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Koninklijke Onderscheiding Annie van Bergen

Dinsdag 26 april j.l. ontving Annie van Bergen op het Kasteel in
Wijchen een koninklijke onderscheiding voor al haar
vrijwilligerswerk voor belastingservice FNV, Oudfit, maar zeker
ook voor al haar diaconale activiteiten!

Van harte gefeliciteerd!

KERKDIENSTEN
Zondag 1 mei
Wijchen:
10.00 uur: Ds. Gerrit Ruiterkamp. Deze dienst wordt gestreamd:
https://www.youtube.com/watch?v=dKwg0pXtsnQ
Beuningen:
10.00 uur: schermdienst
Druten:
10.00 uur: oecumenische dient in de RK kerk.
Zondag 8 mei:
Beuningen:
10.00 uur: Mevr. Marike Meek. Deze dienst wordt gestreamd:
https://www.youtube.com/watch?v=1lOhvzXGfQw
Druten:
10.00 uur: schermdienst
Wijchen:
10.00 uur: Ds. Jan Willem Drost

COLLECTES TIJDENS DE DIENSTEN
Collectes 1 mei
1e collecte: Bloemen
In de vieringen in onze kerken staat wekelijks een prachtig boeket op de
viertafel. Met liefde gemaakt en bestemd voor gemeenteleden die wel een
bloemetje kunnen gebruiken: zieken, echtparen die een huwelijksjubileum vieren of gemeenteleden
die op een andere manier aandacht verdienen.
De collecteopbrengst is vandaag voor dit doel bestemd.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van bloemen. U kunt dit ook
doen door het scannen van de bijgevoegde QR-code.
2e Collecte: diaconaal werk PGRO
De 2e collecte is voor het diaconale werk binnen onze gemeente.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL34 RABO 0107 2042
31 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Rivierenland Oost
onder vermelding van diaconie PGRO of via de QR code uw
bijdrage geven.

Collectes 8 mei

1e collecte: noodhulp Nigeria
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op
de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt
opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht
gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen
komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel,
water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun
nieuwe plek, maar ook bij mogelijke terugkeer en het verwerken van
trauma's.
Wat betekent dit project voor Mawa?
“Toen mannen mijn dorp aanvielen, ben ik met drie van mijn kinderen gevlucht”, vertelt Mawa. “Meer
dan drie uur hebben we ’s nachts gelopen naar een dorp in de buurt. De volgende dag zijn we
verdergegaan. Ik hoop en bid dat ik mijn man en mijn andere twee kinderen terug zal zien. Het leven in
dit dorp waar ik nu verblijf is erg moeilijk. We hebben geen schoon drinkwater. Mijn baby en ik hebben
cholera gehad. Ik hoop dat God iemand stuurt om schoon drinkwater naar ons te
brengen. Dan worden mijn kinderen niet meer ziek.
”Op 5 mei vierden wij bevrijdingsdag. Wij gunnen anderen onze vrijheid ook. Daarom
collecteren we voor slachtoffers van geweld in Nigeria.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van Nigeria of via de QR code uw bijdrage
geven.

2e Collecte: in stand houden van de eredienst
De 2e collecte is voor het in stand houden van de eredienst.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op
NL34 RABO 0107 2042 31 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente
Rivierenland Oost onder vermelding van CVK of via de QR
code uw bijdrage geven.

AANDACHT VOOR ELKAAR
Bericht van overlijden
Op dinsdag 26 april jl. is Cees Jonkheer overleden. Cees was al langere tijd ziek, maar toen hij op
Paasmorgen nog bij de dienst in Wijchen aanwezig was, wees niets er op dat zijn einde zo dichtbij was.
Een griep trof hem een paar dagen later, en hoewel er kort hoop was op een voorzichtig herstel,
verslechterde zijn situatie zodanig dat zijn krachten snel afnamen.
Cees was een geliefd en zeer gewaardeerd lid van onze gemeenschap, innemend en integer. Hij was lid
van de beroepingscommissie van de nieuw gevormde Protestantse Gemeente Rivierenland Oost en
was jarenlang voorzitter van de Taakgroep VOS (Vorming, Oecumene en Samenleving). De manier
waarop Cees in het leven stond kan ik niet beter verwoorden dan met wat hij zelf in het blauwe boekje
schreef: Veel van wat voor ieder mens belangrijk is krijgt vorm, diepgang en betekenis in de relatie met
anderen, in de omgang met de ander.
We leven deze dagen mee met Philippien, zijn kinderen en kleinkinderen.
De dankdienst voor zijn leven zal a.s. maandag 2 mei om 11.30 uur worden gehouden in de Schakel in
Wijchen.
Marike Meek, emeritus pastor
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.

