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In deze Nieuwsbrief oa:
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•

De kerkdiensten van 10 en 17 januari 2021
Collectes 10 en 17 januari
Gegevens pastoraal team
Nieuws vanuit de kernen; Beuningen, Druten, Wijchen

Allereerst voor u allen een goed en gezond 2021, een jaar waarin we hopen
elkaar weer meer te mogen ontmoeten en samen te zijn. Een jaar ook waarin we
het afgelopen jaar, 2020, snel kunnen zien als een jaar dat weliswaar geen jaar
was dat we ons graag herinneren. Maar ook het jaar was dat ons mogelijkheden
gaf die we voorheen nog niet zo snel hadden voorzien. Zoals de streamdiensten
en andere initiatieven die toch hebben aangetoond dat we ook op een
alternatieve wijze samen gemeente kunnen zijn. Maar uiteraard is het streven
en het mooiste als we weer werkelijk samen kunnen komen. Daar hopen we op!

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.
Wij allen laten Marike niet graag gaan, maar het is een welverdiend pensioen.
Deze dienst is online te volgen via het YouTube 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.)
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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 Protestantse Kerk Wijchen –
Rivierenland Oost.
https://youtu.be/5NQxnnw29yU
Op de website staat ook een link om deze dienst rechtstreeks te kunnen volgen
www. rivierenlandoost.nl

Kerkdienst zondag 17 januari 2021 10.00 uur (streamdienst)
BEUNINGEN
Gebedsweek voor de eenheid
Voorgangers: ds. Dick Sonneveld en pastor Ruud Roefs
Voor het rechtstreeks volgen van deze dienst, zoekt u
op YouTube naar Protestantse Kerk Druten – Rivierenland Oost.
Via onderstaande link komt u bij het kanaal van Rivierenland Oost uit en bij
De specifieke link van deze dienst: https://youtu.be/dBxHrLu5gbs
Of kijk op de website van Rivierenland Oost, ook daar staat de link om deze
dienst direct te kunnen volgen.
U kunt altijd de kerkdiensten, ook op een later tijdstip, terugkijken.
WIJCHEN (aanvangstijd 11.00 uur)

Gebedsweek voor de eenheid
Voorgangers: ds. Paul Oosterhoff en mevr Lara van der Zee
Dit is geen streamdienst vanuit de Schakel in Wijchen.
U kunt deze viering wel volgen via het YouTube kanaal van Antonius Abt
Wijchen, https://www.youtube.com/watch?v=KMJksOD2-kw
Voor de specifieke link van deze dienst, kijk op de website van Rivierenland
Oost, www.rivierenlandoost.nl daar staat de link om de dienst direct te kunnen
volgen, ook deze dienst vanuit de R.K. kerk in Wijchen.
Maar voor actuele informatie, kijk op de website van Rivierenland Oost.
U kunt altijd de kerkdiensten, ook op een later tijdstip, terugkijken

Collectes
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Zondag 10 januari 2021
Vandaag is de collecte bestemd voor de
realisatie van “kerkonline”. In 2020 is door de
COVID-19 pandemie hiermee gestart en was het
mogelijk om de kerkdienst thuis te kunnen
volgen. Zo bleef iedereen toch nog een beetje verbonden. De reacties op deze
live streamdiensten waren erg positief. De kerkenraad heeft daarom besloten
om hiermee door te gaan en daarom is plan “kerkonline” gemaakt: in de loop
van 2021 kan vanuit iedere kerk met eigen apparatuur een live-stream verzorgd
worden.
Voor de aanschaf van apparatuur voor ‘kerkonline’ vragen wij uw bijdrage.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL23 INGB 0000 9482 66 tnv Protestantse
gem. Beuningen-Winssen onder vermelding van KERKONLINE.
(let op: ander rekeningnummer ivm administratie collectes)

Zondag 17 januari 2021

Ondersteuning gemeenten
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden
mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot
missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk
en van bestuur tot beheer. Met een divers
trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel
professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed
mogelijk te doen. Steeds meer ontwikkelt de
Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings
en webinars. Daardoor kunnen tijdens de coronacrisis
trainingen, met de nodige aanpassingen, toch doorgaan. Zoals de e-learning
Beleid & Bestuur, die ambtsdragers helpt bij het opstellen van een inspirerend
beleidsplan. Of de training Pastoraat, die deelnemers handvatten geeft voor
het voeren van pastorale gesprekken

3

Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op
en wisselen ervaringen uit. Zo kunnen ze toegerust aan de slag.
Met uw bijdrage aan de collecte ontwikkelt de Protestantse Kerk nieuwe
trainingen om ambtsdragers te ondersteunen in hun werk voor de plaatselijk
gemeente.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL23 INGB 0000 9482 66 tnv Protestantse
gem. Beuningen-Winssen onder vermelding van PKN ondersteuning gemeenten
(let op: ander rekeningnummer ivm administratie collectes)

