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INSTUREN KOPIJ ONDERWEG  
 

Geweldig, hoe alles loopt binnen de nieuwe gemeente Maas- en 
Beekdal sinds we op 1 juli officieel één gemeente vormen. We 
hebben een nieuw mailadres: onderweg@pgmbd.nl 
 
We verzoeken iedereen om alleen nog gebruik te maken van dit 
mailadres. 
 

De inleverdatum voor het december/kerstnummer is: 27 december 2020 
De verschijningsdatum is rond 7 januari 2021 
 

Willy de Koning, Monica Bosman, Ruud Steen, Bert Stuij, Germ Visser, Gerdien Zwartkruis 

 
 
 
 

COLOFON 
Onderweg is een uitgave van de Protestantse Gemeente Maas en Beekdal. Het blad is bestemd voor al onze 
leden. 
 
Predikant: 
ds. Pier Prins  tel.: 046-4360037  dominee1@pgmbd.nl  
 
Digitale Onderweg  
U kunt Onderweg ook lezen op de website onder het menu "Kerkblad Onderweg".  
Ook kunt u een digitale versie ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de redactie.  
 
Papieren Onderweg 
Abonnementsprijs: € 12,50 per kalenderjaar. 
Voor vragen of opmerkingen over de bezorging van Onderweg, kan contact worden opgenomen met  
Wim Hoogstraten 046-4332872, email: wim.hoogstraten@xs4all.nl 
 
Redactie 
Willy de Koning, tel. 046-4513795, Monica Bosman, Ruud Steen, Bert Stuij, Germ Visser, Gerdien Zwartkruis. 
Hebt u artikelen voor Onderweg, dan kunt u die sturen via e-mail: onderweg@pgmbd.nl 
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EEN STEM TE MIDDEN VAN VELE STEMMEN 

 
Elk jaar opnieuw in de adventstijd komt hij voorbij. Even verschijnt hij ten tonele om daarna ook weer te 
verdwijnen: Johannes de Doper.  
Op het eerste gezicht een merkwaardig iemand.  
Hij ziet er ook niet uit.  
Fatsoenlijke kleren zijn aan hem niet besteed. Een mantel van kameelhaar en een leren gordel, meer is het 
niet dat hij draagt. 
Aan zijn eten stelt hij hoegenaamd geen eisen. 
Het zijn sprinkhanen en wilde honing die zijn dagelijkse kost uitmaken. 
Johannes de Doper leefde in een tijd, waarin vele stemmen klonken. Die alle op hun beurt om aandacht en 
aanhang vroegen.  
Stemmen van allerlei mensen die het licht hadden gezien. 
Stemmen van hen die protesteerden tegen onderdrukking en onvrede. En die riepen om recht en 
gerechtigheid. 
En daartussen ook stemmen van hen, die meenden de Messias te zijn. 
Jeruzalem en Judea stonden in die tijd bol van de verwachting van de beloofde Messias. Met diens komst 
zou immers het leven voor eenieder anders en beter worden.  
Elke stem en elk teken die ook maar enigszins op de komst van de Messias duidden, deden de harten 
sneller kloppen en zorgden voor opschudding en onrust.  
Te midden van al die uiteenlopende stemmen klonk ook die van Johannes. Zou hij soms de Messias zijn…? 
Dat zo zomaar kunnen.  
Maar Johannes is zeer uitgesproken: “Nee, ik ben de Messias niet”. 

Maar wie is deze mysterieuze 
man uit de woestijn dan wel?  
Zijn antwoordt luidt: Ik ben de 
stem die roept in de woestijn: 
“Maak recht de weg van de Heer”. 
(Johannes 1: 20 -23).  
Dat is wat Johannes voor ogen 
staat: de weg recht maken, zodat 
de Heer er op kan lopen. Een 
rechte weg die de bevrijding 
inluidt voor een nieuwe 
samenleving. 
Johannes ziet zichzelf niet als de 
bron en het begin van die 
bevrijding. Maar het is iemand 
die na hem komt. Iemand die 
reeds zeer nabij is. 
Het is Johannes die stem geeft 

aan zijn komst en zijn programma aankondigt.  
Met Advent dromen we van een bestaan met God dicht bij ons. En met de Messias in ons midden. Advent 
voedt ons verlangen naar heelheid en waarachtigheid. Naar een samenleving zonder breuken en barsten. En 
dat geldt eens te meer in deze moeizame tijd van Corona en crises.  
Johannes voedt dat verlangen. En verlangen blijft altijd.  
Verlangen naar liefde en warmte. Naar mensen die je echt begrijpen. En die de tijd voor je nemen.  
Verlagen naar vreugde en hartelijkheid. 
Verlangen naar een wereld zonder armen en verdrukten. 
Verlangen naar….: vul maar in.  
Laten we steeds hoopvol blijven uitkijken naar Hem, die onder ons wil wonen. Laten we met aandacht 
luisteren naar de stem, die ons zijn komst verkondigt. Maar vooral naar de stem die voluit en vreugdevol 
klinkt met kerst.  

Pier Prins  
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UIT DE KERKENRAAD 
 

HERKERKEN: De afgelopen maand heb ik het boekje “Herkerken” van Remmelt Meijer en Peter Wierenga 
gelezen. Het gaat over de kerk ná coronatijd. Het is een indringend, soms onthutsend, maar ook 
inspirerend boek wat ik jullie allemaal kan aanraden. Wat doet deze corona-tijd met de kerk, met ónze 
kerk? De belangrijkste boodschap is dat we straks níet teruggaan naar normaal. Corona versnelt een 
proces dat al veel langer aan de gang is: van kerkverlating, van langzaam maar zeker losraken van de 
kerkgemeenschap.  
 
Velen zijn ons al voorgegaan, nu kunnen wij dit ook voelen. Niet dat we ons geloof verliezen. We voelen 
alleen de band met onze geloofsgemeenschap steeds minder. We komen veel minder in de kerk. We 
ontmoeten elkaar haast niet meer. 
We hebben ons uiterste best gedaan om in deze tijd Kerk-TV te installeren. Maar eigenlijk laat die vooral 
zien hoe leeg het in de kerk is. Letterlijk en figuurlijk. Dat is onthutsend en indringend. Inspirerend is dat het 
boekje deze tijd ook ziet als een periode waarin weer nieuwe kansen ontstaan. We moeten accepteren wat 
er gebeurt en weer teruggaan naar de kern van ons geloof. De inspirerende boodschap van geloof, hoop en 
liefde, die we allemaal dragen is nog steeds springlevend. Het kerk-zijn zit hem niet in de kerkgebouwen, en 
niet eens primair in de wekelijkse 
kerkdiensten, maar veel meer op de 
plekken waar we in kleine groepen in 
gezamenlijkheid bezig zijn met dingen 
die ons bewegen en waar we dingen 
tot stand brengen. Ik moet dan 
meteen denken aan het Breicafé, 
Emmaplein 50, Zin en Hapjes, 
gezamenlijke maaltijden en 
(lees)kringen. De kerk als familie. Dit 
zijn de plekken waar we liefde kunnen 
geven en ervaren, waar we kunnen 
luisteren en ontmoeten. Hier zijn de 
grenzen tussen binnen en buiten de 
kerk ook veel vager. Hier gaat het om 
mensen, om elkaar, om samen.  
 
Keuze voor een kerkgebouw 
We maken nu de keuze voor één groot kerkgebouw waarin we onze wekelijkse samenkomsten in de nabije 
toekomst willen houden, zie het volgende artikel. Het is een ingrijpend besluit, wat sommigen van ons heel 
moeilijk zullen vinden. Ik hoop dat het bovenstaande een troost is. Zelfs als het zo zou zijn dat we ooit, in de 
toekomst, beide grote kerken zouden moeten verkopen, dan nóg zal de geloofsgemeenschap verder gaan. 
Wie weet in kleine kerkjes waarin ook nu al prachtige activiteiten plaatsvinden op kleine schaal. Waar liefde 
en geborgenheid wordt gevonden. Net als in onze huiskamers of buurtgebouwen in onze wijk. In het 
vertrouwen dat we steeds nieuwe manieren vinden om ook doordeweeks volgelingen van Jezus te zijn. 
 
