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Zijstroom
Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Rivierenland Oost – 30 april 2021
Beste mensen,
In de afgelopen week werd duidelijk dat de overheid, tegen de trend binnen de
ziekenhuizen in, graag wil versoepelen. In het kader van die ‘beweging naar
openheid’ is ook met de kerken gesproken. Het overkoepelend orgaan van kerk en
overheid (CIO) heeft in samenspraak met minister Grapperhaus besloten dat de
kerken weer voor 30 mensen open kunnen. Het moderamen heeft, vanwege de
organisatie en communicatie van dit bericht, besloten om vanaf 23 mei a.s. voor het
eerst weer mensen toe te laten. De eerste dienst zal dan de Pinksterdienst op de
Kapelberg zijn, samen met de gemeenten van Bergharen en Horssen. De vraag
hoeveel mensen er worden toegelaten, óf we kunnen zingen en zo ja: onder welke
voorwaarden, hebben we aan de gemeente voorgelegd. We hopen daar spoedig
antwoord op te hebben. In de volgende Zijstroom en op de website zullen we dat
melden.
Hartelijke groet,
Jan Willem Drost
KERKDIENSTEN
Zondag 2 mei 2021. Aanvang 10.00 uur
Streamdienst vanuit Beuningen.
Voorganger: Mw. Marike Meek
Organist: Andre Haverkort
Collecte: bloemen voor de eredienst
U vindt de kerkdienst op YouTube: Protestantse Kerk Rivierenland Oost - Beuningen
Of direct: https://www.youtube.com/watch?v=ksVSyTdsd44

Zondag 9 mei 2021. Aanvang 10.00 uur
Streamdienst vanuit Wijchen.
Voorganger: ds. Dick Sonneveld.
Piano: Riet Ebus
Collecte: Noodhulp Syrische vluchtelingen
U vindt de kerkdienst op YouTube: Protestantse Kerk Rivierenland Oost - Wijchen
Of direct: https://www.youtube.com/channel/UCrDj-Day7tYfBi715XDJHUA
BOOM VOOR WIM VAN DE WEERD
Op woensdag 21 april jl. werd er in de tuin
van Mamre in Druten een nieuwe boom
geplaatst: de ‘moerbei van Wimken’. De
boom is betaald van het bedrag dat de
familie schonk aan de kerk. Wim heeft heel
veel gedaan voor de kerk, maar zijn hart lag
toch wel het meeste bij de tuin. Vandaar
een boom ter herinnering aan Wim van de
Weerd.
BLOEMENGROET
In Druten gingen de bloemen afgelopen weken naar dhr. P.vd Flier,
dhr. D. vd Brink, dhr. P. Walraven, mw. K. Vissers -Wink en ,mw. H.
de Heus - Udo. In Beuningen zijn er bloemen gebracht bij mw. C.J.
Stam-Soulier, die op 10 april 91 jaar is geworden en naar mw. A.
Wijgerse, zij werd op 20 april 86 jaar. Allen van harte gefeliciteerd!
Ook gingen er bloemen naar dhr. en mw. Beumer – van de Wardt en mw. P.J.
Streefland-de Vries: Van harte beterschap gewenst!
Verder wordt Anja Hulsbergen zondag 60 jaar! Vanuit onze gemeente zetten we haar
daarom in de bloemtjes!
BEDANKJE
Mw Bep van de Vendel (Puiflijk) verblijft al enige tijd in het ziekenhuis. Ze dankt
iedereen die heeft laten weten dat ze met haar meeleven. Haar kamer hangt vol
kaarten! ‘Ik ga vooruit, maar ik ben er nog niet’, schrijft ze. We wensen haar veel
sterkte!

COLLECTES:
Collecte 2 mei 2021 Bloemen kerkdienst
In de vieringen in onze kerken staat wekelijks een
prachtig boeket op de viertafel. Met liefde gemaakt en
bestemd voor gemeenteleden die wel een bloemetje
kunnen gebruiken: zieken, echtparen die een
huwelijksjubileum vieren of op een andere manier
aandacht verdienen.
De collecteopbrengst is vandaag voor dit doel bestemd.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL23 INGB 0000 9482 66 tnv Protestantse gem.
Beuningen-Winssen onder vermelding van Bloemen
(let op: ander rekeningnummer ivm administratie collectes)

Collecte 9 mei 2021 Noodhulp Syrische
vluchtelingen
Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen
tien jaren hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. Velen zijn terechtgekomen
in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak en leven er in grote armoede. Zo goed en
zo kwaad als het kan, proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is lastig.
Door de economische crisis en de coronapandemie is er nauwelijks werk. Kerk in
Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in
sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen
bedrijf. In Libanon is een trainingsprogramma opgezet voor Syrische vluchtelingen om
te gaan werken in de thuiszorg en basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen
vluchtelingen met trainingen en een lening de kans een nieuwe start te maken als
ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen worden geholpen, maar ook
Jordaniërs die in armoede leven. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk
van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen om in hun eigen inkomen te voorzien.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31t.n.v. Diaconie
Prot.Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van Noodhulp Libanon
TENSLOTTE
Ik las in Paul van Vliets’ Brieven aan God en andere mensen in zijn brief aan God: ‘Ik
zie U in dit stadium van mijn leven vooral in het mysterie van het mooiste, het beste,

het diepste. Daar ben ik naar op zoek. Ik vind U in de liefde, in adembenemende
kunst, in de onschuld van een kind, in eerbied voor het onbegrijpelijke.’ Dat we God
allemaal op onze eigen manier mogen ontmoeten, wens ik u door deze woorden toe.
Allen een goede weken gewenst!
VOLGENDE ZIJSTROOM
De mededelingen voor de volgende Zijstroom kunt u voor 11 mei a.s. sturen naar:
jwdrost@rivierenlandoost.nl. De volgende Zijstroom verschijnt op 14 mei a.s.
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

