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Zijstroom
Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Rivierenland Oost – 14 mei 2021
Beste mensen,
Een nieuwe Zijstroom met veel informatie. Over de dienst met Pinksteren
bijvoorbeeld. Traditioneel op de Kapelberg in Bergharen. Mooi dat het weer kan,
maar nog wel spannend. Worden de regels op het laatste moment niet veranderd?
Wat doet het weer? Wat moest er ook alweer allemaal geregeld worden? Hoe gaat
het worden, weer met veel mensen bij elkaar? We gaan het zien, en hopen op een
gezegende viering voor iedereen.
Verder ook informatie over de diensten na Pinksteren, als in de kerkgebouwen ook
weer gemeenteleden welkom zijn.
En natuurlijk alles over collectedoelen, wie was er jarig en kreeg de bloemen en hoe
kan ik de dominee bereiken? En het meest geheimzinnige: hoe klinkt een preek in
1 minuut? U leest het allemaal hieronder.
En o ja: de Zijstroom wordt in het vervolg door een groepje mensen, onder leiding
van Jan Willem Drost, gemaakt. Vandaar dat u nu mijn naam onder dit stukje ziet. Het
mailadres als u iets in de Zijstroom geplaatst wilt hebben, blijft wel hetzelfde:
jwdrost@rivierenlandoost.nl
Hartelijke groet,
Anneke Goeree
KERKDIENSTEN
Zondag 16 mei 2021. Aanvang 10.00 uur
Streamdienst vanuit Wijchen.
Voorganger: Ds. Jan Willem Drost.
Organist: Carel de Vor.
Collecte: streamdiensten
U vindt de kerkdienst op YouTube: Protestantse Kerk Rivierenland Oost - Wijchen
Of direct: https://youtu.be/KgtTQ9DXMWw

Zondag 23 mei 2021. Aanvang 10.00 uur
Pinksterdienst op de Kapelberg.
Voorganger: ds. Dick Sonneveld, m.m.v. drs. Anja Hulsbergen en ds. Jan Willem Drost.
Muziek: Marieke vd Ven, Andre Haverkort, Johan Surripatty, Jessica Corbijn
Collecte: Kwekerij De tuinen van de Hagert (zie verderop voor toelichting)
U vindt de kerkdienst op YouTube: Protestantse Kerk Rivierenland Oost - Druten
Of direct: https://youtu.be/OrHSLrW5iM0

INFO OVER PINKSTERDIENST op de Kapelberg
Het is fijn om jullie te melden dat de Pinksterdienst van 23 mei dit jaar weer op de
Kapelberg zal zijn. De dienst begint om 10.00 uur. En heeft als thema `Een nieuw
begin voor iedereen ``de eerstelingen van de Geest”.
In deze dienst zal Priscilla Klaasen belijdenis doen van haar geloven en zal ze haar
doop gedenken.
Op de Kapelberg
U en jullie zijn allen van harte uitgenodigd. Je hoeft je niet van te voren aan te
melden. Wel willen we jullie vragen om zelf een campingstoeltje mee te nemen.
Natuurlijk zijn er voor hen die geen campingstoeltje hebben plekken op de banken op
de Kapelberg.
De basisregels zijn natuurlijk van toepassing: draag een mondkapje (mag af als u zit),
houdt 1,5 meter afstand tot ieder die niet tot uw huishouden behoort en
desinfecteer uw handen bij de ingang van het terrein.
U krijgt bij de ingang een registratieformuliertje + pen overhandigd, dat u na invulling
in de daarvoor bestemde dozen kunt deponeren, liefst voor de dienst.
Probeer ruim op tijd te zijn. Want er is wat tijd nodig om door onze “stewards” naar
uw plaats begeleid te worden.
Er is een collecte tijdens/na de dienst. (zie toelichting) Collectebonnen en contant
geld zijn welkom!

Feest van de eerstelingen
In Israël was men gewoon om op het feest der eerstelingen, de voorloper van
Pinksteren, de eerste groenten mee te nemen naar de synagoge. Iets soortgelijks
willen wij ook doen.
We willen jullie namelijk vragen om groente of fruit mee te nemen. Hiervan zullen
we later op de dag een maaltijd voor 100 gemeenteleden maken. Voor de soep zijn
alle groenten welkom: wortel, prei, ui, paprika, boontjes, bloemkool, broccoli, kool,
tomaten, doperwtjes, knolselderij, bleekselderij, champignons, venkel, courgette.
Daarnaast zijn als fruit appels, peren, druiven, mandarijnen en bananen van harte
welkom.
Vele gaven maken veel soep: neemt u ook
groente of fruit mee?
De groenten en het fruit kunt u in de daarvoor
neergezette kratten deponeren.

