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Zijstroom
Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Rivierenland Oost
11 t/m 24 juni 2022
Voor u weer een nieuwe Zijstroom met informatie over de verschillende diensten en activiteiten in de
komende periode.
De begindatum {11 juni) heeft voor mij nog een andere betekenis. Daarover heb ik een stukje
geschreven, dat u verderop in deze Zijstroom kunt lezen.
André

KERKDIENSTEN
Zondag 12 juni
Druten:
10.00 uur: Mw. Marike Meek. Dienst wordt gestreamd.
https://www.youtube.com/watch?v=AqoIHnWCYvI
Wijchen:
Schermdienst
Beuningen:
10.00 uur: Mw. A. Hulsbergen
Zondag 19 juni:
Druten 10.00 uur: Ds Dick Sonneveld
Wijchen 10.00 uur: Ds. Jan Willem Drost. Dienst wordt gestreamd.
https://www.youtube.com/watch?v=XDK5PFwWQUk

Beuningen 10.00 uur: Schermdienst

Beknopt verslag vergadering Werkgroep Duurzaamheid – 1 juni 2022
•
•
•

•
•

Na de opening worden verslag en actiepunten besproken. Er is veel gedaan of in gang gezet.
Er komt in het zomernummer van Stroom een interview met 2 leden van de Werkgroep
Duurzaamheid.
In het najaar wordt er regelmatig een activiteit rondom duurzaamheid georganiseerd, deels als
VOS-activiteit, deels binnen de PGRO. We beginnen met het Startweekend: 24 en 25
september, die geheel in het teken van Duurzaamheid zal staan. Meerdere plannen worden
genoemd.
Op de begraafplaats in Beuningen vindt op 4 juni in oecumenisch verband op duurzame wijze
onderhoud plaats.
Besloten wordt om bij de kerkenraad het formele verzoek in te dienen om een Taakgroep te
zijn, inclusief het indienen van een begroting en een vergaderschema.

•
•

We nemen afscheid van Henk Kapel als lid van onze werkgroep en bedanken hem voor alles.
De volgende vergadering is op 14 september 2022.

Namens de Werkgroep: Eric van Dijk en met dank aan Gertruus Wolters.

COLLECTES TIJDENS DE DIENSTEN

Diaconale collecte 12 juni 2022 voor het Huis van Compassie in Nijmegen.
Het Huis van Compassie in Nijmegen is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten
plaatsvinden waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat.
Compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede
leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven.
Er worden activiteiten georganiseerd voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar
tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen
mensen wordt nagestreefd, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect.
Daarnaast wordt in het Huis van Compassie een plek geboden aan verschillende vrijwilligersgroepen
van mensen die zich op een of andere wijze willen inzetten voor -en in samenwerking met- de groepen
die onze steun en solidariteit behoeven. En er worden initiatieven ondersteund die door mensen uit
onze doelgroepen worden opgezet.
Ook worden er debatten, congressen, film- en theateravonden en tentoonstellingen georganiseerd
waarbij compassie centraal staat.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31 t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente
Rivierenland Oost onder vermelding van Huis van Compassie of via de QR code uw bijdrage geven.

2e Collecte 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.

Diaconale collecte 19 juni 2022
Wereldvluchtelingendag
Deze week wordt in heel de wereld aandacht besteed aan
Wereldvluchtelingendag. Nog nooit zijn er zoveel mensen op
de vlucht geweest als dit jaar. Door de oorlogen in Oekraïne,
Syrië, Afghanistan, maar in zoveel andere landen moeten
mensen vluchten om elders een veilig bestaan op te kunnen
bouwen. Na een lange periode van onzekerheid en wachten komen ze dan als “statushouder” ergens
ook in onze regio terecht. Op een plek die ze niet kennen, op een plek waar door Nederlanders
verwacht wordt dat ze binnen een paar maanden zich wel “aangepast” hebben. Hulp voor deze
mensen is hard nodig: praktische hulp maar ook soms financiële ondersteuning.
De collecte vandaag is voor dit deel van ons diaconale werk!
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31 t.n.v. Diaconie
Prot.Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van wereldvluchtelingendag of
via de QR code uw bijdrage geven.

2e Collecte voor het instandhouden van de eredienst
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.

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.
In de kern Beuningen zijn de afgelopen weken met felicitaties bloemen gegaan naar jarigen en
huwelijksjubilarissen
Ook in Druten werden in de afgelopen weken de jarigen verrast met een bloemetje voor hun
verjaardag.
Verder ook een bloemetje voor een 61-jarig huwelijksjubileum.
Allemaal hartelijk gefeliciteerd.

Wijchen: De jarigen van de maand mei vierden hun verjaardag tijdens de koffieochtend op 2 juni.
Ook voor hen bloemen en felicitaties.

ACTIVITEITEN
Natuur Wijchen, Dwarrels en Vluchtelingenwerk Nederland
organiseren in samenwerking met Kleurrijk Groen Nijmegen
op zaterdagochtend 18 juni
tussen 10:00 - 12:00 uur een Natuurbelevingswandeling rond het Wijchense meer.

Verzamelpunt van de wandeling is de parkeerplaats van zwembad De Meerval, Meerdreef 6 te
Wijchen.
Bij de Dwarrels pop-up wagen begint de wandeling.
Tijdens de wandeling, met een gids van Natuur Wijchen, leer je meer over de schoonheid en
lelijkheid van de natuur rond het meer.
Na de wandeling van een uur gaan we met de verzamelde bladeren Ecodye kunst maken bij de
Dwarrels wagen.
Wandeling en workshop is gratis, incl. lunch.
Aanmelden via kleurrijkwijchen@gmail.com

Handwerken
Woensdag 15 juni a.s. is er handwerken in de hal van de Schakel.

