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Maatregelen corona na persconferentie 2 februari
De kerkdiensten van 7 en 14 februari 2021
Collectes 7 en 14 februari
Gegevens pastoraal team
Nieuws uit de kernen

Bij het opstellen van deze Zijstroom is de situatie in Nederland eigenlijk niet
anders dan de vorige Zijstroom. We zitten nog altijd in een lockdown en hebben
nu ook een avondklok. Voor iedereen wordt het steeds lastiger om dit vol te
houden, maar toch moeten we wel. Om uit deze coronacrisis te komen, moeten
we volhouden, hoe moeilijk dit ook is. Gelukkig is uitzicht op een betere tijd, de
vaccinaties zijn gestart en we gaan richting voorjaar. En daarna kunnen we elkaar
hopelijk weer echt ontmoeten. Maar, we zijn bezig met een mooi project om het
contact met u toch vast te houden. Binnenkort ontvangt u een extra boekje,
speciaal voor de 40-dagentijd. En alternatieve wijze om toch samen door de 40dagentijd te komen., met nog iets anders erbij voor een mooi initiatief.

Maatregelen kerkdiensten en corona
Nu de regering besloten heeft de lockdown te verlengen tot minstens 3 maart
2021, zal er in elk geval tot zondag 7 maart maar één kerkdienst zijn binnen
Rivierenland Oost, dit is de streamdienst. Er zijn geen andere kerkdiensten.
Ook is besloten dat er niet meer gezongen mag worden in verband met het
risico dat samen zingen, zelfs door een klein groepje, met zich meebrengt.
Na 3 maart, als er weer een persconferentie is en duidelijk wordt wat het
vervolg zal zijn, zullen ook wij bepalen hoe dit verder gaat.
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Algemeen
Preek van één minuut
Sinds november vorig jaar maak ik deel uit van het éénminuutpreekgroepje van
het programma ‘Dit is de zondag’ op zondagmorgen op radio 1. Een jongere van
de gemeente in Lochem heeft het idee voor het programma met Jan Willem
opgezet. De bedoeling was aanvankelijk om de preek van die zondag in 1 minuut
samen te vatten, maar inmiddels is het idee uitgegroeid tot ‘zomaar’ een kort
preekje dat gebaseerd is op of gelinkt is aan de bijbel. Iedere vier weken krijg ik
een minuut spreektijd. En grappig: mensen van wie ik het absoluut niet verwacht
(niet kerks, niet gelovig), schieten me in de supermarkt aan om er over te
beginnen. Komende zondag om 6.00 uur gaat de ‘één minuut’ (1.11 dit keer)
over ‘Vergeten kinderen’ en de link met Jezus’ oproep om kinderen als voorbeeld
te nemen. De column is gebaseerd op het boek Wodka & Ranja van Yvonne
Sonke, een boek dat grotendeels biografisch is. U hoeft er niet voor op te staan
om het te horen, achteraf is het fragment terug te luisteren via de radio 1-app.
En kunt u het daar niet vinden maar wilt u het toch horen: app mij en ik stuur u
het originele fragment.
Hartelijke groet,
Jan Willem Drost

Kerkdienst zondag 7 februari 2021 10.00 uur (streamdienst)
WIJCHEN
Voorganger: ds. C. van de Berg
Organist: Johan Wentink
Dit is een streamdienst vanuit de Schakel in 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.)
Via onderstaande link komt u rechtstreeks bij deze dienst:
https://www.youtube.com/watch?v=s2WK2exdA5E
U kunt altijd de kerkdiensten, ook op een later tijdstip, terugkijken
Voor actuele informatie, kijk op de website van Rivierenland Oost.
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Kerkdienst zondag 14 februari 2021 10.00 uur (streamdienst)
WIJCHEN
Voorganger: Pastor Marike Meek
Pianist: Hans Meek
Dit is een streamdienst vanuit de Schakel in 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.)
https://www.youtube.com/channel/UCrDj-Day7tYfBi715XDJHUA
U kunt altijd de kerkdiensten, ook op een later tijdstip, terugkijken
Voor actuele informatie, kijk op de website van Rivierenland Oost.

Collectes
Zondag 7 februari 2021

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren
buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt
voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de
overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een
goede voorbereiding is dan noodzakelijk.
Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere
afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten,
zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van
de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale
partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie.
Hosain Ali werkt als boer in Bangladesh. Hij verbouwt vooral rijst en jute. Door
overstromingen is hij zijn oogst, twee geiten en vier kippen verloren. Zijn huis,
op de oever van de rivier, liep gevaar weggespoeld te worden. Daarom heeft
hij besloten om te verhuizen naar een hogere plek en daar het huis voor
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hemzelf en zijn vrouw en vier kinderen opnieuw te bouwen. Zodat ze
voorbereid zijn op nieuwe overstromingen.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31
t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding Bangladesh

