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Maatregelen kerkdiensten en corona

Algemeen, kerkbalans, liturgisch bloemstuk en bestellen huispaaskaars (laatste kans)
De kerkdiensten van 21 en 28 februari 2021
Collectes 21 en 28 februari
Gegevens pastoraal team
Nieuws uit de gemeente (Beuningen, Druten, Wijchen)
Nieuws uit de kernen

Vanaf woensdag17 februari tot zaterdag 3 april zitten we in de veertigdagentijd.
Het is ook wel de vastentijd, na de dagen van carnaval. En ook deze
veertigdagentijd is anders dan alle andere jaren. Toch hebben we geprobeerd
om ook deze veertigdagentijd een accent te geven van verbondenheid en
samenzijn. We hebben een veertigdagenboekje samengesteld, met bijdragen
van verschillende mensen uit de gemeente. En wie het veertigdagenboekje
krijgt, ontvangt daarbij ook een zakje met groente zaadjes. Wat we daarmee
gaan doen, kunt u vinden in het boekje en ook op de website.
En uiteraard is er de hoop dat we na 3 maart meer versoepelingen krijgen en
daarmee u kunnen ontmoeten, persoonlijk of zelfs in een kerkdienst. Maar dat
is nog lang niet zeker, vooralsnog moeten we het doen met wat nu kan en mag.

Algemeen: Kerkbalans, Liturgisch bloemschikken en bestellen paaskaars
Opbrengst Kerkbalans 2021, van het CvK (College van
Kerkrentmeesters)
De toezeggingen in de verschillende kernen zijn geteld. In
totaal is er voor 160.672 euro toegezegd. Dat is ruim
binnen de meerjarenbegroting die we bij de start van onze
gemeente hebben opgesteld. Als CvK zijn we daarom erg
tevreden en willen we iedereen bedanken. In het bijzonder de vele vrijwilligers
die ook dit jaar weer op pad zijn geweest om alle antwoordenveloppen op te
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halen. In de volgende Stroom! leest u meer over de achtergrond van de cijfers
en de initiatieven waar we aan werken.
Namens het CvK, Anneke Goeree

Thema Veertigdagentijd: “Ik ben er voor jou”.
Zeven keer barmhartigheid
Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een
beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon.
Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In de
Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat
barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de
naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de
gevangenen bezoeken en de doden begraven.
Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid
gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we
door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

De basisschikking van de bloemschikking in de 40 dagentijd bestaat uit
verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord
'hart' is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een
ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander
ontfermt.
'Open' omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. In de
schikking willen we juist de aandacht vestigen op de zeven werken van
barmhartigheid. Vanuit de talenten die ons zijn toevertrouwd er zijn voor de
ander. Zoals de schrijver van de liturgiegids aangeeft gaat het hier om het
omkijken naar elkaar, zorgen voor elkaar vanuit liefde, genadig leven. Het is alsof
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de schrijver wil zeggen: breng je binnenste naar buiten. Het hart openstellen
voor de ander.

Bestellen Huispaaskaars: zie onderaan deze nieuwsbrief
(laatste mogelijkheid)
Kerkdienst zondag 21 februari 2021 10.00 uur (streamdienst)
WIJCHEN
Voorganger: ds. Jan Willem Drost
Organist: Carel de Vor
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.

Kerkdienst zondag 28 februari 2021 10.00 uur (streamdienst)
WIJCHEN
Voorganger: ds Dick Sonneveld
Organist: Riet Ebus
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.
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Collectes
Zondag 21 februari 2021

Collecte 21 februari 2021 Werelddiaconaat
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel
inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen
blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor
deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig
geld en weinig actieve kerkleden. Via
partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie
kerkelijke gemeenten met training, advies en
financiën bij het opzetten van lokale diaconale
initiatieven.
Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te
helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder
ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31
t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding Moldavië
Zondag 28 februari 2021
Collecte Missionair Werk 28 februari 2021
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar
de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen
behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop
in met alternatieve vormen van kerk zijn.
Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke
geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van
hetEvangelie niet losgelaten, maar op een
andere manier gedeeld wordt.
De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken
door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge
in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk
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geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in
moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en door
de week, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht
en Zuidwijk in Rotterdam.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL23 INGB 0000 9482 66 tnv Protestantse
gem. Beuningen-Winssen onder vermelding van PKN missionair werk
(let op: ander rekeningnummer ivm administratie collecte.

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 In
contact op te nemen, via telefoon, email of op andere wijze.
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
De afgelopen weken zijn er bloemen gebracht bij:
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 Dhr en mevr Te Veldhuis Wind
 Mevr. E Kreeuseler
 Dhr. A. Hogendoorn
 Mevr. D.J. van Haarlem Dibbits
Allen voor hun verjaardag, met de hartelijke felicitaties!
NIEUWS UIT DRUTEN
Er zijn deze weken bloemen bezorgd bij:
 Mevr. A. van de Berg Wijnen, zij werd 80 jaar
 Mevr. G. van Dee, zij werd 77 jaar
 Dhr. W. Hendriks, hij werd 75 jaar
 Dhr. C. van de Weerd, hij werd 88 jaar
 Mevr Boogaard van Baren, zij werd 75 jaar
Allen van harte gefeliciteerd!
NIEUWS UIT WIJCHEN
Vanuit Wijchen geen berichten deze week.

Bestellen Huispaaskaars: Laatste mogelijkheid, tot 21
februari

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:
Type A Emmaüsgangers
30 cm: 33 euro, 40 cm: 39,80 euro, 60 cm: 65 euro
Type B De Levensboom
30 cm: 33 euro, 40 cm: 39,80 euro, 60 cm: 65 euro
Type C Beschermde aarde
25 cm: 20,50 euro, 30 cm: 27 euro, 40 cm: 33,75 euro, 60 cm: 58,95 euro
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Type D Zon, vissen en druiven
25 cm: 20,50 euro, 30 cm: 27 euro, 40 cm: 33,75 euro, 60 cm: 58,95 euro
Type E Chi-Rho kruis
25 cm: 20,50 euro, 30 cm: 27 euro, 40 cm: 33,75 euro, 60 cm: 58,95 euro
Type F Vredesdruif
25 cm: 20,50 euro, 30 cm: 27 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 5 maart.
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