De Zijstroom.
Nieuwsbrief nr 7, 19 maart 2021 (jaargang 2)
In deze Nieuwsbrief oa:
•
•
•
•
•

Algemeen: Online colleges 25 en 31 maart/Passion/kanalen YouTube
De kerkdiensten van 21 en 28 maart 2021 en diensten van 1,2,3 april (stille week)
Collectes 21 en 28 maart 2021
Gegevens pastoraal team
Nieuws uit de gemeente (Beuningen, Druten, Wijchen)

Deze Zijstroom geeft wat meer diensten weer dan u normaal gewend bent. Dat
komt omdat de volgende Zijstroom net in de dagen voor Pasen zalverschijnen.
De diensten die er op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn,
komen dan net te laat in de Zijstroom. Daarom deze keer ook de diensten van
de Stille week in deze editie. Meer informatie van deze diensten vindt u in het
veertigdagenboekje en op de website.

Algemeen: Aangepaste Passion, Online colleges
De aangepaste Passion is geopend
op donderdag 18 maart om 14.00 uur.
Het eerste kaarsje is aangestoken door
Burgemeester Marijke van Beek.
De tuin van de H. Antonius Abt kerk is
elke dag geopend en u wordt van harte
uitgenodigd om een kaarsje te komen
aansteken.
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Abonneren op de YouTube kanalen van Rivierenland Oost:
U kunt zich abonneren op de YouTube kanalen van zowel Beuningen, Druten en
Wijchen om rechtstreeks de streamdiensten of andere online bijeenkomsten te
volgen. Deze links zijn ook te vinden op de website van Rivierenland Oost
Voor Beuningen (PG Rivierenland Oost – Beuningen)
https://www.youtube.com/channel/UCTwssStWb08xIBfmRVlLpDw
Voor Druten: (PG Rivierenland Oost - Druten
https://www.youtube.com/channel/UCkhFg6puHMyjSGtp6r6qbbg
Voor Wijchen: (PG Rivierenland Oost - Wijchen
https://www.youtube.com/channel/UCrDj-Day7tYfBi715XDJHUA

‘Het werk achter de ‘schermen’;
Een compliment voor onze ‘streamers’!
Sinds januari 2021 is er binnen
onze gemeente een team dat er
elke zondagochtend of op een
tijdstip dat u uitkomt, voor zorgt
dat u online de streamvieringen
ook ‘live’ mee kunt beleven. Zij
zitten letterlijk achter de schermen
en we noemen hen de ´streamers´.
Zij mogen in deze Zijstroom verdiend in de ´spotlights´ staan, want zij hebben
deze lastige taak overgenomen van een professioneel team. Na een
spoedcursus zijn ze direct in het diepe gegooid. Elke zondag, vanaf half 10,
zitten er 2 vrijwilligers (met soms een back-up) achter de schermen en moeten
er voor zorgen dat u thuis, onder het genot van een kopje koffie, naar de
streamdienst kunt kijken. En dat vraagt nogal wat van onze streamers, want
alles moet in de gaten gehouden worden. Kloppen de PowerPoint slides met de
orde van dienst of wat moet wanneer in beeld? Vergeet de voorganger niet om
zijn microfoon aan te zetten en doet het geluid het wel? Oja, en wanneer moet
het YouTube filmpje gestart worden en vergeten we niet om in te zoomen op
de kunst in de kerk. Zoveel tegelijk waarop gelet moet worden.
En dan kan er inderdaad wel eens wat verkeerd gaan met geluid, beeld of
plaatje. Maar wat is verkeerd gaan? Het is geen professioneel team en het is
geen toneelstuk. Het is onze eredienst die dóór mensen vóór mensen, vóór ons
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wordt verzorgd. En we zijn heel blij met het enthousiaste streamteam dat er
elke zondag weer voor zorgt dat de streamdienst bekeken kan worden. Want
zo, op deze wijze, kunnen wij verbonden blijven met elkaar en met onze
gemeente.
Daarom wil ik namens de gehele Protestantse gemeente Rivierenland Oost
onze streamers bedanken voor het feit dat zij bereid waren deze taak op zich te
nemen en het elke zondag toch maar weer voor elkaar krijgen.
Ineke Strengholt,
Ouderling eredienst

Kerkdienst zondag 21 maart 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 het kanaal van Wijchen:
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.