Zondag 14 februari 2021

Collecte 14 februari 2021
Dankzij beter zaaigoed geen
voedselhulp nodig in Ethiopië
De Ethiopische kerk en hulporganisatie zetten zich in om Ethiopische gezinnen
te leren overleven in gebieden die maanden lang extreem droog zijn, zodat ze
niet steeds de honger hoeven te ontvluchten of afhankelijk blijven van
voedselhulp.
Yusef (46) woont in een afgelegen dorp in het zuiden van Ethiopië, waar steeds
minder regen valt. “Tijdens de extreme droogte in 2006 ging al mijn vijftig
koeien dood. Toen ben ik naast veeteelt ook aan landbouw gaan doen. Met
matig succes: ik heb jaren achter elkaar voedselhulp gekregen. Nu ik zaaizaad
heb gekregen van gewassen die beter tegen droogte kunnen, hoop ik dat niet
meer nodig te hebben.
Yusef gaat de komende drie jaar een deel van het zaden van zijn gewassen weer
gebruiken om opnieuw in te zaaien. De Ethiopische kerk adviseerde Yusef om in
ieder geval 15 kilo zaad te bewaren voor het volgende seizoen om opnieuw in te
zaaien. Ook kan hij de verbeterde zaden aan andere boeren in de streek
verkopen, of in geval van nood ruilen voor voedsel.
“Ook wil ik mijn situatie verbeteren door landbouw met irrigatie te gaan doen.
Ik heb gezien hoe succesvol de oogst van andere boeren is, die daarmee
begonnen zijn. Dat wil ik ook gaan proberen. Ik heb zelf een stuk land in de
buurt van de rivier. Daar stroomt het hele jaar water door. Samen met andere
boeren wil ik daar een groep voor gaan oprichten. Je moet namelijk zelf ook
een forse investering doen, maar het is voor een betere toekomst.”
●

voor 22 euro krijgt één persoon zaden die goed tegen droogte kunnen
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voor 715 euro krijgt een dorp een generator en slangen voor
irrigatielandbouw
U kunt uw bijdrage overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31
t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding Ethiopie
●

Gegevens pastoraal team
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.

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

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
Deze week zijn er bloemen gebracht bij:
 Dhr. J. Nijsse, hij vierde zijn verjaardag
 Mevr. W.M. Hendriks Wijtmans, ook zij was jarig
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Ook zijn er namens de gemeente bloemen gebracht bij:
 Mevr. J.H. van den Bosse van de Spreng
 Mevr. R. Schotanus Spindler
Zij zijn beiden opgenomen geweest in het ziekenhuis.
NIEUWS UIT DRUTEN
Er zijn deze weken bloemen bezorgd bij:
 dhr Hemmie Meijer, hij werd op 31 januari 89 jaar
 ds Jan Willem Drost, hij was jarig op 31 januari
 Mevr. Joke Sip Rekker, zij werd op 2 februari 78 jaar
Mevr. Bep van de Vendel is opgenomen in het ziekenhuis, voor een langere
periode. Nu bezoek niet kan, is een kaartje altijd leuk, adres is:
Mevr. E. van de Vendel van ’t Hoog, p/a CWZ ziekenhuis, Weg door het
Jonkerbos 100, 6532 SZ Nijmegen. Tevens graag (ivm zoekraken kaart)
vermelden ergens: Mevr. E. van de Vendel van ’t Hoog, Puiflijk.
NIEUWS UIT WIJCHEN
Verjaardagen ouderen Wijchen
In Wijchen was het gebruikelijk dat de verjaardag van de
oudere gemeenteleden (>80) gevierd werd tijdens de
gezamenlijk koffieochtend op de 1e donderdag van de maand.
Door de Corona zijn deze bijeenkomsten niet meer doorgegaan. Vanaf dat
moment (maart 2020) hebben alle jarige oudere gemeenteleden van de
diaconie een mooie bos bloemen thuisbezorgd gekregen op hun verjaardag.
Nu de lock down langer duurt, houden we dit verjaardagsgebaar vol tot we
weer gezamenlijk de verjaardagen kunnen vieren!
De diaconie sectie Wijchen
Bestel nu uw huispaaskaars 2021!
In deze moeilijke tijden is een kaars een symbool van geloof en
hoop. Pasen 2021 zal nog niet als vanouds zijn. Door de
Coronacrisis kunnen we niet naar de kerk. Juist dan is het
belangrijk om een huispaaskaars (bijvoorbeeld tijdens de kerkonline diensten via internet) te branden, zodat het symbool van
de Wederopstanding in een vertrouwde omgeving kracht kan
geven.
U kunt kiezen uit de volgende uitvoeringen:
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Type A Emmaüsgangers
30 cm: 33 euro, 40 cm: 39,80
Type B De Levensboom
30 cm: 33 euro, 40 cm: 39,80
Type C Beschermde aarde
25 cm: 20,50 euro, 30 cm: 27
Type D Zon, vissen en druiven
25 cm: 20,50 euro, 30 cm: 27
Type E Chi-Rho kruis
25 cm: 20,50 euro, 30 cm: 27
Type F Vredesdruif
25 cm: 20,50 euro, 30 cm: 27

euro, 60 cm: 65 euro
euro, 60 cm: 65 euro
euro, 40 cm: 33,75 euro, 60 cm: 58,95 euro
euro, 40 cm: 33,75 euro, 60 cm: 58,95 euro
euro, 40 cm: 33,75 euro, 60 cm: 58,95 euro
euro, 40 cm: 33,75 euro, 60 cm: 58,95 euro

Indien u een kaars wilt bestellen kunt u dit vóór 21 februari a.s. aan Ineke Strengholt
doorgeven onder vermelding van welk type kaars (A,B,C,D,E of F), de lengte van de
kaars (dus 25 cm, 30 cm, etc.), de prijs die bij het type en de lengte van de kaars hoort,
en uw naam, adres en telefoonnummer.
Wij zorgen ervoor dat de kaars (en) bij u thuis afgeleverd wordt/worden.
Mailadres Ineke: strengh0@xs4all.nl ( let op de 0 is een nul) en het telefoonnummer is
06-14884185
Piet de Boer, Nicoline Corbijn en Ineke Strengholt

U kunt zelf via de link https://boca.nl/documentatie/kerkelijk/> paascatalogus
de informatie over de kaarsen en de afbeeldingen bekijken. U kunt ook zelf
daar uw bestelling doen als u dat wilt.

De volgende Zijstroom komt uit op vrijdag 19 februari.
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