Nieuwe gemeente 
De afgelopen maanden zijn bijzonder intensief geweest voor onze kerkenraad. Er is ontzettend veel tot 
stand gebracht bij het samengegaan in de nieuwe protestantse gemeente Maas- en Beekdal. We zijn heel 
blij met één kerkenraad, dat alle colleges en werkgroepen gezamenlijk verder gaan en nieuwe plannen 
maken, dat we een geweldig nieuw blad Onderweg hebben en een nieuwe website. Toch is er nog veel te 
doen, heel veel zaken zijn nog niet geharmoniseerd in een nieuwe gezamenlijke werkwijze, heel veel zaken 
lopen nog niet automatisch goed. De nieuwe werkgroep Vieringen bijvoorbeeld is hard bezig om tot een 
nieuwe orde van dienst voor de kerkdiensten te komen. We hebben nog steeds “Oudsten” aan de ene kant 
en “Ambtsdragers van Dienst” aan de andere kant. En zo zijn er nog veel verschillende werkwijzen die we 
langzaam maar zeker proberen te harmoniseren. Als er nog eens wat fout gaat, dan rekenen we op jullie 
begrip en creativiteit om steeds dingen in goede banen te leiden. 
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Nieuwe Predikant 
We zijn heel erg blij met het gezamenlijke beleidsplan, want het geeft ons richting voor onze nieuwe 
gemeente. Vooral nu we vacant zijn geraakt door het vertrek van Irene Pluim. We hebben het gebruikt om 
na te denken wat voor persoon we als haar opvolger willen hebben. Op grond hiervan hebben we een 
profielschets gemaakt, zowel van onze gemeente als van de predikant die we zoeken. Inmiddels hebben we 
een beroepingscommissie samengesteld, die vanaf januari aan de gang kan gaan om een nieuwe predikant 
te zoeken. We nemen nadrukkelijk mee dat we om een levende gemeente te blijven voor de nabije 
toekomst nieuwe wegen in zullen moeten slaan. We zoeken een inspirerende, creatieve en pionierende 
predikant, die samen met onze huidige predikant Pier Prins, en met ons allemaal een nieuwe impuls zal zijn 
voor onze gemeente.  
In de tussentijd kijken we of we ook tijdelijk ondersteuning kunnen krijgen om onze gemeente in de 
vacaturetijd te ondersteunen. We zijn blij dat Agnes Hana (emerituspredikant, die vroeger in Sittard heeft 
gestaan) heeft toegezegd enige uren per week ons te willen steunen op pastoraal gebied. Ze zal komend 
jaar ook wat vaker bij ons komen preken. Daarnaast zijn we in gesprek met een predikant van een 
zustergemeente om te onderzoeken of die ons op bepaalde thema’s kan ondersteunen. 
 
Vertrouwen 
Het is een rare tijd. We missen elkaar. We raken elkaar hier en daar een beetje kwijt. De vertrouwde kerk is 
niet helemaal meer wat het geweest het. Maar we geloven dat God ons niet loslaat. Geloven is soms ook 
“je voet op het water zetten”, om het beeld van Petrus die op het water stapt naar Jezus toe in herinnering 
te roepen. Niet weten wat er gaat gebeuren. Vertrouwen dat er iets goeds zal ontstaan. Ik wens ons 
allemaal dat vertrouwen, dat geloof en die hoop toe. De gemeente zal er in de komende tijd anders uit 
gaan zien. Laten we gezamenlijk naar nieuwe wegen zoeken. Niet door te wachten tot we ergens voor 
gevraagd worden of totdat de kerkenraad ergens toe besluit, maar ook omdat we gedreven zijn ons geloof 
in praktijk te brengen.  

Namens de kerkenraad, Marnix van Gurp, (vz@pgmbd.nl) 

 
KEUZE ONTMOETINGSKERK OF JOHANNESKERK 

 

      
 
Beste gemeenteleden, zoals u weet zijn we de afgelopen periode intensief bezig geweest met de keuze 
voor één groot kerkgebouw. We zijn hierbij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Want de keuze tussen 
twee kerkgebouwen is moeilijk en doet pijn.  
 
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 17 november is het voorgenomen besluit genomen dat vanaf 1 
januari 2022 de zondagse diensten in de Johanneskerk gehouden zullen worden. Er zal een nieuwe 
bestemming voor de Ontmoetingskerk gezocht worden. Tot die bestemming gevonden is zullen de 
activiteiten (uitvaarten, Emmaplein 50, kringenwerkactiviteiten, gezellige zondagmiddagen enz.) in de 
Ontmoetingskerk voortgang kunnen vinden. Wanneer we geen gebruik meer kunnen maken van de 
Ontmoetingskerk, zal in Geleen gezocht worden naar een andere plek waar activiteiten van onze gemeente 
kunnen plaatsvinden. Hieronder kunt u lezen welke weg geleid heeft tot dit (voorgenomen) besluit. 

mailto:vz@pgmbd.nl
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Een kort overzicht van de historie 
De gezamenlijke kerkenraad van Geleen-Beek-Urmond 
en Sittard-Grevenbicht heeft in maart 2018 een 
Werkgroep Kerkgebouwen benoemd met als opdracht:  
De Werkgroep Kerkgebouwen werkt op afzienbare 
termijn een concreet voorstel uit voor het gebruik en de 
toekomst van de kerkgebouwen in de beide gemeenten 
om de activiteiten van een inspirerende 
geloofsgemeenschap in de Westelijke Mijnstreek te 
kunnen uitvoeren.  
In de maanden daarna is er herhaaldelijk overleg geweest 
tussen de kerkenraad en de Werkgroep Kerkgebouwen 
over de opdrachtstelling en dit leidde in december 2018 
tot het volgende uitgangspunt: 
….. dat we als gemeente toe willen naar een situatie 

waarbij we kunnen beschikken over één gebouw waar we met velen aanwezig kunnen zijn om vieringen en 
andere activiteiten te houden.  
Kort na de start van de werkgroep is met de kerkenraad afgesproken dat de werkgroep zich eerst zou 
concentreren op de grote kerkgebouwen (de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk) en de kleine kerkjes 
pas in een later stadium onder de loep zou nemen.  
De werkgroep is met deze opdracht voortvarend aan de slag gegaan en heeft in september 2020 het 
eindverslag met het advies aan de kerkenraad gepresenteerd. In het verslag wordt een technische 
vergelijking gepresenteerd tussen de beide kerkgebouwen, is gekeken naar mogelijke herbestemming van 
de beide kerkgebouwen maar ook naar de leeftijdsopbouw van onze gemeente, de ontwikkeling van het 
aantal kerkgangers en de geografische afstand van de kerkgangers tot de kerkgebouwen. 
Heel belangrijk was uw inbreng als gemeenteleden, bij voorbeeld over wat u de belangrijkste aspecten 
vindt in de keuze voor één van de grote kerken (de Stickeractie en de omkeervragen). Het verslag eindigt 
met het advies aan de Kerkenraad en een toelichting op de totstandkoming ervan. 
Het rapport van de werkgroep kunt u ter inzage opvragen bij de scriba. 
 
Kerkenraad 
Na een toelichting door de voltallige werkgroep in de kerkenraadsvergadering van 22 september heeft de 
kerkenraad zich in de periode daarna uitvoerig over dit advies gebogen. De besluitvorming was niet 
eenvoudig, want een keuze voor gebouw A zal betreurd worden door gebruikers van gebouw B en 
omgekeerd. Daarbij spelen natuurlijk ook emoties een belangrijke grote rol. Maar de Kerkenraad realiseert 
zich ook heel goed dat het een noodzaak is om tussen de beide kerkgebouwen te kiezen. We hebben 
eenvoudigweg niet de menskracht om beide gebouwen plus het kerkgebouw in Urmond optimaal in te 
blijven zetten. Het is bovendien financieel niet verantwoord om met twee grote gebouwen door te gaan. 
In de vergadering van afgelopen dinsdag 17 november heeft de Kerkenraad - na ampel overleg en unaniem 
- een voorgenomen besluit genomen waarvan de tekst hieronder letterlijk is weergegeven. 
 
Kerkenraadsbesluit van 17 november 2020 voor de keuze voor één grote kerk in de PGMBD voor de 
kerkdiensten.  
De Kerkenraad van de PGMBD heeft kennisgenomen van het eindrapport van haar Werkgroep 
Kerkgebouwen en besluit het advies van de Werkgroep te volgen.  
 