Liturgische Schikking zondag 21 maart, 5e zondag
‘De hongerige te eten geven’
Ik had honger en jullie gaven mij te eten’ Mattheüs 25:35
Brood om te leven. Brood om te
delen. In veel kerken wordt er
gezorgd dat er maaltijden worden
gedeeld. In deze schikking mogen de
korenaren dan ook niet ontbreken.
De bonen die in de Biddag-schikking
een paar weken geleden zijn gebruikt, zijn in het water gelegd en ontsproten.
Deze voedzame zaden vormen de verbinding in het open hart.
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Tekst voor de viering
Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over
onze oogst. Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een
goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het
samen delen. Zoals Jezus
zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals
voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van
onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we
samen delen.

Kerkdienst zondag 28 maart 2021 10.00 uur Palmzondag(streamdienst)
WIJCHEN
Voorganger: ds Jan Willem Drost
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.)
Via onderstaande link komt u rechtstreeks bij het kanaal van Wijchen
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.

Liturgische Schikking zondag 28 maart, 6e zondag

‘De doden begraven’
‘Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk’ Tobit 2:7
Respect hebben voor de overledenen, de doden
begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar
horen. In de vazen plaatsen we paarse tulpen, paars is
de kleur van reflectie en gedenken. De tulp, het
symbool dat we eerder gebruikten om het gebed te
symboliseren, past ook mooi bij deze thematiek. De
verbinding tussen de vaasjes wordt gelegd door
rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven.
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Tekst voor de viering
We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde.
Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands
naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood
niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht.
Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen..

Kerkdienst do. 1 april 2021 19.00 uur Witte Donderdag (streamdienst)
BEUNINGEN
Voorganger: ds Dick Sonneveld
Organist: André Haverkort
m.m.v.: zanggroep o.l.v Greet van Doorn
Dit is een streamdienst vanuit de Protestantse kerk in Beuningen.
Voor het rechtstreeks volgen van deze dienst, zoekt u op Youtube
Naar Protestantse kerk Beuningen – Rivierenland Oost.
(LET OP!, dit is een nieuw YouTube kanaal)
Via onderstaande link komt u rechtstreeks bij het kanaal van Beuningen
https://www.youtube.com/channel/UCTwssStWb08xIBfmRVlLpDw
U kunt altijd de kerkdiensten, ook op een later tijdstip, terugkijken
Voor actuele informatie, kijk op de website van Rivierenland Oost.

Kerkdienst vr. 2 april 2021 19.00 uur Goede Vrijdag (streamdienst)
BEUNINGEN
Voorganger: ds Dick Sonneveld
Organist: André Haverkort
M.m.v.: Marieke van der Ven, viool en
zanggroep o.l.v. Greet van Doorn
Dit is een streamdienst vanuit de Protestantse kerk in Beuningen.
Voor het rechtstreeks volgen van deze dienst, zoekt u op Youtube
Naar Protestantse kerk Beuningen – Rivierenland Oost.
(LET OP!, dit is een nieuw YouTube kanaal)
Via onderstaande link komt u rechtstreeks bij het kanaal van Beuningen
https://www.youtube.com/channel/UCTwssStWb08xIBfmRVlLpDw
U kunt altijd de kerkdiensten, ook op een later tijdstip, terugkijken
Voor actuele informatie, kijk op de website van Rivierenland Oost.

5

Kerkdienst za.3 april 2021 19.00 uur Stille Zaterdag (streamdienst)
BEUNINGEN
Voorganger: ds Dick Sonneveld
Organist: André Haverkort
M.m.v.: Marieke van der Ven, viool en
Zanggroep o.l.v. Greet van Doorn
Dit is een streamdienst vanuit de Protestantse kerk in Beuningen.
Voor het rechtstreeks volgen van deze dienst, zoekt u op Youtube
Naar Protestantse kerk Beuningen – Rivierenland Oost.
(LET OP!, dit is een nieuw YouTube kanaal)
Via onderstaande link komt u rechtstreeks bij het kanaal van Beuningen
https://www.youtube.com/channel/UCTwssStWb08xIBfmRVlLpDw
U kunt altijd de kerkdiensten, ook op een later tijdstip, terugkijken
Voor actuele informatie, kijk op de website van Rivierenland Oost.

