De Zijstroom.
Nieuwsbrief nr 6, 5 maart 2021 (jaargang 2)
In deze Nieuwsbrief oa:
•
•
•
•
•

Algemeen: corona maatregelen, Psalmzangdag, The Passion Wijchen
De kerkdiensten van 7 en 14 maart 2021
Collectes 7 en 14 maart
Gegevens pastoraal team
Nieuws uit de gemeente (Beuningen, Druten, Wijchen)

Dit is alweer de 6e nieuwsbrief die u ontvangt. Inmiddels hebt u allen het
veertigdagenboekje ontvangen en dit boekje is ook te vinden op de website.
Ook op de website informatie die bij het veertigdagenboekje hoort, waaronder
de opening van de aangepaste Passion op 18 maart, de eerste directe links naar
de colleges die in het veertigdagenboekje staan aangekondigd op 11 – 18 – 25
en 31 maart a.s.
Zo gaan we met elkaar door de veertigdagentijd heen en komen steeds dichter
bij de Stille week en bij Pasen.
Voor Pasen ontvangt u in elk geval ook nog de Stroom! en ook deze staat dan
op de website.
In deze Zijstroom weer veel informatie, algemeen, over de streamdiensten en
nieuws uit de kernen. Ook deze Zijstroom nieuws over de aanpassing van de
coronamaatregelen in de streamdiensten, voortaan weer met zangers.

Algemeen: Coronamaatregelen, Psalmzangdag, The Passion

kerkdiensten en coronamaatregelen.
Zoals u weet hebben wij enige tijd geleden het besluit
genomen om geen mensen bij de kerkdiensten aanwezig te
laten zijn en wat later zelfs om geen zangers meer in de
diensten te laten zingen. Dit alles vanuit ons gevoel voor verantwoordelijkheid
en zorg voor elkaar.
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Naar aanleiding van de persconferentie op 23 februari waar enige
versoepelingen werden aangekondigd, is er een overleg geweest van
moderamen en pastoraal team wat dit betekent voor onze
kerkdienst/streamdienst.
Met elkaar waren we het er over eens dat het risico van 30 mensen bij de
kerkdienst nog te groot is en dit ook niet past binnen de landelijke/algemene
richtlijnen.
Wel zagen wij, op basis van de versoepelingen, ruimte om de zangers weer in
te zetten en dus weer met een groepje van 4 zangers de streamdienst te gaan
begeleiden. Dit past binnen de mogelijkheden en tegelijk voldoet dit aan de
gedeelde behoefte om de kerkdienst/streamdienst weer meer inhoud en
diepte te geven.
Met ingang van de kerkdienst van 7 maart zullen we dit weer gaan opstarten.
Daarnaast is besloten dat we in elk geval tot Pasen één streamdienst voor de
hele gemeente verzorgen, zoals nu ook gebeurt en hopelijk ontstaat er ruimte
om met Pasen toch in alle drie de kerken een Paasmorgendienst te gaan
verzorgen. Maar dit hangt ook af van de volgende persconferentie en van de
ontwikkelingen t.a.v. corona. Wij houden u hiervan natuurlijk op de hoogte.
De jaarlijkse Psalmzangdag kan voor het tweede jaar op
rij niet in fysieke vorm doorgaan. Massale samenzang
lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. Daarom komt de
Stichting Psalmzangdag dit jaar met een alternatief.
Zaterdag 6 maart is er een ca. 15 uur durende
livestream waarin doorlopend psalmbewerkingen van
alle 150 psalmen gespeeld worden.
André van Vliet en Marco den Toorn bespelen het orgel
van de Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag. Zij spelen bewerkingen van o.a.
Feike Asma, Klaas Jan Mulder, Dick Sanderman, Frans van Tilburg, Herman van
Vliet, Willem Hendrik Zwart en Jan Zwart.
De livestream start ’s morgens om 07.30 uur en zal doorgaan tot laat in de
avond. Bij de laatste psalmen verlenen ook de trompettisten Arjan en Edith
Post hun medewerking.
Deze alternatieve Psalmzangdag wordt gestreamd via het YouTube-kanaal van
Marco den Toom. De link is te vinden via de website van de Stichting
Psalmzangdag (www.psalmzangdag.nl) en de website van de beide organisten
(www.marcodentoom.nl en www.andrevanvliet.nl )
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Kerkdienst zondag 7 maart 2021 10.00 uur (streamdienst)
WIJCHEN
Voorganger: ds. Dick Sonneveld
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=6eTUD_p9SRk
U kunt altijd de kerkdiensten, ook op een later tijdstip, terugkijken
Voor actuele informatie, kijk op de website van Rivierenland Oost.

Kerkdienst zondag 14 maart 2021 10.00 uur (streamdienst)
WIJCHEN
Voorganger: ds Jan Willem Drost
Organist:
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/watch?v=StyYWqA9OUY
U kunt altijd de kerkdiensten, ook op een later tijdstip, terugkijken
Voor actuele informatie, kijk op de website van Rivierenland Oost.

Collectes

Zondag 7 maart 2021

Collecte Zending
Zendingscollecte zondag 7 maart 2021
4

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen
relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben
vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit
opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië,
Israël/Palestina en Libanon.
Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie
en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren
de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo
verspreidt Gods woord zich door heel het Midden-Oosten!
U kunt uw bijdrage overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31
t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding Zending Libanon

Zondag 14 maart 2021
Collecte zondag 14 maart 2021 Kledingbanken Nijmegen en
Tiel
Vandaag is de diaconale collecte voor is de kledingbanken in
Nijmegen en Tiel. Gezinnen uit de regio, met een heel minimaal
inkomen, kunnen daar 2 x per jaar een set 2e hands kleding
uitzoeken en ze krijgen hierbij een set nieuw ondergoed en
sokken. Als diaconie steunen we de beide Kledingbanken door
gebruikte kleding in te zamelen en door een financiële bijdrage
voor de aanschaf van nieuw ondergoed en sokken. We hopen
dat u ons helpt om ook dit jaar een donatie te kunnen doen aan
hen.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL34 RABO 0107 2042
31t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Rivierenland Oost onder
vermelding van Kledingbanken.

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.

5

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:
 Marieke van der Ven, met de hartelijke groeten
en een spoedig herstel toegewenst
 Mevr. C.P. Hendriks Lekkerkerker, zij werd 89 jaar

NIEUWS UIT DRUTEN
Er zijn deze weken bloemen bezorgd bij:
 Dhr. Rokus Troost, hij vierde 25 februari zijn 94e verjaardag
Met de hartelijke felicitaties
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NIEUWS UIT WIJCHEN
Dankwoord en adreswijziging
Wij danken iedereen voor de steun en betrokkenheid, de mooie woorden, prachtige
bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van

Stoffer Boer
Jullie medeleven heeft ons goed gedaan en helpt ons om verder te gaan.
Janny, kinderen en kleinkinderen en kleine Nola
Wijchen, 26-2-2021

Na de intensieve maanden, voorafgaand en rond het overlijden van Stoffer, zijn we bezig
geweest met de voorbereidingen voor een aanstaande verhuizing van Janny.

Zij verhuist op 6 maart naar de Meander. Haar nieuwe adres is:
J. Boer-Kerssies
Passedwarsstraat 69 B 113,
6601 AR Wijchen
Telefoon blijft 024-6422930
We hopen dat ze daar nog een aantal fijne jaren mag wonen.

De volgende Zijstroom komt uit op vrijdag 19 maart.
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