Er is onvoldoende onderscheid in de geschiktheid als kerkgebouw tussen de Ontmoetingskerk en de 
Johanneskerk. Beide gebouwen hebben plussen en minnen. De Johanneskerk heeft een geschiktere kerkzaal 
en de Ontmoetingskerk heeft geschiktere zaalruimte voor andere activiteiten dan kerkdiensten. 
 
Wel is de vitaliteit van vrijwilligers die activiteiten in en om de kerk en kerkdiensten draaiende houden 
groter in Sittard dan in Geleen.  
 
- Op grond van bovenstaande argumenten wordt de Johanneskerk gekozen als het toekomstige kerkgebouw 
voor wekelijkse kerkdiensten. 
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- Per 1 januari 2022 stopt het afwisselend houden van kerkdiensten in beide grote kerkgebouwen en vinden 
de (grote) kerkdiensten alleen nog in de Johanneskerk plaats.  
 
- De Ontmoetingskerk speelt een belangrijke rol in samenkomsten en ontmoeting buiten de zondagse 
kerkdienst (Emmaplein 50, Kringenwerk, uitvaarten). Er zal actief gezocht worden om deze functionaliteit in 
Geleen te behouden. Zolang de Ontmoetingskerk beschikbaar is, kan dit in de Ontmoetingskerk 
plaatsvinden. 
 
- Het College van Kerkrentmeesters wordt gevraagd actief te zoeken naar een bestemming voor de 
Ontmoetingskerk, zodanig dat de exploitatie van de Ontmoetingskerk kostenneutraal is en zonder extra 
menskracht uit onze gemeente te vergen.  
 
- De huidige keuze voor de bestemming van Johanneskerk en Ontmoetingskerk kan worden gewijzigd als er 
zich een niet te missen kans voordoet voor herbestemming of verkoop van één of beide gebouwen.  
 
- De gemeente zal zo spoedig mogelijk gekend en gehoord worden. Daarna zal de keuze definitief worden 
per 1 oktober 2021. 
Alle aspecten overwegende – waarbij het aspect van de actieve vrijwilligers zwaar heeft gewogen - wordt 
door de kerkenraad dus gekozen voor de Johanneskerk. 
Bovenstaande moet worden gezien als een “voorgenomen besluit”. De Kerkenraad kan pas definitief 
besluiten na “de gemeente gekend en gehoord hebbende”. Er zal dan ook in het voorjaar van 2021 een 
gemeenteberaad worden gehouden.  
 
Wat betekent dit voorgenomen besluit op korte termijn? 
Het College van Kerkrentmeesters zal een bestemming zoeken voor de Ontmoetingskerk. Dat kan verkoop 
zijn maar ook verhuur. Tot dat moment blijft de Ontmoetingskerk inzetbaar voor bijvoorbeeld kringenwerk 
of uitvaartdiensten. Gedurende heel 2021 worden de kerkdiensten nog om en om in de Johanneskerk en de 
Ontmoetingskerk gehouden. Vanaf januari 2022 zullen diensten definitief in de Johanneskerk plaatsvinden. 
 
Urmond 
De kerkenraad is van mening dat het behoud van het historische kerkje in Urmond belangrijk is.  
Er is een commissie geweest die in december 2018 een aantal mogelijkheden heeft aangegeven die zouden 
kunnen leiden tot een kostenneutrale exploitatie. Maar de aanbevelingen van deze commissie zijn tot nu 
toe niet opgevolgd. De Werkgroep Kerkgebouwen heeft in haar advies specifiek aandacht gevraagd voor 
het werken aan een duurzame toekomst voor het kerkje in Urmond. 
 
Tot slot 
We realiseren ons dat dit bericht bij een aantal mensen veel gevoelens zal 
oproepen. Het is heel lastig dat we door de coronamaatregelen niet snel bij 
elkaar kunnen komen om over dit voorgenomen besluit te praten. Zo snel als 
mogelijk, in het voorjaar van 2021, wordt er een gemeenteavond 
georganiseerd. Maar we vinden het belangrijk dat u, als u vragen of 
opmerkingen heeft, nu al één van de kerkenraadsleden benadert.  
We hopen vooral dat we met elkaar verbonden zullen blijven; met elkaar ons 
geloof kunnen blijven beleven, hoop voeden en liefde delen.  
 

Met een hartelijke groet, 
Marnix van Gurp, Kees van Luijk, Bert Kip, Pier Prins, Iet den Boer, Bert Stuij, 

Wim Hendriks,  
Joke van der Steen, Eddy Roerdink en Bertha Verkerk 
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PASTORAAT 
 
Vanwege de privacywetgeving moeten we ook in de kerk zeer zorgvuldig en terughoudend omgaan met 
persoonlijke gegevens. Het is goed dat je je veilig en beschermd weet, ook en juist in de kerk. Daarom 
worden er ook geen persoonlijke gegevens in het kerkblad opgenomen.  
 

 
 
Nadeel van de privacywetgeving is, dat we dan vaak niet op hoogte zijn van elkaars wel en wee en dat we 
daardoor een stuk meeleven met elkaar moeten missen.  
Wat wel kan is als u zelf te kennen geeft, dus met uw eigen toestemming, dat uw naam genoemd wordt in 
“Onderweg”. Mocht u bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname of ontslag uit het ziekenhuis, een verhuizing 
of anderszins graag uw naam vermeld hebben, laat het ons weten. U kunt dat doorgeven aan ds. Prins of 
aan de redactie van “Onderweg”. En uiteraard kan ik de vraag m.b.t. het vermelden in “Onderweg’ ook zelf 
stellen. 
  
Een naam die ik hier alvast en met zijn toestemming wel mag noemen is die van Leen Plessius. Hij verblijft 
al geruime tijd op de revalidatieafdeling van het Zuyderlandziekenhuis in Sittard-Geleen. Bij deze wensen 
we hem, zijn vrouw en zijn familie veel sterkte en Gods kracht toe.  

Pier Prins 
 

VAN EN OVER GEMEENTELEDEN 
 

GEDENKPLEK IN DE TUIN VAN DE ONTMOETINGSKERK 
 
Al een tijd geleden kwam Caroline Steenwijk met het idee om de witte stenen met namen van 
gemeenteleden die nooit opgehaald zijn een plek te geven. Ze lagen op een dienblad in een kast in de 
kerk. Ze dacht aan een plek in de tuin van de Ontmoetingskerk. 
 
Caroline, die toen al wist dat ze ernstig ziek was, wilde 
graag dat de steen met haar naam er ook zou komen te 
liggen. Op verzoek van Wim van Elk hebben zijn dochter en 
schoonzoon, Nella en Jos, de plek in orde gemaakt. Het is 
mooi geworden, hartvormig, vlakbij het bankje dat in de 
tuin staat. 
Zondagmiddag 22 november na de gedachtenisdienst 
hebben we de witte stenen daar neergelegd. 
 

Bertha Verkerk 
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AFSCHEIDSCADEAU VOOR IRENE PLUIM 
 
Bij het afscheid van Irene kreeg zij namens de hele gemeente een symbolisch cadeau overhandigd: de 
skyline van Sittard. Met daarbij de boodschap dat het maar een klein deel van het cadeau van ons als 
gemeente was. 
 
Inmiddels hebben we vanuit de kerkenraad met Irene overlegd over een bestemming van 
het mooie bedrag wat bij elkaar is gebracht. Zij heeft aangegeven graag een e-bike 
te willen kopen, om zo in het heuvelachtige Oosterbeek haar werk deels per fiets 
te kunnen doen. Dat leek ons een mooie bestemming. 
 
En uiteraard nogmaals dank aan alle gemeenteleden die hieraan een bijdrage 
hebben geleverd.  

 

WOORD EN BEELD 
 
We herinneren ons waarschijnlijk uit de geschiedenislessen, dat we een “Beeldenstorm” gekend hebben 
in de 16e eeuw. Om precies te zijn begon dat vernielen van beelden in 1566 in Zuid-België. Die Beelden-
storm breidde zich uit tot over de zuidelijke Nederlanden en werd de opmaat naar de 80-jarige oorlog. 
 
