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Zijstroom
Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Rivierenland Oost
5 en 12 september 2021
Onderstaand gedicht las ik in de Petrus-nieuwsbrief. Mijn eerste gedachte was: is het niet
bijdehand ons zo door God “Bij De Hand” te laten nemen.
André

'God, als wij het nu zo doen: Dat Jij de eerste stap zet en dat ik dan volg.'
God,
als wij het nu zo doen:
Dat Jij de eerste stap zet
en dat ik dan volg.
Dat Jij het eerste woord spreekt
en dat ik dan antwoord.
Dat Jij de Eerste bent
en ik ergens onderweg.
En dat steeds opnieuw
Jij mij roept als het leven
mij te heet onder de voeten wordt
en ik wegduik voor Jou,
dat Je me dan heel voorzichtig
tevoorschijn roept?
Janneke Nijboer

KERKDIENSTEN
Zondag 5 september 2021
10.00 uur Druten, Thomas Treasure: Ds. Jan Willem Drost
Deze dienst wordt gestreamd: https://www.youtube.com/watch?v=IMThQfliDJQ

‘Durf, wees moedig!’
Thomas Treasure in Druten
Aanstaande zondag is er In Druten weer een Thomas Treasure-viering. Deze viering
heeft een vrije vorm en heeft als thema ‘Durf, wees moedig!’ Johan Suripatty
begeleidt ons op zijn keyboard bij liederen als ‘Het land om van te dromen’, ‘Behoed
en bewaar ons, lieve God’ en ‘Ga met God’. We beleven het bijbelse verhaal van
Rachab op de rode en grijze loper, gaan in gesprek over stellingen, steken een kaars
aan voor wie ons dierbaar is en delen in deze viering onze gebeden (door ze op te
schrijven en te laten voorlezen). De Thomas Treasure-groep en ds. Jan Willem Drost
gaan in deze viering voor. Even helemaal anders, maar
wel helemaal over ‘moed’, ‘durf’ en dingen die je zou
durven….

10.00 uur Wijchen: Ds. Dick Sonneveld
Collecte: Diaconale collecte voor het werk in Ghana. Zie toelichting.
Zondag 12 september 2021
10.00 uur Beuningen: Mevr. Anja Hulsbergen
Deze dienst wordt gestreamd: https://www.youtube.com/watch?v=8jH1w_v0PIc
10.00 uur Wijchen: Ds. Dick Sonneveld
Collecte: Kliederkerk. Zie toelichting.

ZINGEN TIJDENS DE DIENST
Het was er een beetje ingeslopen: in de orde van dienst schreven we steeds alle liederen uit.
Zodat u kon meelezen met de zanggroep. Maar nu mogen we zelf weer zingen, en om papier
te besparen willen we met dat uitschrijven graag stoppen.
Vriendelijk verzoek dus om weer UW EIGEN LIEDBOEK MEE TE NEMEN als u naar de kerk
komt. In de kerk zijn er namelijk niet altijd voldoende voor iedereen.
Alvast bedankt!

Komende maandagmorgen 6 september van 10.00 – 11.00 uur is er in de Protestantse kerk
van Beuningen weer voor iedereen een ontmoetingsmorgen!
De kerk is open vanaf 9.30 uur, adres: Kerkplein 7.
Deze keer is de heer Adriaan Maters te gast; hij komt vertellen
over de geschiedenis van gebouwen in Beuningen.
Koffie en thee staan klaar!
Iedereen is van harte welkom!
(Deze ochtenden worden gehouden iedere 1e maandag van de
maand, afwisselend is er een onderwerp dan wel alleen gezamenlijk koffie en thee drinken.)