Collectes
Zondag 21 maart 2021

Collecte 21 maart 2021
Een beter inkomen voor
Javaanse boeren
Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten
en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar
nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn
mensen erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en
heeft hulp nodig om te overleven. In Gilanghargo treft 16 procent van de 3.749
gezinnen dit lot.
Duurzame landbouw bevorderen
Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De
organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen
van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door
minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De
organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet
extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te
zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs
voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan
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gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame
landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen. Zo ontstaat een win-winsituatie. Helpt u mee?
U kunt uw bijdrage overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31
t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding Indonesie

Zondag 28 maart 2021

Paas challenge JOP.
Wat betekent Pasen en wat betekent het
paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan
zesduizend jongeren in heel Nederland met
deze vraag aan de slag wanneer ze in groepen
de PaasChallenge doen. De PaasChallenge
wordt gespeeld in de week voor Pasen en is
een spel dat is ontwikkeld door Jong
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels,
opdrachten en uitdagingen doorleven
jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken
waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom
er voor hen nieuw leven mogelijk is.
Met uw bijdrage aan de collecte geeft u jongeren die het paasverhaal al
vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te
komen met de boodschap van Pasen.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL23 INGB 0000 9482 66 tnv Protestantse
gem. Beuningen-Winssen onder vermelding van JOP Pasen 2021
(let op: ander rekeningnummer ivm administratie collectes)
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Online Colleges.
DONDERDAG 25 MAART
Tijd: 19.30 – 20.00 uur
Vierde online college door ds Dick Sonneveld en Lize Fey
‘Zeven werken van Barmhartigheid en kunst’.
Dit is een online college vanuit het YouYube kanaal van Beuningen.
https://www.youtube.com/channel/UCTwssStWb08xIBfmRVlLpDw
Via dit kanaal kunt u doorklikken naar het college
U kunt deze informatie ook vinden op de website en in het veertigdagenboekje

WOENSDAG 31 MAART
TIJD: 19.30 – 20.00 UUR
Vijfde online college door Margreet van der Meij
en Marike Meek
‘Goed en Kwaad’, n.a.v. een kunstwerk van Marjo van der Leeuw
Dit is een online college vanuit het YouYube kanaal van Wijchen
https://www.youtube.com/channel/UCrDj-Day7tYfBi715XDJHUA
Via dit kanaal kunt u doorklikken naar het college
U kunt deze informatie ook vinden op de website en in het veertigdagenboekje

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
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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:
 Dhr. A.W. Burgwal, hij is op 5 maart 83 jaar geworden
 Dhr. N. Dijkshoorn, hij is op 5 maart 81 jaar geworden
Voor beiden met de hartelijke felicitaties!

NIEUWS UIT DRUTEN
Mevr. Bep van de Vendel ligt nog altijd in het ziekenhuis.
Zij is erg blij met een kaartje of brief:
Mevr. B. vd Vendel, p/a CWZ, verpleegafd. A14,
Postbus 9015, 6500 GS Nijmegen.
Kleding inzameling voor de kledingbank in Tiel
De diaconie ( kern Druten) wil graag kleding inzamelen voor
de kledingbank in Tiel.
De kledingbank in Nijmegen gaat nog niet open, maar
mensen uit Wijchen en Beuningen kunnen wel de kleding
naar Druten brengen.
Deze keer alleen jongenskleding vanaf maat 122 en
kleding voor heren maat S en M
De kleding moet in stevige plastic zakken gedaan worden.
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De inzameling is op Zaterdag 10 April van 9.30-10.30 uur in Mamre.

NIEUWS UIT WIJCHEN
Geen berichten vanuit Wijchen deze Zijstroom
De volgende Zijstroom komt uit op vrijdag 2 april.
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