Gegevens pastoraal team

Dick Sonneveld, 06-41494539 dajsonneveld@rivierenlandoost.nl
Jan Willem Drost, 06-48574709 jwdrost@rivierenlandoost.nl
Paul Oosterhoff, 06-22994450 poosterhoff@rivierenlandoost.nl
Anja Hulsbergen, 06-30290304 ahulsbergen@rivierenlandoost.nl
In deze bijzondere tijden kunnen wij het begrijpen als u graag contact
wilt 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.
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NIEUWS UIT BEUNINGEN
Er zijn de afgelopen weken bloemen gegaan naar:
 de heer A.J. Jol, hij werd op 25 december 92 jaar;
 de heer H.F. van den Bosse, eveneens 25 december 81 jaar;
 mevrouw C.A. Vogelaar-Vader, 26 december 86 jaar.
 de heer H. Stuiver, 1 januari 80 jaar.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd!
Op oudejaarsavond was er een boeketje voor Marieke van der Ven, met veel
dank voor haar mooie muziek!
Tevens was er op 3 januari een bloemstuk voor Jaap (en Greet) van Doorn, als
dank voor zijn trouwe dienst als organist gedurende zoveel jaren!
NIEUWS UIT DRUTEN
In de afgelopen weken zijn er bloemen bezorgd bij:
 mevr. M. Pont - vd Toorn. Zij werd nog in 2020 92 jaar.
en de jarigen in 2021:
 mevr. Hennie Smidt. Zij vierde haar 83e verjaardag
 dhr. Boon. Hij werd 77 jaar en
 dhr. J. Tuuk. Hij vierde zijn 76e verjaardag
Allemaal hartelijk gefeliciteerd!
NIEUWS UIT WIJCHEN
Afscheid Schakel door Marieke van Iterson
Na 32 jaar ga ik Wijchen verlaten.
Daarmee ook de Schakel, een geloofsgemeenschap
waar ik mij al die jaren zeer thuis heb gevoeld.
Met veel plezier heb ik mij ingezet voor de kindernevendienst, het jeugdwerk
als jeugdouderling, de crèche en de taxidienst. Ook heb ik jaren met plezier in
het kerkkoor gezongen. De Schakel is voor mij een warme, betrokken
gemeenschap waar men met elkaar meeleeft. Dat heb ik ervaren bij hoogte- en
dieptepunten, zoals mijn belijdenis, onze huwelijksviering in Leur en twintig
jaar later het overlijden van mijn man Eric de Wind maar ook in de dagelijkse
dingen. Dat zal ik gaan missen.
Tegelijk heb ik veel zin in de stap die ik nu ga zetten door te gaan samenwonen
met mijn nieuwe partner, Tjaard Barnard, die in Barendrecht woont. Hij heeft
vier kinderen waarvan twee nog thuis wonen wat een de verandering nog
groter maakt maar ook erg leuk na jaren alleen te hebben gewoond. Afgelopen
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juli heb ik mijn baan in Ede verruild voor een baan in Delft en nu is ook mijn
huis verkocht. Half januari is de overdracht en dan verhuis ik definitief naar
Barendrecht.
Graag had ik een keer bij de koffie na de dienst afscheid genomen, helaas is dat
nu niet mogelijk. Vandaar mijn afscheid op deze manier. In de toekomst hoop
ik nog eens in de Schakel te komen bijv. bij een uitgestelde viering voor het 40jarig bestaan van de Schakel. Voor nu wil ik jullie alle goeds toewensen en
hopelijk nog een keer tot ziens!
Marieke van Iterson
Mijn nieuwe adres is:
Glasblazerij 42
2993 CM Barendrecht
Mvaniterson65@gmail.com
Een oproep van Irma Botter.
In de afgelopen jaren heeft zij, bij de
plantjesmarkt, zelfgemaakte kaarten
verkocht waarbij de opbrengst voor een
kinderhuis in Borneo is.
Wie kaarten over heeft en wil doneren aan Irma, hierbij het adres en
telefoonnummer van Irma (Trajanussingel 39 in Beuningen of tel: 0612800408).
Kaarten mogen ook afgegeven worden of kunnen opgehaald worden.
Ook andere kaarten dan kerstkaarten zijn van harte welkom. Met al deze
kaarten worden nieuwe kaarten gemaakt en verkocht voor het kinderhuis in
Borneo. Alvast heel erg bedankt!

De volgende Zijstroom komt uit op vrijdag 22 januari 2021
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