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KERKDIENSTEN
Zondag 4 september
Beuningen
10.00 uur: Mw. W. Blaak
Wijchen
10.00 uur: Schermdienst
Druten
10.00 uur: Ds .J.W. Drost, streamdienst
https://www.youtube.com/watch?v=BK3_A-d_7tc
Zondag 11 september: Heilig Avondmaal
Druten
Beuningen
Wijchen

10.00 uur: Ds. D. Sonneveld
10.00 uur: Schermdienst
10.00 uur: Ds. J.W.Drost, streamdienst
https://www.youtube.com/watch?v=4HyAI3VcNNs

COLLECTES TIJDENS DE DIENSTEN

1e diaconale collecte Kerk in Actie 4 september 2022 Myanmar

In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn,
nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk.
Van de 54 miljoen inwoners heeft 4,6 procent een beperking.
Gezinnen
waarin een kind of volwassene een beperking heeft, hebben vaak te
maken met extra (medische) kosten en minder inkomen. Deze families zijn daarom extra kwetsbaar.
The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) zet zich al sinds 1898 in voor mensen met een
beperking in Myanmar. De organisatie heeft zeventien centra, waar niet alleen de noodzakelijke zorg
en revalidatie wordt geboden, maar waar mensen met een beperking ook geholpen worden met hun
re-integratie of integratie in de gemeenschap. TLMI-M stimuleert dat mensen met
een beperking zich registreren, zodat ze in aanmerking komen voor voorzieningen
van de overheid. Ze motiveren werkgevers om mensen met een beperking in dienst
te nemen. Ook stimuleren ze (groepen) mensen met een handicap hun eigen
bedrijf te starten.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL34 RABO 0107 2042 31 t.n.v. Diaconie
Prot.Gemeente Rivierenland Oost onder vermelding van Myamar of via de QR code
uw bijdrage geven.

2e Collecte 4 september 2022 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.

Collecte 11 september 2022 Dwarrels
De collecte deze week is bestemd voor Dwarrels, onze
multifunctionele aanhanger. Rijdend theater, uitvalsbasis
voor ontmoetingsmomenten, thuisstation voor wandelaars
en fietsers, kerk op wielen. De
aankoop is betaald, maar ook het
gebruik kost geld. Met uw bijdrage
kunnen we Dwarrels nog beter uit de
verf laten komen! Van harte aanbevolen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL57 RABO 0349 0411 13 t.n.v. P.G.
Rivierenland Oost onder vermelding van Dwarrels of via de QR code uw bijdrage geven.

2e Collecte 11 september 2022 voor het 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 Prot.Gemeente
Rivierenland Oost onder vermelding van diaconie
PGRO of via de QR code uw bijdrage geven.

ACTIVITEITEN

Maandag 5 september staat de deur van de kerk in Beuningen weer open voor de maandelijkse
ontmoetingsochtend.
Dick Sonneveld zal tijdens deze ochtend iets meer vertellen over het jaarthema van de landelijke
Protestantse Kerk: 'Aan tafel'
De deur is open vanaf 09.30 uur en om 10.00 uur zal het thema starten. Natuurlijk
is er ook weer koffie en thee, deze keer met iets extra's.
We hopen weer veel mensen te mogen ontmoeten.
Wilt u opgehaald worden dan kunt u dat aangeven bij Janny Jongkind.

VOEDSELBANK
Tijdens de vieringen op 11 september a.s. wordt het avondmaal gevierd. Voor en na deze dienst kunt
u in de kerk houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank afgeven. Het is toch een prachtige
symboliek: wij allen nemen levensmiddelen mee om deze te delen met de medemens en in de dienst
delen we met elkaar brood en wijn! Wij vragen u producten mee te nemen van onderstaand
‘boodschappenlijstje’:
• Pasta’s en rijst, bonen
• Maaltijdsauzen en mixen
• Harde groenten (koolsoorten)
• Soepen (blik en pot)
• Groenteconserven en pureepoeder
• Crackers –Broodbeleg
• Koffie/ thee
• (Aanmaak)limonade en frisdrank
• Eieren en houdbare zuivel (producten) zoals: Literpakken halfvolle melk sojamelk, verpakte kaas
• Oliën en vetten, (braad) boter
U kunt ook DE-punten inleveren. Deze worden door de Voedselbank ingewisseld voor koffie en thee.
Annie van Bergen, diaken

DIVERSATE-concert langs de rivier
11 september om 14.30 – 15.30 uur
De Dwarrelswagen staat in Deest, tegenover het Gravendaal in de uiterwaarden... kom luisteren naar
muziek, zang en poëzie. Diversate is: Marieke van der Ven (viool/dwarsfluit), Lize Feij (zang) en Ria
Boersma (poézie)

Gespreksochtenden Zin in het ouder worden (vervolg)
Maandag 19 september zal de eerste bijeenkomst zijn in de Schakel in
een serie van zes ochtenden waarin wij ons bezinnen op thema’s van het
ouder worden. Het is een vervolg op de gespreksochtenden waar wij
vorig jaar mee zijn begonnen. We verkennen het landschap van de
ouder wordende mens door middel van het kijken naar (video) kunst,
het werken met beeldende materialen, het lezen van verhalen (vaak
religieuze) uit verschillende tradities, het lezen van gedichten en het
kijken naar film.
U kunt zich opgeven tot 12 september.
Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen.
De andere data zijn: 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november
Tijdstip 10 – 12 uur
De Schakel, Pius XII straat 85, Wijchen
Info en aanmelden |
Ria Boersma/t. 0641000713/ r.boersma@telfortglasvezel.nl