Het waren de protestanten die het kerkelijk erfgoed van de katholieken vernielden, maar ook roofden. Niet 
bepaald een stukje geschiedenis waar we als Protestanten trots op kunnen zijn. De andere partij, onder 
leiding van koning Philips II, heeft hier mede aanleiding toe gegeven door de inquisitie in het leven te 
roepen. Een soort kerkelijke rechtbank, die talloze protestanten het leven kostte. 
We laten de geschiedenis even voor wat het is, maar ik wil hier de gevolgen van de Beeldenstorm nader 
toelichten, die ervoor gezorgd heeft dat onze protestantse kerken “beeldenarm” en sober zijn ingericht. 
Heiligenbeelden waren helemaal uit den boze, maar ook afbeeldingen van Bijbelse taferelen tref je maar 
een enkele keer aan in een protestantse kerk. 
Het “Woord” stond voorop en centraal en dat is eigenlijk nog zo. 
Toch kregen we op de lagere school in mijn tijd “Bijbelse Geschiedenis” en daarbij werden ook Bijbelse 
schoolplaten gebruikt. Sommige hebben zo’n indruk op mij gemaakt, dat ik ze nog steeds voor me zie, 
bijvoorbeeld “De barmhartige Samaritaan” en “Jozefs droom. Ook Rembrandt heeft heel wat Bijbelse 
afbeeldingen gemaakt. 
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Als jongen van een jaar of acht keek ik maar wat graag in de platenbijbel van Gustave Doré, boordevol met 
afbeeldingen en zo werden mijn bijbel-verhalen gevuld met beelden. Later als onderwijzer in het 
protestants-christelijk onderwijs heb ik daar veel profijt van gehad. Veel Bijbelverhalen had ik onthouden 
aan de hand van al die afbeeldingen die ik gezien had en ik kon ze zo makkelijk vertellen. 
Ik ben als jongen al vroeg begonnen met fotograferen, later gevolgd door smalfilmen wat is overgegaan op 
digitaal video-filmen en U voelt nu wel aan, dat ik een groot voorstander ben van het gebruik van beelden 
om zo het “Woord” te ondersteunen. 
In de Ontmoetingskerk heb ik dan ook het gebruik van een beamer van harte ondersteund, want ook in deze 
tijd kunnen we een preek ondersteunen met afbeeldingen, zelfs met filmfragmenten, compleet met geluid.  
Misschien kunnen we door goed gebruik te maken van beeldprojectie in de kerk ook weer een jonger 
publiek trekken, want de huidige generatie is sterk gefocust op beeld (smartphone). 
Nu we onze kerkdiensten via kerk-tv aanbieden, is ook het gebruik van goed beeldmateriaal belangrijk. 
Laten we echter bovenal hopen, dat we Gods Woord weer in een normale kerkdienst horen, ondersteund 
met sterke beelden. 

Ruud Steen 
 

GEMEENTELEDEN AAN HET WOORD 
 

Samen slaan we nieuwe wegen in. Ook na het samengaan van onze kerken is het goed om elkaar beter te 
leren kennen. In dit nummer van Onderweg leggen we een aantal vragen voor aan Betty Dijkstra (voormalig 
PGGBU) en Rob van der Steen (voormalig PGSG). Al zijn de vragen hetzelfde, geen antwoord is gelijk!  
 
Waar en wanneer groeide je op en in welk soort (kerkelijk) gezin? Hoe is nu je gezinssituatie? 

BETTY: Mijn vader kwam uit Oosthem in Friesland en mijn moeder uit 
Broek op Langedijk in Noord-Holland. Zij zijn in 1943 getrouwd en gingen 
wonen in Amersfoort. Mijn vader had een bedrijf, een kwekerij met 
tuinaanleg en onderhoud. Later kwam daar ook de bloemenzaak bij. Er 
werden 7 kinderen geboren, 4 meisjes en 3 jongens, ik was nr. 2. Het was 
een levendig druk middenstandsgezin waar heel hard gewerkt werd om de 
eindjes aan elkaar te knopen maar waar ook veel kon.  
Mijn ouders waren gereformeerd, ze waren erg betrokken, maar niet direct 
actief omdat ze het al zo druk hadden. We gingen 2 x per zondag naar de 
kerk. Later veranderde dat in 1x... Op latere leeftijd deden mijn ouders wel 
bezoekwerk. Ik ging naar de jeugdclub en catechisatie en in de Grachtkerk 
heb ik belijdenis gedaan. Mijn oom en tante Kielen woonden met hun 7 
zonen in Geleen waar ik vaker ging logeren. Daar ontmoette ik Han 
Dijkstra. In 1968 trouwden we en gingen in Munstergeleen wonen. Ik werd 
lid van de NCVB wat nu Passage heet en we kerkten in de Bethelkerk waar 
Han zijn vader koster was. We kregen 3 dochters, Anne, Hèlen en Mariëlle. 

Een mooie tijd!  
‘s Zomers gingen we naar Friesland waar we een caravan en een zeilboot hadden. De dochters groeiden op 
en gingen studeren en trouwden. Hèlen en Mariëlle wonen met hun gezin in de stad Groningen en de 
oudste dochter Anne woont met haar gezin in Zwartebroek bij Hoevelaken. Februari 2012 overleed onze 
kleindochter Lieve, 4 jaar en 8 maanden oud en kreeg Han een hartinfarct.  Han kreeg heel veel 
gezondheidsproblemen. Samen met onze kinderen hebben we er ons doorheen geslagen. We hebben er 5 
extra jaren erbij gekregen waar we heel blij mee waren. Februari 2017 is hij overleden.  
Veel verdriet hebben we rondom het overlijden van Erik de man van Anne, dat was op 11 nov. 2018.  
Zij blijft achter met 3 kinderen. Zo is mijn gezinssituatie nu, alleen, maar niet eenzaam, vol zorg en 
meelevend met kinderen en 7 kleinkinderen, van wie 6 in leven. Bij alle blijde en droevige gebeurtenissen 
ondervond ik veel liefde en belangstelling vanuit de kerkelijke gemeenschap en uit de Passagekring; dat 
voelt goed en daar ben ik dankbaar voor. 
ROB: Ik ben geboren in 1951 in Rotterdam. Mijn vader was beroepsmarinier, dus mijn jeugd heeft op 
verschillende plekken plaatsgevonden. Rotterdam, Curaçao, Hilversum, Zeist en Doorn. Mijn ouders waren 
lid van de Hervormde Kerk. Ruim voor mijn geboorte waren ze enigszins actief te noemen, maar later was 
daar niets meer van over. Wat betreft mijzelf, ik zat wel op een Christelijke school en ging op zondag 
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regelmatig naar de Zondagschool. Sinds 1972 ben ik getrouwd met Joke en wij hebben 3 kinderen, Mirjam, 
Denise en Cristian en 8 kleinkinderen en sinds kort zelfs een achterkleinkind. 
 
Welke opleidingen volgde je en welk werk deed je?  
BETTY: Na de lagere school heb ik 2 jaar MULO gedaan en ging toen bij mijn vader in de bloemenzaak 
werken. Ik haalde mijn rijbewijs, ging in Velp met veel plezier naar de vakschool voor bloemsierkunst en 
volgde avondcursussen. Ik heb in Geleen en Sittard ook nog wel in bloemenzaken gewerkt. Verder deed en 
doe ik naast het werk voor de kerk vrijwilligerswerk zoals in de Wereldwinkel in Geleen, bij het IVN en sinds 
kort bij het Pater Karel-winkeltje in Munstergeleen. 

ROB: Door de vele verhuizingen in mijn jeugd heb ik op 8 verschillende 
scholen les gehad. Met name door mijn verblijf op wel 5 verschillende 
lagere scholen heb ik veel gemist en regelmatig problemen gehad met de 
verschillende methodes van lesgeven. Na 4 jaar HBS ben ik gestopt met 
school en ben ik gaan werken. In diverse bedrijven, o.a. Akzo, werkte ik in 
heel verschillende functies: als verkoopmedewerker binnen- en 
buitendienst, boekhouder, chef productie, specialist internationaal 
betalingsverkeer. Na een aantal jaren kwam ik terug bij Akzo als 
manager Customer Service. Door de verkoop van de Business Group van 
AKZO aan DSM ben ik in Sittard terecht gekomen. Eerst in dezelfde 
functie. Later heb ik mij verdiept in de software van SAP en heb ik in vele 
projecten gewerkt om SAP binnen DSM uit te rollen. Eerst als inrichter 
van het systeem later als opleider en “trouble shooter” waarvoor ik veel 
gereisd heb. In de laatste jaren heb ik lesgegeven in didactische 
vaardigheden en Interculturele communicatie. 

