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KERKDIENSTEN
9 Januari: streamdienst vanuit Druten. Voorganger Ds. Jan Willem Drost.
M.m.v. Marieke vd Ven, viool. Orgel: Johan Wentink.
https://www.youtube.com/watch?v=_M04ANTpofE

16 januari. Start “week van gebed voor de eenheid van de Christenen”
Traditioneel is er aan het begin van deze week in alle kernen een oecumenische viering.
In verband met de corona maatregelen is het ook dit jaar anders dan anders.
De viering in Beuningen is in de RK kerk, begint om 10.00 uur. Voorgangers: Pastoor Ruud
Roefs en Ds. Dick Sonneveld. Deze dienst kan niet gevolgd worden via de stream.
In Druten is de viering in RK H.H. Ewaldenkerk. Ook hier begint de viering om 10.00 uur. Deze
is live te volgen via: https://parochiefranciscusenclara.nl/ doorklikken op de blauwe knop
<vieringen>
In Wijchen gaat de oecumenische viering niet door.

ANDERE VIERINGEN:
De Taizé viering van 16 januari en de Agapè viering van 19 januari (beiden in Beuningen) gaan allebei
NIET door

COLLECTES TIJDENS DE DIENSTEN
Collecte 9 januari 2022 Pop-up wagen
De pop-up wagen: een nieuw initiatief waarover u al hoorde in de gemeentevergadering van
november. Het is de bedoeling dat deze wagen veel gebruikt gaat worden. En dat brengt kosten met
zich mee. Dit jaar zijn de opbrengsten van een aantal van de collectes van het
College van Kerkrentmeesters hiervoor bestemd. Deze keer voor eenvoudige
spullen die nodig zijn bij gebruik, zoals bijvoorbeeld klapstoeltjes.
De collecteopbrengst is vandaag voor dit doel bestemd. Van harte bij u
aanbevolen!
U kunt uw bijdrage overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31 t.n.v. Diaconie
Prot. Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding Pop-up kerk.
U kunt dit ook doen door het scannen van de bijgevoegde QR code.

Collecte 16 januari 2022 toerusting werkers kerk
Op deze zondag zijn er geen diensten vanuit onze kerken, maar desondanks bent u van
harte uitgenodigd om toch uw bijdrage te geven!
De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk
wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden
mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van
musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het
is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom
ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook
professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod.
Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen
uitwisselen.
U kunt uw bijdrage overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente
Rivierenland Oost onder vermelding Toerusting werkers kerk.
U kunt dit ook doen door het scannen van de bijgevoegde QR code.

KERKBALANS 2022
De actie KERKBALANS begint op 16 januari 2022. We hopen dat u ook dit jaar weer enthousiast en
ruimhartig uw bijdrage wilt geven. De enveloppes worden op de bekende wijze (corona-proof!) bij u
bezorgd en opgehaald. Van harte bij u aanbevolen.

WIJZIGING BEHEER LEDENADMINISTRATIE WIJCHEN, LEUR, BATENBURG
Na vele jaren de ledenadministratie beheerd te hebben is het tijd geworden om deze taak over te
dragen. Met ingang van 1 januari 2022 wordt de ledenadministratie voortgezet door Hans Boer.
U kunt uw vragen, wijzigingen en mededelingen betreffende de ledenadministratie aan Hans
doorgeven via: https://www.rivierenlandoost.nl/contact
Bedankt voor het vertrouwen dat ik heb mogen ervaren.
Thijs Kruijthoff.

HANDWERKEN

….en nu? Hebben we weer tijd genoeg!
En zullen we voorlopig nog allemaal thuis handwerken.
Iedereen wilde de kerstvakantie door met handwerken, veel te
leuk en gezellig. Helaas net voor de feestdagen ging alles weer op
slot in Nederland zo ook de handwerkmiddag.
Net voor de feestdagen kregen we te horen dat Coby Bosveld, een
trouw lid van de club, afscheid zou nemen van de handwerkgroep.
Namens de handwerkgroep hebben we haar een kadootje
gebracht. Coby is verhuisd naar een verzorgingshuis in Nijmegen.
Wij houden jullie op de hoogte door een stukje in de Zijstroom te zetten.
Ondertussen pas op jezelf en elkaar en blijf gezond.
Jacqueline Dekker

Anja De Heus

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.