Koffieochtenden in de Schakel en verjaardagen gemeenteleden >80 jaar
sectie Wijchen
In Wijchen start op donderdag 2 september 2021 het
koffiedrinken weer om 10.30 uur in Schakel. Gastvrouwen voor
deze koffieochtend zijn Annie van de Bergh, Gerrie Bloem, Wies
Meulemans en Josefien Bus. Zij zorgen ervoor dat om 10.30 uur
de koffie en de thee (en vaak wat lekkers) klaar staat.
Oudere gemeenteleden (tussen de 80 en de 90 jaar) worden
uitgenodigd om te midden van hen, gemeenteleden en gasten,
vertegenwoordigers van diaconie en pastoraat hun verjaardag te vieren. Zij ontvangen dan
ook een mooie bos bloemen! Met die bloemen beginnen we met de jarigen van september
die dan in oktober uitgenodigd worden om hun verjaardag te vieren!
Voor gemeenteleden ouder dan 90 jaar is de koffieochtend vaak te druk, zij krijgen de bos
bloemen thuisbezorgd.
Dus noteer in uw agenda: eerste donderdag van de maand gezellig koffiedrinken in de
Schakel! En neem gerust iemand mee!
Diaconie/pastoraat.

19 SEPTEMBER: 40 JAAR SCHAKEL
Het verhaal is bekend. Door de lastige tijd die we achter ons hebben, was het niet mogelijk
om ’40 jaar De Schakel’ voluit te kunnen vieren. Ook het feestweekend, dat in september
gepland stond, gaat niet door. Wel zullen we op 19 september in een dienst in De Schakel
het jubileumjaar afsluiten met een feestelijke dienst, waarin we samen (interactief)
terugkijken en na afloop onder het genot van koffie met gebak en een hapje en een drankje
dit jubileumjaar kunnen afsluiten. Noteert u de datum vast in uw agenda?

HANDWERKEN
Wat een geweldige opkomst was er de eerste keer na de zomervakantie. Iedereen was blij
elkaar weer te zien maar vooral ook te spreken.

De informatiebrief, de Zijstroom wordt een maal per twee weken verstuurd, daar plaatsen
we onze info over de handwerkmiddagen in. Om het ook makkelijk te maken, er is
handwerken in de even weken.
We zorgen dat de thee gezet is en meestal is er iets lekkers bij. Terwijl we bezig zijn wordt er
gekletst over het wel en wee van elkaar, actualiteiten, het blauwe boekje of wat er op dat
moment in ons opkomt.
Vindt u het leuk om eens te zien waar we mee bezig zijn allemaal? Denkt u, dit lijkt mij erg
leuk, kom vooral u bent van harte welkom.
Neem mee waar u mee bezig bent of wat u leuk lijkt om te gaan maken. Ook hebben we
behoorlijk wat voorraad waaruit u kunt kiezen.
Voor vragen, kunt u ons bereiken op ons 06 nummer.
Onze handwerkmiddagen in de maand september zijn
woensdag 8 september van 14.00-16.00 uur (wk36)
woensdag 22 september van 14.00-16.00 uur (wk38) in de hal
van De Schakel. Noteer in uw agenda.
Wij kijken er weer naar uit.
Jacqueline Dekker
Anja De Heus

0634136383
0627110143

Kunstroute en muziek
Op 18 en 19 september doen onze gemeenteleden Lize Fey en Marjo Schoenmaker mee aan
de kunstroute van Beuningen en omstreken. Zij exposeren hun werken in de Protestantse
Kerk. Dit jaar zullen zowel de viering op zondagmorgen als de expositie een gezamenlijk
thema hebben: ‘In het teken van licht’. Voorganger is die morgen Dick Sonneveld en ook is er
een zanggroep o.l.v. Greet van Doorn. Het belooft een mooi geheel te worden!
Tevens is er op beide dagen om 14.00 uur een klein concertje te horen, uitgevoerd door Lize
Fey - sopraan, Jolanda Deckers - mezzosopraan, onder begeleiding van André Haverkort aan
de piano.
Marieke van der Ven en André zorgen aan het begin van de middag voor extra muzikale
opluistering.
De kunstroute is te bezichtigen van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Vakantieweek Roosevelthuis Hydepark te Doorn
In de week van 20 tot en met 27 november 2021 wordt er een
vakantieweek georganiseerd voor mensen met een lichamelijke
beperking of chronische ziekte en/of ouderen in de leeftijd van
45 tot 75 jaar. Het betreft mensen die niet op reguliere wijze
met vakantie kunnen. De vakantieweek wordt gehouden in het
Rooseveltpaviljoen, Hydepark te Doorn.
De logieskosten bedragen tussen de 420 en 575 euro. Denkt u dat deze vakantieweek voor u
geschikt zou zijn……..neem dan contact op met uw eigen diaconale sectie. U krijgt dan meer
informatie en zij regelen de aanvraag.
Als uw aanmelding binnen is bij de overkoepelende organisatie, wordt er met u contact
opgenomen om o.a. ook uw zorgbehoefte vast te stellen.
Druten:
Martin Stehouwer, telefoon 06- 51 51 36 07 (na 19 uur)
Beuningen: Arnold den Dekker, telefoon 06- 27 00 77 65 (na 19 uur)
Wijchen:
Annie van Bergen, telefoon 06- 28 19 08 75
Mocht er reden zijn dat u de eigen bijdrage niet kunt betalen, neem ook dan contact op met
uw eigen diaken. De diakenen.