 
Wat betekent het Kerstverhaal voor jou?  
BETTY: Vroeger in het Visser-gezin vierden we traditioneel kerstfeest. Met de verhalen, liederen zingen 
kaarsen branden een kerstboom met echte kaarsjes (emmer water ernaast). Naar de zondagschool 
kerstviering met een sinaasappel en een boekje van W.G. van der Hulst.  
Nu beleef ik het anders, ik geniet van muziek en zang. Vier de geboorte van Jezus met Kerst, in de 
kerkdienst en tv-programma's. Feest van Hoop en Licht, een nieuw begin. In ons gezin is dat voor elk kind 
ook weer anders. We zoeken warmte bij elkaar in de donkere dagen als gezin, familie en met 
vrienden/vriendinnen. In deze corona tijd zal het denk ik wel anders zijn maar dat zien we wel.... maar 
afwachten.... 
ROB: Het Kerstverhaal geeft mij veel goede herinneringen. Gedurende mijn jongste jaren was kerst een 
periode van warmte en geluk. Ik was de jongste in een gezin van vier kinderen en mijn oudste zus (12 jaar 
ouder) kon mooie kerstverhalen vertellen. Later op school ging ik ook heel erg op in de verhalen, die verteld 
werden door de leerkrachten. Binnen ons gezin (na ons trouwen) had de kerk ook een grote rol in mijn 
beleving van Kerst. Met onze kinderen en later kleinkinderen deelnemen aan de kerstspellen was elk jaar 
een feest op zich. 
 
Doe/deed je vrijwilligerswerk voor de kerk. Waarom wel/niet en zo ja welk werk? 
BETTY: Heel veel jaren zorgde ik voor een bloemstuk in de Bethelkerk dat na de dienst bij iemand thuis 
werd bezorgd. Jarenlang heb ik in de diaconie meegewerkt, ik doe bezoekwerk in wijk 3 en ben 
contactpersoon naar de pastorale raad. Ik houd van contact met mensen en als iedereen zijn/haar steentje 
bijdraagt zijn/haar verantwoordelijkheid neemt komt het goed. Het kerk zijn is iets van ons allen...dat dus... 
ROB: Al In onze verkeringstijd waren Joke en ik betrokken bij het jeugdwerk in de kerk. Vervolgens heb ik 2 
jaar catechese gegeven. Daarna werd ik jeugdouderling en in een volgende woonplaats was ik 
penningmeester. In Sittard ben ik 4 jaar diaken geweest en nu doe ik sinds 6 jaar de ledenadministratie. 
Waarom ik vrijwilligerswerk doe voor de Kerk? Naar mijn mening is het logisch, als je lid bent van een kerk, 
club, organisatie, dat je dan ook actief moet zijn.  
 
Wat zijn je passies/hobby’s?  
BETTY: Fietsen, liefst in de natuur alleen of met een vriendin. IVN-werken met kinderen in de Heemtuin van 
Munstergeleen. In onze tuin werken en zorgen dat ik blij word van het resultaat. Zo ook in huis, het huis 
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moet mij omarmen, gezellig zijn...Boeken lezen, muziek luisteren en handwerken. Met vriendinnen eropuit 
gaan, voor elkaar koken en gezellig samen tafelen. Mijn kinderen zijn heel blij dat ik het zo organiseer, zij 
hoeven zich geen zorgen te maken dat ik zit te verpieteren.... Ik verveel me nooit. 
ROB: Mijn passie is mijn hele leven al wielrennen, vanaf mij 12de heb ik een race fiets. Op mijn 15de ging ik 
al op de fiets met vakantie naar Frankrijk. Tot mijn 62ste heb ik volop aan grote evenementen meegedaan, 
daarna gooide mijn gezondheid roet in het eten en ben een “tandje” lager gaan fietsen. Ook organisatorisch 
heb ik met plezier diverse verenigingen opgericht in de toenmalige woonplaatsen en bij DSM op de 
afdelingen waar ik gewerkt heb. Een andere hobby is de “Blues” Deze muziek (en verwante muziek als 
Cajun, Zydico en Americana) volg ik ook al vanaf mijn 12de jaar. Ik ben diverse keren naar de zuidelijke 
staten van de USA geweest om de artiesten van deze tijd te bezoeken. De derde hobby is omgaan met mensen, 
met name met mensen van andere culturen. De diverse verhuizingen en veranderingen van baan hebben mij 
een mooie tijd bij Akzo en DSM gegeven, op internationaal gebied, waar ik met veel verschillende culturen 
te maken heb gehad. Hier heb ik ook als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk veel profijt van gehad. 
 
Hebben de coronamaatregelen veel invloed op je leven? 
BETTY: Dat heeft zeker invloed. Het spontane is weg en veel fijne dingen vallen weg. Als ik denk aan de 
toekomst van onze kinderen en kleinkinderen...ik mis dat ik het niet meer met Han kan delen, dan leg ik het 
in mijn gebed bij de Alwetende neer en probeer het maar los te laten. Elke tijd heeft zijn eigen zorgen. Ik 
probeer per dag te leven en er ook van te genieten! 
ROB: Ja, dat heeft veel invloed, met name op het contact met familie, vrienden en kennissen. Je 
kleinkinderen geen knuffel meer kunnen geven, geen spontane bezoekjes afleggen. Niet meer na een 
fietstochtje of wandeling ergens een kopje koffiedrinken. Maar wij mogen ons gelukkig prijzen dat we 
samen zijn, een ruim huis hebben, een mooie ruime tuin hebben (zodat we de kinderen en kleinkinderen 
deze zomer een paar keer hebben kunnen ontvangen), in een mooie omgeving wonen enzovoort. En wat 
ook belangrijk is dat we bij een kerkgenootschap horen dat niet alleen religieus, maar ook maatschappelijk 
en sociaal actief is. 
 
Welke vraag is niet gesteld en zou je toch graag beantwoorden? 
BETTY: Dat het samengaan van de Ontmoetingskerk en de Johanneskerk nu een feit is. Heel fijn dat de 
kerkdiensten thuis te volgen zijn in deze coronatijd. Ik ben blij dat ik van deze gemeente deel mag 
uitmaken. Daarnaast wens ik u allen toe dat u gezond mag blijven en dat we elkaar binnen niet al te lange 
tijd weer mogen ontmoeten in de kerk of waar dan ook, met een hartelijke groet, Betty. 
ROB: Ik denk dat ik al meer dan genoeg gezegd heb en heb verder niets meer toe te voegen.  
 

Onder redactie van Willy de Koning 
 

KRACHT EN DE INSPIRATIE DOOR KUNSTWERK 
 
Tijdens de uitzending van de kerkdienst op 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar in de 
Ontmoetingskerk voelde ik bij het kijken naar het roestvrijstalen object dat aan de muur van het 
liturgisch centrum hangt weer de kracht en de inspiratie die ervan uitgaat. 
 
Dat is De Ontmoeting, van de mensen in De Ontmoetingskerk, verbonden met elkaar tijdens de dienst in de 
kerk en digitaal thuis of elders. Graag wil ik de lezer laten weten wie het gemaakt heeft wat dit kunstwerk 
ons wil vertellen. 
De maker: 
Het is ontworpen door Piet Killers die onder andere de bronzen deuren van de Sint Servaes aan het Keizer 
Karelplein in Maastricht heeft gemaakt. 
De betekenis:  
Het roestvrijstalen object in de Ontmoetingskerk "Het meditatieve beeld" genoemd, symboliseert een 
vloeiende gedachtestroom van boven naar beneden en van beneden naar boven stromend en 
samenkomend in een centraal punt, een cirkel, en die in die cirkel elkaar ontmoeten. 
Een artistieke verbeelding van samenkomende inspiratie van boven (het goddelijke) én van beneden (de 
mens) de ontmoeting, de interactie. 
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De cirkel kan je zien als een 
ontmoetingsplaats, in dit geval de kerk 
van waaruit wij als kerkmensen op weg 
gaan. 
De gedachtestromen zijn opgebouwd uit 
een veelheid van elementen, stalen 
stangetjes, die als een weefsel in elkaar 
zijn vervlochten. Een gedachtestroom van 
boven, onbenoembaar en inspirerend, én 
van beneden, bij elkaar komend in een 
cirkel en elkaar inspirerend. 
Het object had oorspronkelijk ook een 
paar korte zijwaartse, horizontale 
vertakkingen en deze verbeeldden de 
inspiratie die men graag wil delen in het 
contact met de mensen om ons heen. 
Deze vertakkingen zijn destijds om 
veiligheidsredenen verwijderd, kinderen 
konden zich hieraan verwonden. Een 
gedeelte hiervan is opgehangen in het 
stiltecentrum. 
 

