is ook een adventsbakje gegaan naar mevrouw Henny Brugman.
Zij verbleef een aantal dagen in het CWZ en is gelukkig weer thuis.
Verder herstel gewenst!

Oproep voor inzamelen van kerstkaarten, om volgend jaar nieuwe
kerstkaarten mee te maken en te verkopen voor een kindertehuis in
Borneo
Wie wil zijn-haar kerstkaarten doneren voor deze
Actie? U kunt uw kaarten afgeven bij Irma,
Trajanussingel 39 in Beuningen of bellen naar 06
12800408
Ook andere kaarten zijn van harte welkom.

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

NIEUWS UIT WIJCHEN
Approute TOURtoDO
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De volgende Zijstroom komt uit op vrijdag 8 januari 2021
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