www.rivierenlandoost.nl

Zijstroom
Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Rivierenland Oost
11 november t/m 25 november 2022
Voor u weer een nieuwe Zijstroom met informatie over de diensten, activiteiten in de komende weken
en nieuws uit de gemeente.

KERKDIENSTEN
Zondag 13 november: 10.00 uur
Beuningen:

10.00 uur: Ds. Dick Sonneveld

Druten:

10.00 uur: Ds. Jos de Bruijn
Deze dienst wordt gestreamd: https://youtu.be/2dGDsa6yDnE

Wijchen:

Schermdienst (Dienst Druten)

Zondag 20 november Laatste zondag kerkelijk jaar
Batenburg:

09.30 uur: Ds. Jan Willem Drost

Beuningen:

10.00 uur: Ds. Dick Sonneveld: Gedachtenisdienst.
Deze dienst wordt gestreamd: https://youtu.be/2o6m4qgjSmE

Druten:

10.00 uur: Ds. Jan Willem Drost: Gedachtenisdienst
Deze dienst wordt gestreamd: https://youtu.be/w2JTf92JsiM

Wijchen:

10.00 uur: Mw. Marike Meek, MA

COLLECTES TIJDENS DE DIENSTEN
Zondag 13 november 2022
De 1e collecte is de diaconale collecte voor de beide kledingbanken in onze regio: Nijmegen en Tiel. Bij
deze kleidingbanken kunnen mensen die o.a. gebruik maken van de
voedselbank of anderszins een verwijzing hiervoor hebben, 2 x per jaar
een setje 2e hands kleren uitzoeken en krijgen ze nieuw ondergoed en
sokken.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op
rekeningnummer NL34 RABO 0107 2042 31 t.n.v.
Diaconie Prot.Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van Kledingbanken. U
kunt dit ook doen door het scannen van de bijgevoegde QR code.

De 2e collecte is voor het instandhouden van de eredienst.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL57 RABO 0349 0411 13 t.n.v.
P.G. Rivierenland Oost onder vermelding van Eredienst of via de QR code uw bijdrage geven.

Zondag 20 november 2022
De 1e collecte is voor de Protestantse Kerk voor het ontwikkelen van pastorale trainingen en
toerustingsmaterialen. De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van
Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle
omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de
muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan
het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord. Om
gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse Kerk
diverse trainingen ontwikkeld, bijvoorbeeld de training ‘Leiding bij uitvaarten’.
Daarin is aandacht voor alles wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart.
Het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het
spreken in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook
brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank
met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL57 RABO 0349 0411 13 t.n.v. P.G.
Rivierenland Oost onder vermelding van pastoraat of via de QR code uw bijdrage
geven.

De 2e collecte is voor het diaconale werk binnen onze gemeente.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL34RABO 0107 2042 31
t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding
van diaconie PGRO of via de QR code uw bijdrage geven.

AANDACHT VOOR ELKAAR
Bloemen
In de afgelopen weken zijn leden uit de drie kernen van onze gemeente weer 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.

ACTIVITEITEN

VOS - Activiteiten (het Blauwe Boekje)
Datum Activiteit
9 okt.
t/m

Info op blz. Plaats

Expositie Ode aan de natuur (op zondagen te bezichtigen
van 14.00 – 16.00 uur, of volgens afspraak)

20 nov.
11 nov. Film: About Schmidt
14 nov. Gesprekskring “Zin in ouder worden” – vervolg
(groep is reeds gevormd)
15 nov. Christelijke Franciscaanse meditatie
(groep is reeds gevormd, datum en tijd gewijzigd)
15 nov. Muziekavond: Ode aan de natuur
16 nov. Leeskring
(groep is reeds gevormd)
20 nov. Taizé-viering
23 nov. Gesprekskring “Zin in ouder worden” – 1
(groep is reeds gevormd)
23 nov. Agapèviering (in het Koetshuis)
23 nov. Online Bijbeldelen (Advent)

Start

11

Wijchen

15
6

Wijchen
Wijchen

14.30 u.
10.00 u.

10

Beuningen

14.30 u.

15
6

Wijchen
Wijchen

20.00 u.
10.00 u.

5
9

Beuningen
Wijchen

19.00 u.
10.00 u.

5
16

Beuningen
Online

19.15 u.
19.30 u.

Voor meer informatie: zie het Blauwe boekje, of op www.rivierenlandoost.nl
Raadpleeg de website voor actuele informatie en eventuele wijzigingen!
Vacature VERTROUWENSPERSOON
In het kader van VEILIGE GEMEENTE is de Protestante Gemeente Rivierenland Oost op zoek naar
kandidaten voor de functie van VERTROUWENSPERSOON in onze gemeente.
Voor informatie over de functie en haar context verwijzen wij naar de website van PKN (www.PKN.nl).
Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de voorzitter van onze kerkenraad Gerard Strien (06 5468 2155; voorzitter@rivierenlandoost.nl)
Wij verzoeken uw kandidatuur telefonisch of per mail kenbaar te maken aan de scriba vóór zaterdag
19 november 2022.
In de week van 21 november 2022 zal de beoordeling van kandidaten worden opgepakt.
Namens het Moderamen van de PGRO,
Scriba PG Rivierenlandoost
Roelie Schotanus-Spindler
Tel. 024 6774903 Scriba@rivierenlandoost.nl

Handwerken
“Herfst, herfst, wat heb je te koop honderd duizend bladeren op een hoop”.
Een mooie periode met prachtige kleuren.
We gaan weer handwerken op woensdag 16 november van 14.0016.00 uur.
Denkt u ik wil wel eens zien wat er allemaal gemaakt wordt, kom
vooral eens bij ons aan om te kijken.
Wij zorgen dat de thee klaar staat.
Onze volgende handwerkmiddag is 30 november
We starten dan met de verkoop van onze zelfgemaakte kerstkaarten.
Jacqueline Dekker
Anja De Heus

0634136383
0627110143

Uitnodiging voor de viering van
ADVENT /KERST.
Het Thema van deze middag is: VERLANGEN.

Deze middag wordt gehouden
WOENSDAG 21 DECEMBER 2022 in DE SCHAKEL
Vanaf 14.30 uur staat er koffie / thee met iets lekkers voor u klaar.
Het liturgisch gedeelte begint rond 15.00 uur.
Hierna zal er een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje.
De middag duurt tot ongeveer 17.00 uur.
Het O.G.L. team: Janny en Pia.

VOLGENDE ZIJSTROOM
De volgende Zijstroom verschijnt op 25 november 2022. Informatie voor publicatie in de Zijstroom
kan gestuurd worden naar Zijstroom@rivierenlandoost.nl tot uiterlijk donderdag 24 november 15.00
uur

VOLGENDE STROOM
Deadline Kopij voor de volgende Stroom: 29 november 2022 sturen naar Stroom@rivierenlandoost.nl

PASTORAAL TEAM
Contact pastoraal team
Mocht u contact willen zoeken, aarzel dan niet om dat te doen, via telefoon, email of op
een andere manier. Let daarbij wel even op bovenstaand bericht over hun vakantie.
Dick Sonneveld
Jan Willem Drost
Paul Oosterhoff
Esther Disveld

06-41494539
06-48574709
06-22994450
06-30236512

dajsonneveld@rivierenlandoost.nl
jwdrost@rivierenlandoost.nl
poosterhoff@rivierenlandoost.nl
edisveld@rivierenlandoost.nl