De cirkel met input van boven en beneden is ook verwerkt in het antependium hangend aan de kansel en 
de avondmaalstafel. 

Adri de Rooij - Vernhout 
 

OM HET NIET TE VERGETEN (11) 

Het Samen Op Weg-blad “Kerknieuws” in de tijd van de Federatie 

De vorige aflevering in deze serie besloot met de inwerkingtreding van de federatie van de Hervormde 
gemeenten Beek, Geleen en Urmond en de Gereformeerde kerk van Geleen onder de naam Protestantse 
Kerk te Geleen-Beek-Urmond (PKGBU) op 1 januari 1989. 
 
29 januari 1989 werd gevierd als Federatiezondag, ter gelegenheid van het in werking treden van de 
Federatie op 1 januari. Er was een gemeenschappelijke dienst van Geleen, Beek en Urmond in de Kruiskerk 
te Geleen met medewerking van alle koren en van de kinderen uit alle vier kerken. Verscheidene 
wereldlijke en kerkelijke instanties waren uitgenodigd en ook vertegenwoordigd. Op 28 mei was er nog een 
“Samen op Weg”-feest in de Kruiskerk met een lezing over de geschiedenis van het protestantisme in 
Urmond/Beek/Geleen tot aan de huidige federatie, met een fototentoonstelling en veel activiteiten voor de 
jeugd. 
Zoals eerder in deze serie opgemerkt, was kort tevoren ook de organisatie van Kerknieuws vernieuwd en 
aangepast. De al twintig jaar bestaande en altijd goed draaiende bezorging door ruim dertig vrijwilligers in 
Beek en Urmond/Geleen-West was al eerder ook ingezet voor de Gereformeerde abonnees op dat territoir, 
dat scheelde de Gereformeerde Kerk heel wat porto, maar nu werden ook ten oosten van de spoorlijn 
Roermond-Maastricht bezorgwijken ingesteld. Het gelukte wonderwel om voldoende extra vrijwilligers te 
werven en het aantal bezorgers verdubbelde bijna tot circa zestig. Sindsdien is de kerkbladorganisatie in 
wezen onveranderd gebleven, hoewel het aantal kerkbladwijken langzaam is teruggelopen. 
Door deze maatregelen behoefden er nog maar enkele exemplaren per post worden verzonden en werden 
duizenden guldens per jaar aan porto bespaard. Gevolg was echter wel dat de Gereformeerde kerk van 
Sittard, die ook aan Kerknieuws meedeed, zich terugtrok uit de Kerknieuwsorganisatie, omdat het minimale 
aantal voor een gereduceerd posttarief niet meer gehaald werd. Een van de laatste berichten van de 
Gereformeerde Kerk Sittard in Kerknieuws meldde haar felicitaties aan de zustergemeente te Eichwalde 
(toen DDR) met het 80-jarig bestaan van hun kerk. Ds. Fieke Klaver meldde in een afscheidsartikel in 
Kerknieuws dat gelukkig het Samen-op-Weg-proces in Sittard zover was voortgeschreden dat nu gewerkt 
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werd aan een nieuw blad samen met de Hervormde Gemeente Sittard. Ik neem aan dat hieruit het blad 
“Gaandeweg” is voortgekomen. Kerknieuws ging verder als een blad van alleen de Protestantse Kerk 
Geleen-Beek-Urmond. 
Hoewel door de jaren heen regelmatig was geklaagd over de matige 
drukkwaliteit, werd bij de vernieuwing van Kerknieuws toch 
vastgehouden aan de stencildruk. Het alternatief van offsetdruk was 
namelijk zeer prijzig. Wel werd een modernere stencilmachine 
aangeschaft, zodat de drukkwaliteit duidelijk verbeterde. De eigen 
drukkerij van Kerknieuws ontwikkelde zich inmiddels tot een 
algemene drukkerij voor allerlei kerkelijke drukwerken, zoals 
liturgieën voor bijzondere diensten, Kringenwerkboekje, brochures, 
enzovoorts. Dankzij het werk van veel vrijwilligers werd ook hierdoor veel geld voor de Kerk bespaard. 
In het kader van de nieuwe Protestantse Kerk Geleen-Beek-Urmond breidde de bestaande 
Zendingscommissie haar taken uit met het werk voor het werelddiaconaat en de 
ontwikkelingssamenwerking, en ontstond er een Werkgroep ZWO. Deze bestaat nog heden. In een artikel 
in Kerknieuws werd uitgelegd dat dienst (W en O) en getuigenis (Z) niet los van elkaar te maken aspecten 
vormen van kerk-zijn in de wereld. Henny Veldman-Klunder was de eerste voorzitster van de nieuwe 
werkgroep. 
Besloten werd voorts tot één gezamenlijke ledenadministratie in de federatie, met behulp van de diensten 
van SMRA te Delft en bij te houden door Geeuwke Ruitinga, de ledenadministrateur van de Gereformeerde 
Kerk Gemeente. Er bleken heel wat gegevens te ontbreken. In Kerknieuws werden de kerkleden 
opgeroepen mee te werken bij het in elkaar schuiven van de drie administraties. 
Een enorm project van de nieuwe Federatie was voorts de restauratie van kerk, pastorie en tuinmuur in 
Beek, met een budget van niet minder dan ƒ 510.000, waarvan de kerkgemeente ƒ 137.000 moest 
ophoesten. Door geweldige financiële acties met veel publiciteit in Kerknieuws kwam dit bedrag inderdaad 
binnen een jaar bijeen. 

Een ander bericht in Kerknieuws, van geheel andere aard, meldde een 
bijzonder concert in de kerk te Beek ter viering van het eerste lustrum 
van de orgelconcerten die werden georganiseerd door de Vriendenkring 
“De Rijckere-orgel”. Adriaan van Hekke zette zich hier zeer voor in en 
wist samen met Henk van Loo vaak gerenommeerde organisten hiervoor 
te winnen. 
Anton de Joode lanceerde een adoptieproject voor gehandicapte 
kinderen in de Derde Wereld, binnen het kader van het Lilianefonds. 
Kerknieuws zorgde jarenlang voor publiciteit. 
Cor Elbertsen uit Geleen en Albert Müller uit Berg aan de Maas 
organiseerden regelmatig, maar los van elkaar, wandelingen voor 
gemeenteleden in het Limburgse land. Verslagen verschenen in 
Kerknieuws. 
Voor 2020 nog steeds relevant is een serie van een drietal 

