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Zijstroom
Extra Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Rivierenland Oost
17 t/m 24 juni 2022
Voor u een extra Zijstroom!
Een oplettende lezer heeft het misschien al gezien; de informatie over de diensten in het komende
weekend in Stroom en Zijstroom komen niet met elkaar overeen. Helaas had de laatste informatie met
betrekking tot deze diensten de redactie van de Zijstroom niet bereikt.
Daarom nogmaals een overzicht van de kerkdiensten van zondag 19 juni, nu met de namen van de
predikanten bij de juiste dienst.
Verder in deze nieuwsbrief een verheugende mededeling over dopen in onze gemeente.
Met vriendelijke groet, namens de redactie van de Zijstroom,
Herma Houwers

KERKDIENSTEN
Zondag 19 juni:
Druten 10.00 uur: Ds Jan Willem Drost. In deze dienst ‘afscheid’ van Club Creatief.
Wijchen 10.00 uur: Ds. Dick Sonneveld. Deze dienst wordt gestreamd en te vinden via:
https://youtu.be/XDK5PFwWQUk
Beuningen 10.00 uur: Schermdienst (Dienst vanuit Wijchen)

COLLECTES TIJDENS DE DIENST
1e collecte: 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.

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.

AANVRAAG DOOP
Erica en Flynn Moonen hebben Doop aangevraagd voor twee van hun kinderen, Fay en Joy.
De bediening van de doop zal plaatsvinden in de dienst van 3 juli 2022 in de Protestantse kerk in
Beuningen. Het thema van de dienst: In liefde ontvangen.

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

