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Zijstroom
Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Rivierenland Oost – 16 april 2021
Beste mensen,
In deze nieuwsbrief willen we jullie graag informeren over de verschuiving van taken
in het Pastorale Team, waarmee de kerkenraad afgelopen week heeft ingestemd.
Verder kijken we vooruit naar de diensten van 18 en 25 april a.s. Wilt u de 25e
meedoen met digitaal koffie drinken, dan vindt u in deze Zijstroom de link. Ook kunt
u lezen wie afgelopen weken een bloemengroet heeft gekregen in Beuningen en
Druten. En hebt u iemand van het pastorale team nodig? Dan vindt u in deze
nieuwsbrief ook de gegevens die u daarvoor nodig hebt.
Hartelijke groet,
Jan Willem Drost
Wijzigingen team
Afgelopen maandag heeft de kerkenraad ingestemd met een forse wijziging in het
takenpakket van de leden van het pastorale team. Anja Hulsbergen heeft haar taken
op het gebied van communicatie grotendeels overgedragen aan ds. Jan Willem Drost.
In plaats daarvan gaat Anja aan het werk als ouderenpastor, een functie die ze
vervulde voordat ze naar onze gemeente kwam. In samenspraak met de kerkenraad
is er een traject ingezet waarin wordt bekeken of de beoogde werkzaamheden van
Anja aan haar verwachtingen en aan de verwachtingen van de kerkenraad voldoen.
Een begeleidingscommissie uit de gemeente zal in dat proces een rol spelen. Ds. Jan
Willem Drost wordt nu aanspreekpunt communicatie en zal proberen om samen met
gemeenteleden de website, de Zijstroom, de Stroom! en de publiciteit naar buiten
meer in de lijn met de verwachtingen te brengen. Hij blijft pastoraal verantwoordelijk
voor Druten en Batenburg. Ds. Dick Sonneveld wordt nu pastoraal verantwoordelijk
voor Beuningen en Wijchen. Voor ds. Paul Oosterhoff zijn er geen veranderingen.

KERKDIENSTEN
Zondag 18 april 2021. Aanvang 10.00 uur
Streamdienst vanuit Wijchen.
Voorganger: ds. Dick Sonneveld
Organist: Carel de Vor
Collecte voor dagbesteding Landrust in Horssen (zie info blz 3)
U vindt de kerkdienst op YouTube: Protestantse Kerk Rivierenland Oost - Wijchen
Of direct: https://youtu.be/_J8WSHHlD2w
Zondag 25 april 2021. Aanvang 10.00 uur
Streamdienst vanuit Druten.
Voorganger: Mevr. Anja Hulsbergen MA
Organist: Fred Hommersom
Collecte voor activiteiten voor kinderen in AZC Grave (zie info blz 3)
U vindt de kerkdienst op YouTube: Protestantse Kerk Rivierenland Oost - Druten
Of direct: https://youtu.be/B2iGhGkxhIc
DIGITAAL AAN DE KOFFIE
Afgelopen maand hebben we het een keer geprobeerd met wie een link had weten te
bemachtigen. Het was hartstikke leuk! Daarom willen we op 25 april na de dienst met
zoveel mogelijk mensen aan de koffie! Als je de onderstaande link gebruikt, kom je
binnen in het koffiehuis. En daar word je welkom geheten en kun je uiteindelijk in
een gezellige koffiekamer met anderen in gesprek. Gebruik, als je mee wilt doen, de
onderstaande link. Let op: als je een gratis Teamsversie op jouw computer hebt en je
gaat NIET meteen via deze link, kun je niet iedereen zien. Dus gebruik deze link als je
mee wilt doen!
Link naar digitaal koffiedrinken op 25 April

BLOEMENGROET
In Beuningen is er in de afgelopen week een attentie gebracht bij mevrouw
H.E. Wijtmans. Zij werd op 7 april 80 jaar.
In Druten werden bloemen bezorgd bij dhr. F. Schippers. Hij werd op 5
april 76 jaar. En bij mevr. C. Noppen - Drok. Zij vierde op
8 april haar 82e verjaardag.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd!
Ook is er een bos bloemen gebracht met onze wensen voor een spoedig herstel bij
dhr. G. Sip.

COLLECTES
ZONDAG 18 APRIL 2021
Dagbesteding Landrust Horssen

Vandaag is de diaconale collecte voor een project wat in het bijzondere door de
Drutense diaconale sectie wordt ondersteund: dagbesteding Landrust in Horssen.
Landrust dagbesteding zorgt voor dagbesteding voor deelnemers met een
verstandelijke beperking. Het is gelegen op een voormalig varkensbedrijf en naast de
dagbesteding worden er meer activiteiten georganiseerd en wordt er ook aangepaste
huisvesting geboden. Deelnemers kunnen genieten van de vele dieren, snoezelen,
schommelen, maar ook binnen en buiten creatief bezig zijn met o.a. hout. Iedereen
kan er de hele dag heerlijk bezig zijn. Naast de dagbesteding wordt ook geprobeerd
wat extra’s te doen: wekelijks gaan een aantal deelnemers zwemmen of paardrijden.
Ook is er gelegenheid om met elkaar muziek te maken of samen te fietsen.
Voor de extra activiteiten wordt uw financiële bijdrage gevraagd!
U kunt uw bijdrage overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van Landrust.

ZONDAG 25 april 2021

Activiteiten kinderen AZG Grave

Vandaag is de diaconale collecte voor de activiteiten voor de
kinderen in het AZC Grave. Kinderen en jongeren hebben vaak
nare ervari ngen achter de rug en hun bestaan in Nederland is
tijdens hun verblijf in een AZC meestal ook onzeker.
Samen met de Vrolijkheid zijn er de afgelopen jaren
spelmiddagen, schilderactiviteiten, culturele voorstellingen
georganiseerd waaraan door de kinderen enthousiast wordt
deelgenomen. Om een voorbeeld te noemen: vorig jaar zijn er
schildersezels en allerlei schildersmateriaal aangeschaft. In de
coronatijd konden de activiteiten ook bij mooi weer buiten
doorgaan. Door schilderen, fotografie, muziek etc. komen talenten van jongeren tot
bloei wat ook hun veerkracht weer versterkt!

In het Mozaïek in Wijchen is een doorlopende expositie van de resultaten van de
jongeren.
Om deze activiteiten voort te kunnen zetten vragen we uw financiële bijdrage.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van AZC Grave
MEDEDELINGEN ZIJSTROOM
Gezien de veranderde teamtaken, moet u mededelingen voor de Zijstroom sturen
naar: jwdrost@rivierenlandoost.nl. De volgende Zijstroom verschijnt op 30 april.
CONTACT PASTORAAL TEAM
Mocht u contact willen zoeken met het pastorale team, aarzel dan niet om 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