Kerknieuwsartikelen van Jan Compagner en een tweetal van de heer H.K. Muller, secretaris van de 
Remonstrantse Gemeente Zuid-Limburg, in het begin van 1989. Deze gaan over de verhouding tussen de 
Hervormden/Gereformeerden met de Remonstranten, toen in het kader van de Samen-op-Weg-
ontwikkeling. Aan de orde kwam de Synode van Dordrecht in 1618-1619, die aanleiding was tot de 
afsplitsing van de Remonstranten van de Gereformeerde/Hervormde Kerk. De strijd daar ging over de vraag 
waaraan het heil van mensen hangt: is het de genade van God, of is het de keuze van de mens? De Dordtse 
Synode hield vast aan het eerste, omdat anders de mens slaaf zou zijn van zijn eigen keuzen en alles van 
hemzelf zou afhangen. Aan de andere kant heeft deze mijns inziens op zich juiste stellingname geleid tot 
veel verkeerde gedachten over de voorbeschikking van de mens door de Heer. De beide schrijvers pleitten 
voor een open houding tussen de diverse kerkgemeenschappen, zoals die tot uitdrukking komt in de 
Leuenberger Konkordie van 1973, die in Nederland zowel door de Hervormde en Gereformeerde kerken als 
door de Remonstrantse Broederschap is ondertekend. Ik heb het altijd heel jammer gevonden dat de 
Remonstrantse Broederschap uiteindelijk buiten de Protestantse Kerk in Nederland is gebleven. 
Hervormden/Gereformeerden en Remonstranten kunnen van elkaar leren dat God de mens echt in de 
vrijheid stelt: enerzijds wordt de mens niet in een keurslijf van regeltjes geperst en anderzijds mag hij 
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rekenen op de Heer die hem vasthoudt, ook als hij zelf moeite heeft overeind te blijven. De heer Muller 
haalde een in Remonstrantse kringen bekende zinspreuk aan: “Eenheid in het nodige, vrijheid in het 
onzekere, in alles de liefde”. Lijkt mij een goede voor de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal. 
Interessant voor nu zijn ook de aanwijzingen van Ria van Mourik in Kerknieuws 1989 met welk tempo de 
liederen in het Liedboek, die uit heel verschillende tijden en tradities stammen, moeten worden gezongen. 
Met Pasen 1989 werden in alle vier kerken van de Protestantse Kerk Geleen-Beek-Urmond de rituelen van 
de Paaskaars ingevoerd. In Kerknieuws verscheen een toelichting. Ook deze is nu nog van belang. In deze 
tijd begon de uitzending van onze kerkdiensten via de START-radio, eerst in de Bethelkerk, later ook in 
Kruiskerk. Later ging de Lokale Omroep Stein ook diensten uit onze kerk te Urmond uitzenden. 
In mei 1989 verscheen in Kerknieuws de laatste rondzendbrief van mevrouw J. van der Mei van het Agogo 
Hospital, in Ghana. Dit was een gezamenlijk project van de diaconieën in Zuid-Limburg. Mevrouw van der 
Mei, die ook enkele keren in onze kerken in Geleen haar werk was komen toelichten, keerde nu definitief 
terug naar Nederland. 
Op tweede pinksterdag 1989 gingen vijftig man van onze gemeente naar Lövenich voor een contactdag in 
het kader van het Conciliair Proces, waarover eerder al bericht werd. Kerknieuws publiceerde een 
enthousiast verslag. 
Heel snel na de totstandkoming van de Federatie kwam een discussie op gang over de toekomst van de 
kerkgebouwen te Geleen (de Bethelkerk aan de Groenstraat en de Kruiskerk aan de Parklaan; de 
Tunnelkerk aan de Houtmanstraat was zoals eerder in deze serie gemeld al gesloten). Kerknieuws berichtte 
er geregeld over. De discussie werd mede ingegeven door stedenbouwkundige plannen van de burgerlijke 
gemeente Geleen, waarvoor de gronden onder onze bestaande kerken nodig zou zijn. Een 
Kerkgebouwenstudiecommissie (wat een naam!) werd opgericht en publiceerde enige tijd later een rapport 
met als conclusie dat het vervangen van beide kerken door één nieuw gebouw met veel zalen voor 
kerkelijke activiteiten de beste en ook een financieel haalbare oplossing zou zijn. Het overleg met de 
burgerlijke gemeente leidde spoedig tot een akkoord, maar het zou nog ruim drie jaar duren voordat de 
Ontmoetingskerk in gebruik kon worden genomen. 

Wim Hoogstraten, Urmond 21-11-2020 
 

DIACONIE - ZWO 
 

KOMENDE COLLECTES 
 
Collecte 06 december – Amnesty 

Dit is Amnesty: Onderzoekers van mensenrechtenschendingen, mensen die rapporten 
opstellen om schendingen aan de kaak te stellen, lobbyisten die met machthebbers 
praten, mensen die educatieve programma’s ontwikkelen, creatieve koppen die 
effectieve acties bedenken, mensen die meedoen aan schrijfacties, die handtekeningen 
onder petities zetten, die de media informeren, die gastlessen verzorgen, die geld 
inzamelen: samen vormen zij Amnesty International. 
Ze strijden voor mensenrechten overal en voor iedereen. Ooit begon Amnesty met het 
strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Hun werkterrein is in de afgelopen 
vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor 

de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden 
tegen politiek geweld en vervolging. Wilt u hun steunen met hun werk, kunt u een gift overmaken naar 
NL72 INGB 0001 0626 20 t.n.v. Raad v ZWO Prot Gem GBU, o.v.v. Collecte Amnesty. Hartelijk dank! 
 
Collecte 13 december – Solidaridad 

Solidaridad vraagt deze adventsperiode aandacht voor Trinitea: 
ondersteuning van kleinschalige theeboeren. Thee brengt mensen 
samen: een kopje thee als de kinderen uit school komen, een high tea 
met vriendinnen. Thee smaakt het beste als het verbouwd is in 
solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Dat is niet altijd 

het geval; kleinschalige theeboeren leven vaak in armoede en het milieu lijdt schade bij de teelt van thee. 
Ontwikkelingsorganisatie Solidaridad wil daar iets aan doen met het programma Trinitea.
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Het doel van dit project:- Verduurzamen van de theeproductie met oog op behoud van de aarde en voor 
toekomstige generaties. - Het samenbrengen van kleinschalige theeboeren in India die niet kunnen leven 
van de prijs die ze voor hun thee krijgen – zo kunnen ze hun stem beter laten horen en zo kunnen ze van 
elkaar leren. Op dit moment is er gebrek aan steun voor deze theeboeren. Hierdoor kunnen zij niet goed 
inspelen op de snelle klimaatverandering, de afname van de oogst door o.a. uitputting van de grond. Een 
oneerlijke prijs, klimaatverandering en gebrek aan kennis over duurzaam verbouwen en nu ook de 
coronacrisis zorgen ervoor dat ze vaak niet kunnen rondkomen van hun werk. Het Trinitea programma 
biedt de boeren toepasbare oplossingen, informatie en trainingen aan. Samen met lokale organisaties wil 
Solidaridad werken aan verbetering van hun leefomstandigheden.  
Op deze zondag collecteren we voor dit project. U kunt ook een gift hiervoor overmaken op het 
rekeningnr. van de diaconie: ING Bank NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van Diakenen Prot. 
Gemeente Maas- en Beekdal, onder vermelding van Solidaridad. Hartelijk dank! 
 
Collecte 20 december - Ouderen  
Helaas gaat de ouderendienst in de Adventstijd dit jaar niet door. Maar we 
willen graag de ouderen (boven de 75 jaar) verrassen met een leuke 
attentie. Hier zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden en daar is deze 
collecte voor bestemd. Wilt u deze actie steunen? Dan kunt u uw gift 
geven tijdens de kerkdienst maar ook een gift overmaken naar het 
rekeningnummer van de diaconie: 
ING Bank NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van Diakenen Prot. 
Gemeente Maas- en Beekdal, onder vermelding: Ouderen. Hartelijk dank!  
 
Kerstcollecte Kinderen in de Knel op 24 en 25 december 

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten 
duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de 
winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen 
vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar veiligheid. Is dit 
de plek waar ze eindigen? 
Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze 
kinderen. Juist nu: wij vieren de geboorte van Jezus, zelf een 
vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker en dat 
mogen wij doorgeven. We helpen de kinderen met voedsel, 
kleding in onderwijs en proberen hen op een betere plek te 
krijgen. Laten we in actie komen en gul geven in deze collecte! 
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. U kunt ook 
uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie: ING Bank 
NL57 INGB 0001 0386 40, t.n.v. College van Diakenen Prot Gem 
Maas- en Beekdal, onder vermelding van Kerstcollecte Kinderen in 
de Knel. Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
 
 

 
Collecte 27 december Kerk in Actie: Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië 
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen 
blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld 
en weinig actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met 
training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren 
worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die 
opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Geef in de collecte en geef 
ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan 
geven. Van harte aanbevolen.  
Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL72INGB 0001 0626 20 t.n.v. Raad v ZWO Prot Gem GBU, 
o.v.v. Moldavië. Hartelijk dank!
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Collecte 31 december Kerk in Actie: Noodhulp & rampenpreventie in Ethiopië 
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige 
droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van 
voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en 
boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te 
irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die 
aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere 
bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Veel arme vrouwen kunnen 
geen lening krijgen van een bank. De kerk zette spaargroepen op, zodat vrouwen samen leren sparen en 
investeren. Gemiddeld gaat hun inkomen met 20 euro per maand omhoog. Dat geld investeren vrouwen in 
ziektekosten, schoolgeld, droogtebestendige zaden, materialen voor een eigen bedrijfje (zeep maken, bijen 
houden, geiten fokken, waterfilters maken) en in noodgevallen voor voedsel. Het leven van 695 gezinnen 
(3.500 mannen, vrouwen en kinderen) kan zo ingrijpend veranderen. Zij zijn niet langer afhankelijk van 
noodhulp. Helpt u mee noodhulp voorkomen? Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL72 INGB 
0001 0626 20 t.n.v. Raad v ZWO Prot Gem GBU, o.v.v. Ethiopië. Hartelijk dank! 
Hoe worden de financiële reserves van het College van Diakenen (Diaconie, ZWO, Rechtfonds) ingezet? 

