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De kerkdiensten van 31 december 2020
De kerkdiensten van 3 en 10 januari 2021
Collectes
Kerstwens Wilma Blaak
Gegevens pastoraal team
Nieuws vanuit de kernen; Beuningen, Druten, Wijchen

Dit is een extra Zijstroom met wat berichten die op het laatste moment zijn
binnengekomen. Waaronder een kerstgroet en de overweging van Wilma Blaak
die tot haar spijt niet op eerste Kerstdag in Beuningen kon voorgaan.
Voor dit moment wens ik u allen een mooie en rustige jaarwisseling.
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 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

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.
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
LET OP!! In een eerdere Zijstroom stond een verkeerde link. Dit is de juiste link
voor 3 januari 2021

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

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

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)

Zondag 3 januari 2021
Collecte zondag 3 januari 2021Tweede Huis Nederasselt.
Vandaag is de diaconale collecte voor het ZWO
project 2021 “Het Tweede Huis in
Nederasselt.”
Jaarlijks kiest het College van diakenen voor
een ZWO project, waar een jaar lang aandacht
voor zal zijn. Soms is het een wereldwijd
project, in 2021 is het een regionaal project.
Het Tweede Huis is een sociaal
maatschappelijk opvanghuis waar 24 uur per
dag en zeven dagen per week onderdak wordt
geboden aan een groep bewoners
(volwassenen en kinderen) die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.
In Het Tweede Huis is 24 uur per dag een medewerker aanwezig. Naast de vele
medewerkers die elk een dagdeel dienst hebben, zijn er ook vaste (in het pand
wonende) medewerkers die om toerbeurt avond/weekenddienst hebben.

Medewerkers hebben elk hun eigen kwaliteiten en ervaring om bewoners bij te staan
voor een luisterend oor.
Iedere bewoner krijgt een mentor toegewezen. Hij zal veelal een eerste
aanspreekpunt zijn en waar nodig hulp bieden (ondersteuning bij diensten en
instanties buitenshuis e.d.).
Er is een vaste structuur in de vorm van gezamenlijke maaltijden (ontbijt, lunch en
avondeten) en koffiepauzes. Ook worden wekelijks afspraken gemaakt over
huishoudelijke en andere taken.
Bewoners kunnen ook deelnemen aan andere activiteiten, zoals: creatieve
ontwikkeling (eigen atelier), ontspanningsoefeningen, tuinieren e.d.
Iedere donderdagavond is er bewonersoverleg, verplicht voor bewoners, in
aanwezigheid van medewerkers. Het Tweede Huis is voor een groot deel afhankelijk
van donaties en giften, zeker ook voor de activiteiten van de bewoners, maar ook
voor onderhoud van het oude pand.
De opbrengst van dit ZWO project zal besteed worden aan het opknappen van de
kamers van de bewoners: schilderen en voor een deel nieuwe inventaris, zodat de
inwoners een fijne plek hebben om zich terug te trekken!
Meer informatie kunt u lezen op:
https://www.stichtinghettweedehuis.nl
U kunt uw bijdrage overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente
Rivierenland Oost onder vermelding van ZWO Tweede Huis.