Narcissen leggen.
De gele narcis, symbool voor wedergeboorte, voor nieuw begin.
Op stille zaterdag in de middag en in alle vroegte op paasmorgen zijn er, in
navolging van een al jarenlange traditie in Wijchen en Leur, ook in Beuningen en
Winssen narcissen gelegd. Op de graven op onze kerkhoven in Beuningen en
Winssen en op een deel van de graven op begraafplaats Haaghove. Ook in Druten
werden voor de eerste keer narcissen gelegd op de begraafplaats aan de
Molenhoek. Het begin van een mooi ritueel, een mooie traditie.
Herma Houwers

ACTIVITEITEN
Inloopochtend Kerk Beuningen
Maandag 2 mei is er weer een inloopochtend in de kerk in Beuningen. De
deur is open vanaf 09.30 uur tot 11.00 uur. Deze keer zonder thema dus kunt
op ieder moment binnen komen lopen. Een mooie gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en gezellig te praten onder het genot van een kopje koffie of
thee.
U bent van harte welkom.
Wilt u graag opgehaald worden, dat kan. Dan graag even melden bij Janny
Jongkind (0487-521390 / jw.jongkind@gmail.com)
Herma Houwers

Handwerken
In mei leggen alle vogeltjes een ei!....en wij gaan in de maand mei handwerken.
a.s woensdag 4 mei van 14.00-16.00 uur.
woensdag 18 mei van 14.00-16.00 uur.
Er wordt veel en gezellig gekletst over van alles en nog wat of zoals een
agendapunt op een vergadering “wat er zoal ter tafel komt”.
Handwerken en kletsen kan samen gaan. Zo niet?...dan even een pauze
en de handen laten rusten.
Denkt u, dat wil ik wel eens bij zijn …..u bent van harte welkom.
We hebben onze eigen handwerkjes bij ons waarmee we verder gaan,
maar er zijn ook handwerkkasten waaruit geshopt kan worden.
Wij kijken er weer naar uit om elkaar te zien en te spreken.
Jacqueline Dekker 0634136383
Anja De Heus
0627110143

Plantjesmarkt Beuningen zaterdag 7 mei 2022
Op zaterdag 7 mei houden we weer onze jaarlijkse, gezellige
plantjesmarkt. Dit is op de dag voor Moederdag. De markt
vindt plaats op het terrein van de Protestantse Kerk en is open
tussen
10.00 en 13.00 uur. Er zijn eenjarige kleine en grotere planten
en mooie kaarten te koop. Iedereen is welkom voor een kop
koffie met wat lekkers erbij!
De gehele winst is bestemd voor het goede doel. Al 8 jaar
wordt oma Raisa uit Moldavië ondersteund. Uit de ontvangen
post van haar blijkt dat het goed met haar gaat.

Mochten we meer dan 300 euro (= het adoptiegeld) winst maken dan is het overige bedrag bestemd
voor het Zanddonkhuis in Beuningen. Dit is een tehuis voor ouderen met dementie. Voor het project
“Beweegtegels”. Om het bewegen te bevorderen.
Ook wordt er kleding ingezameld tijdens de markt. Er is vooral behoefte aan
kinderkleding!
Graag tot ziens!
Met groene groetjes van Jody van Ittersum en Marianne den Dekker
Kledinginzameling voor Druten:
Ook op zaterdag 7 mei kunt u weer kleding inbrengen.
Van 9.30 uur tot 11.00 uur is Mamre geopend.
De kledingbank heeft behoefte aan
regenkleding en regenlaarzen voor volwassenen.
Maar alle kleding is welkom, mits verpakt in stevige zakken.

Uit het “Blauwe boekje”
4-daagse pelgrimage rondom Beuningen, Druten en Wijchen
Deze gaat wegens gebrek aan belangstelling helaas niet door.
Informatie: Ds. Dick Sonneveld. Mail: dajsonneveld @rivierenlandoost.nl
Lezing: Het leven van kunstenaar Felix Nuβbaum

in de ontmoetingsruimte van de Prot. Kerk in Beuningen, Kerkplein 7.
In het kader van de 4-5 mei herdenkingen zal Hanny Willemsen-Bos een
lezing geven, gewijd aan de in Auschwitz omgekomen kunstschilder Felix
Nuβbaum. Zijn Joodse afkomst en het voorvoelen van een onontkoombaar
noodlot zijn essentiële elementen in zijn werk.
Hij is een belangrijke getuige en vertolker van de politieke ontwikkelingen
tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Nuβbaum voelde zich een politiek vluchteling en
worstelde bovendien met zijn Joodse identiteit. Inmiddels heeft de geboortestad van
Nuβbaum, Osnabrück, een museum met zijn kunstwerken. Het museum bestaat uit een
systeem van lijnen, die gebaseerd zijn op de verschillende levensfasen van de schilder.
Datum en tijd: 3 mei, 20:00h
Plaats:
Protestantse kerk, Beuningen
Informatie:
Eric van Dijk / t 06 21 826 880 evdijk56@xs4all.nl