Na de dienst zal een ploeg van vrijwilligers koken en de maaltijd gaan bezorgen. Zo’n
75 mensen zijn al benaderd en hebben ja gezegd om zo`n pinkstermaaltijd te krijgen.
Bent u niet benaderd, dan kunt u zich ook via de mail opgeven voor een maaltijd bij
Daj.sonneveld@gmail.com.
23 Mei is de eerste stap om weer rondom een kerkdienst een gemeenschap te
vormen. Op 1,5 meter afstand kunnen we elkaar in kleine groepjes toch ontmoeten.
We schenken alleen nog geen koffie! De 1,5 meter kan dan niet goed gewaarborgd
worden.
Slecht weer programma
Mocht het slecht weer zijn, dan kunt u op de website en via de Zijstroom van
volgende week vernemen dat de dienst niet
doorgaat. Het besluit daarover nemen we
vrijdagmorgen 21 mei.
Er zal dan een alternatieve dienst zijn in de
Protestantse kerk van Bergharen. Mochten we
moeten uitwijken naar deze dienst dan zal
Priscilla geen belijdenis doen. Er kunnen helaas
maar 30 mensen toegelaten worden daarom
moet u zich voor deze dienst wel aanmelden.
U kunt zich opgeven op het volgende mailadres: kapelberg@rivierenlandoost.nl

DIENSTEN NA 23 MEI
Na 23 mei gaan we ook de kerken weer mondjesmaat open stellen voor bezoekers
tijdens de dienst. Per dienst zijn maximaal 30 gemeenteleden welkom, mits 1,5 m
afstand gegarandeerd kan worden. Concreet betekent dit voor alle kerkgebouwen
maximaal 30 gemeenteleden. Zingen door gemeenteleden mag nog niet, het
zanggroepje blijft dus voorlopig. Ook zal er nog iedere week vanuit een van de kerken
gestreamd worden. De diensten staan aangegeven in het kerkblad Stroom!
Wilt u aanwezig zijn, hoeft u zich (voorlopig) voor Beuningen en Druten niet aan te
melden, voor Wijchen wel. Dat kan bij de beheerder Jos vd Bosch:
josvandenbosch1@gmail.com Graag vermelden voor welke datum en met hoeveel
personen u komt
In de volgende Zijstroom leest u hierover meer.
1-MINUUTPREEK
Vindt u de zondagse preek altijd te lang en bent u ook op zondag al vroeg wakker?
Ds. Jan Willem Drost houdt in het radioprogramma 'Dit is de Zondag' een
1-minuutpreek. Zondag 16 mei en zondag 6 juni. Radio 1, 06.00 uur (terugluisteren
kan ook).
BLOEMENGROET
De afgelopen weken zijn er in Beuningen bloemen gebracht bij:
• Mevrouw J.H. van den Bosse-van de Spreng, voor haar 81e verjaardag op 13 april;
• Mevrouw A. Wijgerse, voor haar 86e verjaardag op 20 april;
• Mevrouw F.R. Davidse-de Jong; zij mocht op 29 april 87 jaar worden;
• Mevrouw S. ten Boer-Bakker, 93 jaar op 3 mei en
• De heer A.G. van den Born, 86 jaar, ook op 3 mei
Allen van harte gefeliciteerd en een goed nieuw levensjaar toegewenst!
Er is ook een bloemetje gebracht bij mevrouw W.C. Leijssenaar-Raab, met een
hartelijke groet.
In Druten werden bloemen bezorgd bij:
• Dhr. W. Kuysten voor zijn 83e verjaardag op 4 mei
• Dhr. H. Boogaard. Hij vierde zijn 81e verjaardag op 6 mei
• Mevr. J. Teunissen - Speelman voor haar 85e verjaardag op 8 mei
• Mevr. R. Smith voor haar 95e verjaardag op 13 mei en
• Mevr. R. vd Flier - de Mik. Zij werd op 13 mei 82 jaar.