WIE KAN HELPEN....?
Voor een Wijchense mevrouw zoeken we iemand die haar fietsles kan geven.
Heb je een goede conditie en af en toe een uurtje tijd....dan zoeken we jou....
Informative via diaconaal predikant Paul Oosterhoff

BEDANKJES
Vanuit Wijchen:
Aan de leden van de Protestantse Gemeente Rivierenland Oost,
Ik wil u hartelijk bedanken voor de mooie bos bloemen die Tonny van der Doe bij ons bracht.
We genieten ervan!
Door een wondje aan mijn voet was ik lange tijd aan huis gebonden.

En nu houdt Corona ons tegen.
Hartelijke groeten en tot ziens,
Cora van Gaal

Vanuit Moldavië:

Al jaren wordt door de gemeenteleden in Beuningen een
oma uit Moldavië geadopteerd.
Zij ontvangt onder andere voedsel, hygiënische middelen,
Bijbelstudie, huisbezoeken van een maatschappelijk werker
en een kerstgeschenk.
Via de kerstkaart bedankt Raisa voor deze steun.

OVERLIJDEN DESMOND TUTU
Het overlijden van de voormalige aartsbisschop Desmond Tutu op 26 december jl. bracht veel reacties
uit de hele wereld teweeg. In de Stroom die volgende week komt, kunt u een in memoriam lezen.

OLIEBOLLEN
Hoewel Corona nog steeds voor een groot gedeelte bepalend is voor ons dagelijks leven, hebben wij
kans gezien om de oliebollenactie in Beuningen en Druten toch door te laten gaan. De meeste
activiteiten vonden buiten (in een tent plaats) en de taken waren zoveel mogelijk opgeknipt, zodat 1,5
meter afstand gehouden kon worden.
Het is elk jaar weer hartverwarmend hoeveel gemeenteleden of aanverwanten een steentje willen
bijdragen in de organisatie maar ook in het afnemen van de oliebollen! Daarnaast zijn er veel gulle
gevers en worden wij in Beuningen al jaren gesponsord door Jumbo Winssen.
Op donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur en vrijdag van 4.00 uur (!) – 16.30 uur zijn maar liefst 28
vrijwilligers actief geweest; sommigen zelfs in meerdere tijdsblokken. Echt geweldig!!!
Er zijn 1500 oliebollen gebakken en ook nog eens 88 appelbeignets door Trash’ure Taarten.
Het resultaat in Beuningen mag er dan ook zijn:

€ 880,- voor de minima
Het was een super mooie en verbindende activiteit met elkaar! Dank voor ieders bijdrage!
Dit geeft weer een boost(er) 😊 voor ons gemeente-zijn.
Arnold, Herma & Syta.

Ook in Druten werd er volop gebakken. Dit jaar alweer voor het 20e jaar!
1500 Oliebollen en 900 appelbeignets verlieten de pan die ook, net als in Beuningen, buiten in een tent
opgesteld stond. De opbrengst is

€ 935,22
Als ‘uitsmijter’ worden in Druten in de laatste olie altijd ‘specials’ gebakken: oliebollen met een twist:
met kaas en lenteuitjes of met gedroogde tomaatjes, pizzakruiden en salami. Heerlijk!
Deze laatste smaak won de eerste prijs in de Maas en Waalse wedstrijd voor de lekkerste oliebol!
Iedereen die meegeholpen heeft met schillen, beslag maken, bakken en inpakken: BEDANKT voor de
hulp.
Dirkje & Piet den Breejen

VOLGENDE ZIJSTROOM
De volgende Zijstroom verschijnt op 21 januari 2022.
Informatie voor publicatie in de Zijstroom kan 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