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.
Beuningen: In de afgelopen weken zijn er – vergezeld van onze hartelijke
felicitaties voor hun verjaardag - bloemen gebracht en een kaart
verzonden.
In Druten: Bloemen voor verjaardagen en huwelijksdagen
In Wijchen : Ook hier een aantal jarigen hartelijk gefeliciteerd.
Ingekomen post: Beste vrienden, hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen ter
gelegenheid van mijn negenentachtigste verjaardag. Ik beschouw hem ook als een
vriendelijke uitnodiging om weer eens wat vaker naar de diensten in de Schakel te komen.
Aan die uitnodiging heb ik vandaag gehoor gegeven.

COLLECTES:

Diaconale collecte 5 september 2021 voor het werk van de
kerk in Ghana
De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel jongeren in Nederland een nieuwe
studie gaan oppakken. In Ghana is doorleren voor veel jongeren minder vanzelfsprekend.
Vooral jongeren uit afgelegen dorpen in het noorden van het land, hebben geen diploma en
komen maar moeilijk aan werk. Velen trekken daarom naar de grote steden in het rijkere
zuiden. De kerk in Ghana wil juist jongeren uit de achtergestelde dorpen leren hoe ze een
goede ondernemer zijn en een vaktraining bieden in hun eigen omgeving. Elisha leert voor
kleermaker, Priscilla leert weven, Monica leert het kappersvak.
In Ghana gaan de meeste kinderen ook gewoon naar school, maar in de afgelegen dorpen in
het noorden van Ghana zijn nog veel volwassenen analfabeet. Kunt u het zich voorstellen:
dat je niet kunt lezen en schrijven? De kerk in Ghana geeft mensen les in hun eigen taal.
James is een van de leraren, die dagelijks zo’n dorp bezoekt op de fiets, die hij van de kerk
kreeg. Het valt hem op hoe leergierig de mensen zijn. Wat betekent het voor mensen om te
kunnen lezen en schrijven? Suale (32 jaar) zegt: “Mensen kunnen me niet langer voor de gek
houden”. En Mirjam (27 jaar) vertelt: “Ik kan nu zelf de Bijbel lezen en leren over
gezondheid.”
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31t.n.v.
Diaconie Prot.Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van GHANA.
U kunt dit ook doen door het scannen van de bijgevoegde QR code.

Collecte Kliederkerk 12
september 2021
Jong en oud ontdekken de kliederkerk

Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd.
Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de
betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren
zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier
om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee
blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien.
Geef in de collecte en help mee om kliederkerk te laten groeien, zodat op meer plaatsen
mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL23 INGB 0000 9482 66 tnv
Protestantse gem. Beuningen-Winssen onder vermelding van PKN
kliederkerk.
U kunt dit ook doen door het scannen van de bijgevoegde QR code.

VOLGENDE ZIJSTROOM
De volgende Zijstroom verschijnt op 17 september a.s.
Informatie voor publicatie in de Zijstroom kan in het vervolg gestuurd worden naar
Zijstroom@rivierenlandoost.nl

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,

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