We beginnen om 14.00 uur en stoppen om 16.00 uur
Denkt u dat lijkt mij leuk, u bent van harte uitgenodigd. We hebben
kasten waarin we voorraad hebben en u kunt kijken wat leuk is om te maken.
Er kan ook eigen handwerk, waarmee u thuis al bezig bent, meegenomen
worden zodat u daar weer verder mee kunt gaan.
Veel is mogelijk. Soms is het rustig maar meestal wordt er over van alles en
nog wat gekletst met elkaar.
Wij zorgen dat de thee gezet is.
Jacqueline Dekker 06-34136383
Anja De Heus
06-27110143

Samen aan TAFEL
Het (oecumenisch) project ‘Samen aan Tafel’ is op dinsdag 10 mei van start gegaan. In een gezellige en
ontspannen sfeer gingen maar liefst 17 mensen met elkaar aan tafel én in gesprek. De zelfgemaakte
soep (met grote dank aan een nieuwe groep vrijwilligers!) en de broodjes werden vakkundig soldaat
gemaakt. Fijn om elkaar zo te kunnen ontmoeten. Vooral dat, want ‘ontmoeting’ staat voorop.
Na afloop maakten de vrijwilligers, gezeten in het zonnetje op het terras van het parochiecentrum, de
balans op. Het samenzijn is hen en de overige gasten zo goed
bevallen dat unaniem besloten is om hiermee dóór te gaan.
Ook blijft het niet bij soep en een broodje: een van de
vrijwilligers is zeer goed thuis in de Thaïse keuken en heeft
aangeboden voor een volgende keer een aantal Thaïse
gerechten op het menu te zetten. Mocht uw
nieuwsgierigheid en eetlust hierdoor gewekt zijn ….
We gaan elke tweede dinsdag van de maand samen aan tafel in het ‘Koetshuis’ van de pastorie, recht
tegenover de katholieke kerk aan de Dorpssingel te Beuningen. Geen heel strak programma, maar
gewoon vanaf 12.00 uur inloop, om 12.30 uur een gezamenlijke maaltijd.
Kosten zijn er niet aan verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.
U kunt zo binnenlopen, maar het is natuurlijk fijn als u zich van tevoren even aanmeldt. Dit kan bij het
secretariaat van de parochie H. Johannes XXIII:
Telefoon: 024 677 1271 of e-mail: info@johannesxxiii.nl
Van harte welkom – tot de 14e juni!
Pastor Ruud Roefs, pastor Roman Gruijters, ds. Dick Sonneveld, ds. Paul Oosterhoff én de gehele
kookploeg: Ria, Sompit, Sukanya, Margot, Bertie en Janny.

11 juni 1945 Hoe het allerlaatste stukje Nederland werd bevrijd
Hier was geen bevrijding na de capitulatie,’ vertelt Theun Talsma (83) in de tuin van boerderij De
Kooiplaats, tussen de duinen en kwelders van Schiermonnikoog. ‘Mijn vader vertelde dat hij vanaf de
dijk de Nederlandse vlaggen aan wal al kon zien wapperen.’ Maar de bevrijding van het Waddeneiland
liet tot 11 juni op zich wachten. (De Volkskrant)

In de voetsporen van mijn vader.

22 September 2021 bezochten wij het bunkermuseum op Schiermonnikoog. Voor mij een bijzondere
ervaring, omdat mijn vader (geb. 28-8-1919) daar in de Tweede Wereldoorlog tewerkgesteld is.
Hij vervulde zijn dienstplicht bij de cavalerie, ofwel het
paardenvolk zoals hij het noemde, tot de capitulatie .
Tijdens een razzia in Den Haag in 1943 (?) werd hij
opgepakt en
naar

Schiermonnikoog getransporteerd en ingekwartierd in hotel
Duinzicht. Samen met andere mannen moest hij graven in de
duinen, naar ik aanneem ter voorbereiding van de aanleg
van de bunkers. (deel van de Atlantik Wall)
Hij vertelde later, dat hij het vergeleken met de Nederlanders in het Westen van ons land, op
Schiermonnikoog “goed” heeft gehad. Hij werkte steeds buiten en kreeg vrij goed te eten, ook van de
boeren, waar ze soms langsgingen.
Na de bevrijding (11 juni 1945) keerde hij terug naar de Haagse bleekneusjes. Hij was goed doorvoed,
breed en gespierd door het zware werk in de buitenlucht. Een zus
van mijn moeder noemde hem gekscherend “de knol van de
bierbrouwerij”
Dank aan de vrijwilliger in het museum en ook dank aan de heer
Teun Talsma van de Kooiplaats, die ons meer konden vertellen
over de Tweede Wereldoorlog op Schiermonnikoog.

En weer is het oorlog in Europa. Dit keer in Oekraïne. Een
vluchtelingenboot is inmiddels afgemeerd in de haven van de Veerdam in
Druten. We hopen en bidden, dat de vluchtelingen zich daar snel thuis
voelen maar vooral weer snel naar hun land mogen terugkeren.
André

VOLGENDE ZIJSTROOM
De volgende Zijstroom verschijnt op 24 juni 2022. Informatie voor publicatie in de Zijstroom kan
gestuurd worden naar Zijstroom@rivierenlandoost.nl tot uiterlijk donderdag 23 juni 15.00 uur

VOLGENDE STROOM
Deadline Kopij voor de volgende Stroom: 14 juni 2022 sturen naar Stroom@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
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