’De betekenis van symbolen in ons leven’, gespreksochtenden in de Schakel in Wijchen

Symbolen en rituelen zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven.
Zoals bijvoorbeeld onze driekleur als uitdrukking van feest of herdenking.
Er zijn ook symbolen die een diepgaande betekenis in ons persoonlijk leven hebben.
Op woensdagochtend 11 en 18 mei van 10 – 12 uur is er een gespreksochtend
waarin we met u willen ontdekken wat symbolen met ons doen en welke
symbolen in ons persoonlijk leven van betekenis zijn.
Er kunnen maximaal 10 personen aan de gesprekskring deelnemen.
Plaats:
Info en aanmelden:

De Schakel, Pius XII straat 85, Wijchen
Ria Boersma / t 024-6419497 / r.boersma@telfortglasvezel.nl

Werkgroep Kunst in de kerk
Expositie
Vanaf 24 april tot en met 5 juni zullen er in de Schakel foto’s van Bert de Turck uit Beek te zien zijn.
Meer hierover leest u in de Nieuwbrief voorjaar 2022 die twee weken geleden samen met de
Zijstroom in uw mailbox viel.

DIVERSEN
Beknopt verslag vergadering Werkgroep Duurzaamheid – 13 april 2022
• Na de opening is er eerst een overleg met leden van de werkgroep Kunst in de Kerk. Besloten
is om naast een expositie in het najaar meerdere activiteiten via de VOS te laten lopen over:
“Duurzaamheid, hoe ga je om met schepping en natuur”. Taken zijn verdeeld.
• Bekeken is in hoeverre de Werkgroep Duurzaamheid suggesties kan aandragen voor het VOSjaarprogramma 2022-2023. Ook hier zijn taken onder de leden verdeeld.
• Een paar leden zullen zich gaan bezighouden met de vraag of we een werkgroep of een
commissie “Duurzaamheid” zijn.
• Er is een lijst samengesteld met items over ‘Kansen voor verduurzaming in kerk en gemeente’.
De lijst wordt voor een deel besproken in de vergadering en er wordt nagedacht wie de
verantwoordelijke personen hiervoor zijn: CvK, Diaconie of leden van de Werkgroep zelf. Wat
is al gerealiseerd, wat kan nu ondernomen/besproken worden, wat moet nog even wachten.
Ook hierin zijn taken en acties verdeeld. Op de volgende vergadering wordt verder gegaan met
de lijst.
• Zelfpluktuin van Stichting Plan-eet: is geopend, via websites zal verdere informatie komen.
• Dwarrels: is een eigen werkgroep/commissie. Hebben wij slechts zijdelings mee te maken.
• De Actie- en Besluitenlijst van vorige vergaderingen wordt langs gelopen en opgeschoond.
• Laatste vergadering van dit seizoen wordt via datumprikker vastgesteld.
Voorjaarsconcert Koor Surplus
Koor Surplus voert op zondag 22 mei 2022
om 14.30 uur in de Ontmoetingskerk te
Nijmegen het voorjaarsconcert ‘De nieuwe
wereld’ uit. Geïnspireerd door het
ontwaakte lenteleven bezingen we groei en
bloei, geuren en kleuren, vreugde en liefde.
We laten ons ook leiden door belangrijke
thema’s in de maand mei:
dodenherdenking, bevrijdingsdag,

mariamaand en moederdag.
Op het programma staan werken van onder anderen Dvořák, Bruckner, Purcell, Sibelius, Rheinberger
en Bizet. Dirigent is José Doodkorte. Voor meer informatie en kaarten: www.koorsurplus.nl.

VOLGENDE ZIJSTROOM
De volgende Zijstroom verschijnt op 13 april 2022. Informatie voor publicatie in de Zijstroom kan
gestuurd worden naar Zijstroom@rivierenlandoost.nl tot uiterlijk donderdag 12 april 15.00 uur

VOLGENDE STROOM
Deadline Kopij voor de volgende Stroom: 3 mei 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