Verder zijn er bloemen gebracht bij dhr. en mevr. van Luik uit Wijchen. Zij waren op
13 mei 60 jaar getrouwd en bij dhr. en mevr. Troost uit Puiflijk die op 8 mei 63 jaar
getrouwd waren.
Allemaal van harte gefeliciteerd!
COLLECTES:
Collecte 16 mei 2021: ‘Streamdienst’
Zondag 16 mei is de collecte bestemd voor de kosten van onze
‘Streamdienst’ activiteiten.
In 2020 is hiermee gestart en daardoor was het mogelijk om
de kerkdienst thuis te kunnen volgen. Zo bleef iedereen toch
verbonden.
De live streamdiensten worden inmiddels door veel mensen
gevolgd. Dit voorjaar hebben we de live verbinding ook
gebruikt voor de colleges in de 40-dagen tijd. En de
apparatuur is uitgebreid: de streamdiensten komen niet alleen meer vanuit Wijchen,
maar ook vanuit Beuningen en Druten.
Ook als in de toekomst de Covid-19 maatregelen worden
verruimd, blijven we gebruik maken van streamdiensten of
andere digitale bijeenkomsten.
De collecte van vandaag is voor de apparatuur voor
‘Streamdienst’.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL23 INGB 0000 9482 66
t.n.v. Protestantse gemeente Beuningen-Winssen onder
vermelding van STREAMDIENST; óf via de QR-code.

Collecte 23 mei 2021 Pinksteren
De Pinkstercollecte is dit jaar voor de Kwekerij De Tuinen van de Hagert. Deze
kwekerij ligt in Leur. De kwekerij ligt op van het terrein van Woonzorgboerderij de

Hagert.
Op de kwekerij wordt op een kleinschalige biologische manier groente, kleinfruit en
kruiden gekweekt. De groente en het fruit worden verkocht aan restaurants in de
omgeving, aan particulieren en aan de streekwinkel in het dorp.
De kwekerij is een leerwerkbedrijf voor mensen met een (grote) afstand tot de
arbeidsmarkt. Voor mensen met een lichte beperking biedt de kwekerij
arbeidsmatige dagbesteding. Er wordt met de mensen gewerkt aan het komen tot
een arbeidsritme, maar ook wordt er gewerkt aan een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Voor een aantal mensen die hier tijdelijk een plek hebben gevonden is er de stap om
te komen tot betaald werk.
Er worden werkbezoeken georganiseerd naar andere bedrijven om zo ook te zien hoe
het daar aan toe gaat. Dit jaar staat er een werkbezoek gepland naar een bedrijf wat
verticale tuinen ontwerpt. Deze werkbezoeken zijn voor de mensen enorm
inspirerend en is voor iedereen een uitje. En zo wordt het ook georganiseerd door
Ton Baaijens, de leidinggevende: “Deze mensen zijn vaak al jaren niet met vakantie
geweest, geen dagjes uit en dit soort werkbezoeken zijn in alle opzichten voor hen
dingen om naar uit te kijken en worden enorm gewaardeerd.”
Dit mooie project liggen midden in ons gebied en biedt voor mensen uit de regio
prachtige kansen.
U kunt uw bijdrage geven in de collectezak of overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van
Pinksteren de Hagert .
TENSLOTTE
Het mei nummer van Woord & Dienst heeft als thema: Twijfel. Tussen
Hemelvaartsdag en Pinksteren een actueel thema. Want wat merken wij van God en
hoe moet het verder met mij/ons/de kerk/de ander/mijn angsten/mijn hoop/vul zelf
maar aan?
Thomas à Kempis (ca. 1380 – 1471) schreef in zijn boek ‘De navolging van Christus’
dat ook grote heiligen en profeten vertwijfeling niet vreemd was. En daarom
bemoedigt hij ons, gewone mensen:
“(…) Als het zo gegaan is met de grote heiligen, moeten wij arme en zwakke mensen
niet vertwijfelen, als wij nu eens vurig en dan weer koud zijn, want de Geest komt en
gaat naar het welbehagen van de zijnen.”

VOLGENDE ZIJSTROOM
De mededelingen voor de volgende reguliere Zijstroom kunt u vóór 25 mei a.s. sturen
naar: jwdrost@rivierenlandoost.nl. De volgende Zijstroom verschijnt op 28 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