Leeskring in de Schakel
Dit jaar starten we opnieuw met een leeskring.
De opzet van de kring is eenvoudig: we spreken met elkaar af een boek te
lezen en bespreken dat in de kring. We beginnen met het alom geroemde
‘Monterosso mon amour’, het boekenweekgeschenk van Ilja Leonard
Pfeiffer. Voor wie het niet heeft: er zijn nog een aantal extra exemplaren.
Op 21 september bepalen we met elkaar welke boeken we daarna
bespreken. Dus neem je favorietenlijstje mee!
Aanmelden: vóór 14 september
Data: 21 september, 19 oktober, 16 november, in 2023: 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19
april.
Aanvang 10.00 uur
De Schakel, Pius XII straat 85, Wijchen
Info en aanmelden: ds. Jan Willem Drost, t. 0648574709, jwdrost@rivierenlandoost.nl

Zin in het ouder worden 1
Ook dit jaar bieden we weer een gesprekscyclus aan rondom het
thema ‘ouder worden’. Voor het eerst in de geschiedenis zijn wij
met heel veel ouderen. Er is een nieuwe levensfase bijgekomen na
jeugd en volwassenheid en vóór de hoge ouderdom, van 65 tot 85
jaar. Wat betekenen al die extra levensjaren? Gedurende vijf
ochtenden willen wij ons bezinnen op thema’s van het ouder
worden. Door middel van het kijken naar kunst, het levensverhaal,
het lezen van gedichten en een film, verkennen we het landschap
van de ouder wordende mens.
U kunt zich opgeven tot 21 september.
Er kunnen maximaal 10 personen deelnemen.
Data: Woensdag 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 en 23 november 2022
Tijdstip: 10 – 12 uur
De Schakel, Wijchen
Info en aanmelden |
Ria Boersma/t 0641000713/ r.boersma@telfortglasvezel.nl

HANDWERKEN
Woensdagmiddag 7 september gaan we weer handwerken van 14.00-16.00
uur.
U bent van harte welkom in de hal van De Schakel.
We zullen zorgen dat de thee gezet is, en het lekker warm is.
Er worden op dit moment zoveel verschillende handwerken gedaan dat het
teveel is om op te noemen.
Kom vooral een keer bij ons kijken. Wie weet wordt u door al het
enthousiasme en de gezelligheid aangestoken. U bent van harte welkom!
Mocht het toch een probleem zijn om te komen ( Door slecht weer of vervoer) en wilt u heel graag
komen dan kunt u ons bellen en halen we u op! De volgende handwerkmiddag is woensdag 21
september.
Jacqueline Dekker 06-34136383
Anja De Heus 06 27110143

25 september Startzondag 2022 “ Op weg naar een vruchtdragende en duurzame wereld”

( De hele wereld duurzaam)

We gaan dit jaar een startzondag vieren, die de hele dag zal duren van 10.00 uur – 16.00. Fijn zou het
zijn als je je, vanwege het programma van te voren opgeeft.
De startzondag zal in het kader staan van “ duurzaamheid” Vragen rondom de opwarming van de
aarde en het omgaan met de aarde op een verantwoordelijke manier zullen we samen gaan vieren.
Op een rijtje gezet ziet het programma er als volgt uit.
10.00 uur Kerkdienst in Beuningen mmv “ Van alle Canten” olv Hans Meek en kinderprogramma
buiten.
( kinderen worden verzameld in de ontvangstruimte van de kerk en vlak voor aanvang zal er met hen
naar buiten gegaan worden)
11.00 uur koffie drinken in de tuin van de kerk van Beuningen onder beschutting van de bomen en de
Dwarrels tenten
12.00 uur een overheerlijke lunch klaar gemaakt door : Samen aan tafel
13.00 uur. Voor de ouderen zullen er auto’s geregeld zijn, zodat zij alle projecten kunen bezoeken.
Voor de wandelaars is er een route van ongeveer 4 kilometer om de projecten te bezoeken
Voor de fietsers is er een route van ongeveer 10 kilometer, die je langs de projecten brengt.
16.00 uur We komen allemaal weer terug bij de kerk, waar we samen pannenkoeken gaan eten. Fijn
zou het zijn als u zich van te voren opgeeft voor het programma, zodat wij weten hoeveel we voor de
lunch en het pannenkoeken bakken moeten inkopen en hoeveel auto” s we gaan regelen voor de
ouderen.
Vanuit Druten en Wijchen kunt u natuurlijk mee rijden naar Beuningen. Neem daarover even contact
op de diaconieën van uw kern.
In alle kerken liggen intekenstrookjes, die u kunt invullen en kunt deponeren in de doos die daarvoor
klaar staat.
We hopen dat u met velen gaat meedoen op deze community dag, waarop we elkaar, na covid weer
allemaal kunnen ontmoeten. Voor ouderen is er ook de mogelijkheid een deel van de dag mee te doen
Het wordt een inspirerende dag, waarop veel te zien en te beleven zal zijn.
Namens het voorbereidingsteam, ds. Dick Sonneveld
Daj.sonneveld@gmail.com

VOLGENDE ZIJSTROOM
De volgende Zijstroom verschijnt op 16 september 2022. Informatie voor publicatie in de Zijstroom
kan gestuurd worden naar Zijstroom@rivierenlandoost.nl tot uiterlijk donderdag 15 september 15.00
uur

VOLGENDE STROOM
Deadline Kopij voor de volgende Stroom: 6 september 2022 sturen naar Stroom@rivierenlandoost.nl

PASTORAAL TEAM

Contact pastoraal team
Mocht u contact willen zoeken, aarzel dan niet om dat te doen, via telefoon, email of op
een andere manier. Let daarbij wel even op bovenstaand bericht over hun vakantie.
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

