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ER IS NOG ZOMER
Een pandemie heeft ons leven ondersteboven gehaald. Een doelbewust schot maakt een
eind aan een leven van een bekend en bij velen geliefd persoon. Hemelwater verwoest met
een vloedgolf levens en bezit. We voelen dreigingen en onzekerheid, zoeken troost en
verbondenheid. Soms is troost ook te vinden in zekerheden. Zoals het onverstoorbaar
doorgroeien van de natuur, de wisseling van de seizoenen. Judith Herzberg schreef het al in
dit kleine gedicht:
Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
terwille was als iedereen
niet iedereen op handen droeg.
Judith Herzberg (1992)

KERKDIENSTEN
Zondag 25 juli 2021
10.00 uur Horssen, 3 bij 1 zomerdienst: Ds. Henk Fonteijn
10.00 uur Wijchen: mevr. Marike Meek
Deze dienst wordt gestreamd: https://www.youtube.com/watch?v=NpXbn7llPvc
Collecte: INLIA ( zie toelichting verderop)

Zondag 1 augustus 2021
10.00 uur Druten 3 bij 1 zomerdienst: Mevr. Marike Meek
10.00 uur Beuningen: mevr. Wilma Blaak
Deze dienst wordt gestreamd: https://www.youtube.com/watch?v=b-Oy1Bu89vQ
Collecte: het Granny- project van Dorcas (zie toelichting verderop)

STUDENTE ZOEKT WOONRUIMTE
Onderstaande vraag is bij een van onze predikanten binnengekomen:
Voor ik aan mijn vraag begin zal ik mijzelf eerst even voorstellen:
Ik ben Sylke van Ittersum een 17 jarige (bijna 18 jarige :) ) meid uit Mastenbroek. Hier woon
ik samen met mijn ouders op een boerderij. Ik vind het dus ook erg leuk om buiten in de
natuur te zijn, of met dieren bezig te zijn. Daarbij kan ik enorm genieten van gezelligheid met
mensen om mij heen!
Afgelopen schooljaar heb ik het basisjaar gevolgd op de Evangelische Hogeschool in
Amersfoort. Hier ben ik bezig geweest met mijn persoonlijke-, en geloofsontwikkeling maar
ook met het maken van een studiekeuze. Nu heb ik besloten om de studie 'Ergotherapie' aan
de HAN in Nijmegen te gaan volgen. Dit betekent dat ik niet thuis kan blijven wonen. Het
elke dag heen-en-weer reizen zou te veel tijd in beslag nemen.
Ik ben dus op zoek naar een plekje in Nijmegen of, in dit geval, de omgeving.
Sylke zoekt dus een kamer of wil eventueel ook wel in de kost. Is er een gemeentelid
(alleenstaand, echtpaar, gezin) dat ruimte heeft of daar wat voor voelt, dan kunt u zich
melden bij Anneke Goeree. (anneke.goeree@kpnplanet.nl) In verband met de privacy van
Sylke plaatsen we hier niet haar contactgegevens.

AANDACHT VOOR ELKAAR
In de afgelopen weken zijn leden uit de drie kernen van onze gemeente blij gemaakt met
bloemen of een andere attentie namens ons allen. Het kan dat een jarige wordt verrast of
een zieke een beterschapswens krijgt. Soms is het om iemand te troosten of ergens voor te
bedanken.

COLLECTES:
Diaconale collecte 25 juli 2021 voor INLIA
Vandaag collecteren we voor INLIA, de organisatie waar wij als kerk
“charterkerk” mee verbonden zijn. INLIA staat voor: Internationaal
Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers en is een
netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die
asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. De stichting INLIA is in 1988 opgericht als
dienstverlenende organisatie voor kerken die het Charter van Groningen ondertekenden.
Ook door onze kerk is deze charter ondertekend.

INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van en/of samen
met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.
INLIA is hét kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood.
Vanuit een centrale positie als expert en lobbyist is de stichting in
staat de belangen van die asielzoekers én de samenleving als
geheel te behartigen. Zij doet dat door:
•
•
•

•

het bijstaan van individuele asielzoekers in nood
het ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van
hulp aan de vreemdeling in hun poorten
het terzijde staan van gemeenten bij het hanteren van
maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood: INLIA
zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen
een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van
asielzoekers.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van INLIA.

Diaconale collecte zondag 1 augustus 2021

Vandaag is de diaconale collecte voor het granny- project van Dorcas. Door de Beuningse
diaconale sectie wordt een granny in Moldavie ondersteund.
Voor de adoptie van deze granny is jaarlijks 300 euro nodig. Zij krijgt hiervoor onder andere
eten, hygiënische middelen, Bijbelstudie, huisbezoeken van een maatschappelijk werker en
een kerstgeschenk.
De Granny die ondersteund wordt is de 70-jarige weduwe Raisa Batrincea, een gelovige
vrouw die regelmatig naar de kerk gaat.
Zij heeft twee dochters en vier kleinkinderen. Eén van haar dochters woont met haar twee
kinderen bij haar.
Raisa doet haar huishoudelijke werkzaamheden en verzorgt een kleinkind die een
lichamelijke beperking heeft. Hun gezamenlijke inkomen (o.a. pensioen van Raisa en
verkoop snijbloemen) is echter te laag om in het onderhoud te voorzien en de vaste lasten te
betalen. Haar dochter heeft heel af en toe werk.

U kunt uw bijdrage overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding
Granny-project Moldavie. U kunt dit ook doen door het scannen van de
bijgevoegde QR code.

VOLGENDE ZIJSTROOM
De volgende Zijstroom verschijnt op 6 augustus a.s.
Informatie voor publicatie in de Zijstroom kan in het vervolg gestuurd worden naar
Zijstroom@rivierenlandoost.nl

CONTACT PASTORAAL TEAM
In deze vakantietijd zijn niet alle predikanten steeds aanwezig.
Wilt u dringend iemand van het pastorale team spreken, dan zijn hiervoor
beschikbaar:
heden t/m 28 juli:
29 juli t/m 4 augustus:
5 t/m 11 augustus:
12 t/m 17 augustus:

Ds Paul Oosterhoff
Mevr. Marike Meek
Mevr. Anja Hulsbergen
Ds. Jan Willem Drost

tel.
tel.
tel.
tel.

06-22994450
06-18420900
06-30290304
06-48574709

Na 18 augustus is bijna iedereen van het team weer terug van vakantie.
Mocht u dan contact willen zoeken, aarzel dan niet om dat te doen, via telefoon, email of op
een andere manier.
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