Kerstgroet en overdenking Wilma Blaak
Meditatie kerstmorgen 2020 Beuningen
Lieve mensen uit Beuningen en omgeving. Al weken kijk ik er naar uit om
samen met u kerst te vieren. De liederen waren uitgezocht, de liturgie lag
klaar. De plannen zijn bijgesteld, heel spijtig maar verstandig! Als voorganger
ben je in de bevoorrechte positie dat het eerste kerstkado voor jezelf is. Ik
heb Johannes 1 ‘uitgepakt’ en me in de voorbereiding laten raken door de
prachtige boodschap van dit evangelie. Daarvan wil ik graag iets met u
delen.
‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar
macht gekregen’. Johannes 1:5.
Wanneer je zo’n tekst leest, dan zit ik meteen midden in onze eigen donkere
tijd, waar een onzichtbaar virus ons hele leven verstoort en wel degelijk in
de greep lijkt te houden. De tijd van Johannes had zo haar eigen donkere kanten: Men zuchtte onder
de wrede macht van de Romeinen, de Joodse gemeenschap was uit elkaar geslagen, niet alleen fysiek
maar ook politiek en theologisch ging het alle kanten op. De Jezusbeweging vroeg zich af: Hoe kun je
gemeente van Jezus zijn in deze moeilijke tijd?
Onze tekst vanmorgen is een krachtige boodschap aan de ‘Johanneskerk’ en aan al die mensen die
verlangen naar een goed verhaal, waardoor zij weer op het licht georiënteerd zijn. De evangelist wil
zijn gehoor bemoedigen. In de stilte van ons eigen huis, misschien wel heel ver van de plek waar we
zo graag hadden willen zijn, wil God ook vandaag bij ons binnenkomen, Zijn licht over ons leven laten
schijnen.

Johannes verwijst naar het scheppingsverhaal in het Bijbelboek Genesis. Voor zijn Joodse gehoor een
bekend verhaal dat hen herinnert aan die andere donkere tijd, toen het volk in ballingschap, in
lockdown was in dat vreemde land Babel. Daar was het niet toegestaan om samen te komen en hun
geloof te beleven. De Joodse identiteit stond onder druk. Het scheppingsverhaal hielp de mensen
toen om vast te houden aan het geloof dat God hen eens zou bevrijden en het rijk van licht en vrede
zou laten doorbreken.
Datzelfde principe ligt ten grondslag aan het Johannesevangelie. God komst in deze wereld, als een
kwetsbaar kind. Hij blijft trouw aan zijn project: geen enkele lockdown, ballingschap of verwoesting
zal God weerhouden om de loop van de geschiedenis te veranderen. Niet alleen in woorden maar
ook in daden. Zo komt God in deze wereld en wordt zichtbaar in Jezus. Een mens zoals God het heeft
bedoeld: vol liefde, trouw en solidariteit met bezorgde kwetsbare mensen. Met een gehavende
kosmos. We laten ons aankijken door dat goddelijke kind, en we voelen zijn warmte, zijn uitstraling
op onze koude, door huidhonger verkilde botten. We voelen hoe heilzaam zijn liefde is.
Besmettelijker dan een kwaadaardig virus is zijn eeuwige liefde. Dat mogen we even koesteren,
geniet ervan!
Maar de boodschap van Johannes is er niet een van: ‘Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn’. Deze
liefde van dat Kind van Boven brengt ons in beweging. We mogen opstaan en dit goede nieuws
uitstralen, doorgeven, met alle creativiteit die God eigen is. In deze crisistijd beseffen we des te meer
hoe de kerk in een stroomversnelling is terecht gekomen. Meer dan ooit beseffen hoe essentieel het
is om die boodschap van hoop op nieuwe manieren te laten klinken. Dat de kerk ook in Beuningen
een plek mag zijn van solidariteit, van oprechte aandacht voor elkaar.
Het is Gods werkelijkheid die daarbij de toon zet, ‘Hij zal nóóit verlaten wat zijn hand eenmaal begon,
in onze levens en in deze wereld’ . Dat principe spreken we normaalgesproken uit bij de aanvang van
een kerkdienst. Vandaag strekken we ons vol verwachting uit om dat te ontvangen, allereerst voor
onszelf. Om het vervolgens uit te delen, het van de daken te roepen met het beoogde slotlied: ‘Go
tell it on the mountain that Jesus Christ is born.
Ik wens u gezegende kerstdagen en hopelijk graag tot volgend jaar!
In verbondenheid,
Wilma Blaak. De Bilt

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.

De volgende, reguliere, Zijstroom komt uit op vrijdag 8 januari 2021

