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Zijstroom
Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Rivierenland Oost
22 juli t/m 5 augustus 2022
De zomerperiode is nu dan echt van start en dat hebben we deze week geweten. Hoge temperaturen
en de Nijmeegse Vierdaagse (dit jaar 3). In onze regio voor veel mensen toch een beetje de start van
de vakantieperiode. Ook voor het predikantenteam, onderaan deze nieuwsbrief hierover meer
informatie. Sommige activiteiten liggen even stil, andere gaan gewoon door. Ook hierover meer in
deze Zijstroom.
Voor iedereen fijne zomerweken gewenst.

KERKDIENSTEN
Zondag 24 juli
Druten:
10.00 uur:
Ds. J. de Koster, drie-bij-een dienst.
Deze dienst wordt gestreamd: https://youtu.be/pst8crXXRNQ
Wijchen
10.00 uur:
Mw Esther Disveld MA
Beuningen:
Geen Dienst
Taxidienst: Wilt u meerijden naar de dienst in Wijchen dan staat er om half tien vervoer klaar
bij de kerk in Beuningen. . Wilt u van huis opgehaald worden, dan kunt u bellen met Piet de Boer
06-37316906

Zondag 31 juli:
Beuningen
10.00 uur:
Mw. Esther Disveld
Deze dienst wordt gestreamd: https://youtu.be/MlEO4f7e3As
Horssen
10.00 uur:
Ds M. Hazeleger, drie-bij-een dienst
Wijchen
geen dienst
Dan willen we hier ook alvast een wijziging doorgeven mbt de dienst van 7 augustus in Bergharen. In
die dienst zal ds Henk Fonteijn voorgaan en niet, zoals in de Stroom staat, ds K. van Veen.

COLLECTES TIJDENS DE DIENSTEN
Zondag 24 juli
1e collecte zondag 24 juli: Daiconale activiteiten in eigen gemeente
Vandaag is de collecte voor diaconale activiteiten in onze eigen
gemeente en wel in het bijzonder om kinderen van ouders met
een minimuminkomen een fijne vakantie en /of activiteiten te
bieden.
De vakanties en de onkosten worden samen met stichting
Vincentius Wijchen geregeld.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31 t.n.v. Diaconie
Prot.Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van vakanties minima of via de
QR-code uw bijdrage geven.
2e Collecte zondag 24 juli: 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 31 juli
1e collecte zondag 31 juli: ‘Dwarrels’
De 1e collecte is deze week bestemd voor Dwarrels!
Een initiatief van de PG Rivierenland Oost; verbinding tussen kerk en maatschappij:
een rijdend theater, een uitvalsbasis voor ontmoetingsmomenten, een thuisstation
voor wandelaars en fietsers, een kerk op wielen. De aankoop van de aanhanger is
betaald, maar ook het gebruik en de initiatieven kosten geld. Met uw bijdrage kunnen
we Dwarrels nog beter uit de verf laten komen! Van harte aanbevolen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL57 RABO 0349 0411 13 t.n.v. P.G.
Rivierenland Oost onder vermelding van Dwarrels of via het scannen van
bijgevoegde QR-code

2e collecte zondag 31 juli: instandhouding 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.

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.

Huwelijk
Op 19 augustus zal het huwelijk worden ingezegend van Priscilla Klaasen en Arnold Molenaar. Het
huwelijk zal worden ingezegend in het witte kerkje van Terheijden NB, Hoofdstraat 1. Aanvang 14.00
uur. U bent hierbij van harte uitgenodigd.
Priscilla, die vorig jaar belijdenis deed en Arnold zijn voortrekkers van Dwarrels. We
verheugen ons allen op dit schitterende ‘dwarrels’huwelijk.

ACTIVITEITEN
Ontmoetingsochtend Beuningen
Maandagochtend 1 augustus staat de deur van de ontmoetingsruimte in de kerk weer open vanaf
09.30 tot ca 11.00 uur voor een kopje koffie of thee, elkaar te ontmoeten en gezellig met elkaar te
praten. Iedereen is van harte welkom om langs te komen en neem gerust iemand mee.
Wil je graag opgehaald worden, neem dan even contact op met Janny Jongkind (0487-521390)

Ouderensoos Druten
Alvast een berichtje van ons als commissie van de soos.
Eerst een oproep: is er iemand in de gemeente die met ons mee zou willen denken en doen. Wij
komen Iedere 3e donderdag van de maand bij elkaar, van 14.30 tot 16.30 uur in ‘Mamre’ in Druten.
We zijn maar met z’n drieën en zouden heel graag hulp erbij hebben. Aarzel niet, we hebben het altijd
heel gezellig.
Is je belangstelling gewekt, graag een telefoontje naar
Davien (0487-592110), Janny (0487-531341) of Joke (0487-515138)
Graag tot ziens.

Oekraïnse ochtend/middag
Sinds enkele weken verblijven een groep Oekraïners op een schip in Druten. Ondertussen heeft een
aantal van hen de weg naar onze kerk gevonden. Het gaat dan om een groep van ongeveer 10 mensen.
Maar het kunnen er best meer worden als we onze kerk openstellen voor een ontspannen ochtend of
middag. Op dit dagdeel kunnen de mensen koffie komen drinken, maar ook knutselen, schilderen,
diamond painten of in de tuin jeu-de-boulen, badmintonnen, of voetballen. Ook kunnen ze in de kerk
even stil zijn en een kaarsje aansteken. Voor deze ochtend/middag hebben wij inmiddels een groep
van negen mensen die daarbij willen helpen. We hopen eind juli te beginnen en dan zo lang als nodig
is. Het is heel mooi dat er mensen bereid zijn om dit mede te dragen, maar ook u bent nog van harte
welkom om u aan te melden. Dat kan bij Marco Corbijn (scribapkndruten@gmail.com) of bij Anneke
Goeree (agoeree@delta.nl).
Namens de denktank Oekraïners in Druten,
Jan Willem Drost

VOLGENDE ZIJSTROOM
De volgende Zijstroom verschijnt op 5 augustus 2022. Informatie voor publicatie in de Zijstroom kan
gestuurd worden naar Zijstroom@rivierenlandoost.nl tot uiterlijk donderdag 4 augustus 15.00 uur

VOLGENDE STROOM
Deadline Kopij voor de volgende Stroom: 6 september 2022 sturen naar Stroom@rivierenlandoost.nl

PASTORAAL TEAM
Vakantie pastoraal team
Ook de leden van ons pastorale team gaan op vakantie. Er is altijd iemand van het team aanwezig.
Wie dat is, hoort u via de voice mail van onderstaande telefoonnummers.
Vakantie Jan Willem Drost: 18 juli t/m 10 augustus
Vakantie Dick Sonneveld: 18 juli t/m 18 augustus
In hun afwezigheid neemt Esther Disveld waar

Contact pastoraal team
Mocht u contact willen zoeken, aarzel dan niet om dat te doen, via telefoon, email of op
een andere manier.
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