 

INZAMELINGSACTIE VOEDSELBANK GROOT SUCCES 
 

De afgelopen weken hielden we met onze hele gemeente een inzamelingsactie 
voor de Voedselbank in onze regio. Aangezien er op zondag maar weinig 
mensen naar de kerk kunnen komen, was het een beetje spannend of de 
inzameling kans van slagen had.  
 

Het ging gelukkig boven verwachting, er zijn heel veel potten en blikken met groente, fruit, soep en andere 
levensmiddelen naar de Ontmoetingskerk en de Johanneskerk gebracht. Een grote verrassing was, dat er 
enorm veel geld bij elkaar is gebracht. In twee extra collectes en via giften van veel gemeenteleden is een 
bedrag van rond de € 1.000,- binnengekomen op de rekening van de diaconie. Geweldig!  
De levensmiddelen worden door de vrijwilligers van de Voedselbank met hun bus opgehaald en het 
geldbedrag maken we over. Fijn, dat we samen zoveel kunnen doen! Hartelijk dank aan iedereen die een 
bijdrage geleverd heeft. 

Namens de diaconie, Joke van der Steen 
 

DIVERSE FINANCIËLE RESERVES 
 

Het College van Diakenen heeft diverse financiële reserves die dienen om arme en hulpbehoevende 
mensen te helpen c.q. te ondersteunen. In onze jaarlijkse begroting draagt het CvD er zorg voor dat er geen 
geld wordt opgepot maar dat er meer geld naar goede doelen gaat dan dat het CvD via collectes en 
vrijwillige bijdragen ontvangt. 
Het Rechtfonds valt onder het beheer van CvD en wordt ingezet om mensen in onze eigen regio, binnen of 
buiten onze kerkgemeenschap, te helpen die acuut extra financiële ondersteuning kunnen gebruiken. 
Hierbij gaat het om relatief kleine bedragen. De keuze om iemand te ondersteunen gebeurt niet willekeurig 
maar weloverwogen en zo nodig na goedkeuring van de Diaconie. In veel gevallen beslist het Rechtfonds 
zelf, alleen bij bijzondere uitgaven of situaties is er overleg met diaconie. 
In het verleden heeft het CvD een legaat toegewezen gekregen; het geldbedrag is gebruikt om te beleggen 
bij Oikocredit. Oikocredit maakt het voor mensen in de arme landen mogelijk om met behulp van een 
startkapitaal een bedrijf te beginnen; het startkapitaal van Oikocredit is een lening die de mensen weer in 
termijnen terugbetalen. 
Door het interen op het vermogen van CvD wordt het mogelijk gemaakt om projecten in arme landen 
financieel te doneren. ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) maakt deel uit van 
het CvD en bekommert zich over de toekenning van deze donaties. Als voorbeeld wordt verwezen naar de 
coronacrisis; deze crisis had en heeft tot gevolg dat, door een (tijdelijke) lock-down in arme landen, mensen 
hun werk en dus hun inkomsten (tijdelijk) kwijtraken en daardoor niet of onvoldoende te besteden hebben 
voor voedsel. Om die mensen te helpen worden organisaties, die in die landen actief zijn, financieel 
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gesteund met substantiële bedragen. Andere voorbeelden: het steunen van het organisaties die actief zijn 
in gebieden die getroffen zijn door natuurrampen (overstroming, aardbeving, verloren oogsten door 
droogte of aantasting van bv sprinkhanen) of oorlog. 
Dit jaar hebben we gekozen voor het extra steunen van de volgende organisaties: Rode Kruis, Leger des 
Heils, Artsen zonder Grenzen en de Voedselbank. 
 

KERSTENVELOP VAN HET RECHTFONDS 
 

In Onderweg van november staat een oproep van het Rechtfonds: iedereen kan namen doorgeven van 
mensen die wel een financieel extraatje kunnen gebruiken met Kerst. Vanuit het Rechtfonds wordt dan een 
envelop met inhoud beschikbaar gesteld. 
Voor alle duidelijkheid: de Hemakaartenactie die eerder door de 
Diaconie van Geleen-Beek-Urmond werd gehouden komt nu te 
vervallen. Dus alle leden van onze nieuwe gemeente kunnen aan de 
dames van het Rechtfonds namen doorgeven van mensen die in 
aanmerking komen: 
yolandakragt@gmail.com, tel.nr. 0464 4586130 of 
anja_borger_filippo@hotmail.com, tel.nr. 046 4585656. 

Namens de diaconie, Joke van der Steen 
 

KERSTSTOLLEN-ACTIE!! 
 

Vanuit de diaconieën wordt er in de decembermaand weer een speciale 
inzamelingsactie gehouden voor de Engelen. Gedurende 2 weken, op 6 
en 13 december zullen er zowel in de Johanneskerk als in de 
Ontmoetingskerk kerststollen ingezameld gaan worden! Omdat niet 
iedereen de mogelijkheid heeft om naar de kerkdiensten te gaan kunt u 
ook kerststollen inleveren op een ander tijdstip nl: 
Woensdagmiddag 9 december van 14.00 - 16.00 uur in de 
Ontmoetingskerk en in de Johanneskerk. 
U kunt ook een financiële bijdrage leveren. Hiervoor staat er na elke 

kerkdienst een collectebus klaar.  
Het is natuurlijk ook mogelijk om digitaal een financiële bijdrage over te maken op de bankrekening van de 
diaconie: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gem Maas- en Beekdal o.v.v. actie 
Kerststollen Engele.  
We hopen dat we voor de kerst weer veel mensen blij kunnen maken met een kerststol. Doet u mee?  
Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de contactpersonen: 

 
 Irene van Gurp, emailadres: i.stolte@hetnet.nl 

 Joke Bos, emailadres: joke.bos@planet.nl 
 

BERICHT VAN AMNESTY 
 
Binnenkort, op 10 december, is het weer de Dag van de Rechten van de Mens. Vorig jaar hebben we 
samen met u veel brieven in de kerk geschreven voor de Write for Rights-schrijfactie van Amnesty. Ook 
de stand met de kerstkaarten en de kaarsen van Amnesty werd goed bezocht. 
 
Helaas kunnen wij geen schrijfactie organiseren in de kerk door het coronavirus, maar Amnesty zit niet bij 
de pakken neer. Ze hebben een alternatieve schrijfactie bedacht. 
U kunt via de site van Amnesty meedoen met de schrijfactie Write for Rights. Dit jaar is het mogelijk om via 
de site een eenpersoons schrijfpakketje te bestellen. Met één klik is de bestelling rond en wordt het 
pakketje naar uw huisadres gestuurd. Daarin zit alles wat u nodig heeft om brieven te kunnen schrijven: 

https://www.amnesty.nl/organiseren/tips-materialen. 
 

mailto:joke.bos@planet.nl
https://www.amnesty.nl/organiseren/tips-materialen
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U weet het, massaal brieven schrijven heeft effect! Dat 
doen wij voor mensen die onrecht is aangedaan. Wij 
hebben uw hulp daarbij hard nodig. Vandaar onze vraag of 
u dit jaar weer meedoet d.m.v. het bestellen van een 
pakketje. 
 
In de kerkdienst van 6 december steken wij de Amnesty 
kaars weer aan en zullen we aandacht schenken aan deze 
actie. 

Een hartelijke groet, 
Henny Veldman en Riet Coolsma 

 

ACTIVITEITEN 
 

NIEUW UIT HET GRUIZENKERKJE: ZIN AAN TAFEL 
MOOIE GESPREKKEN OM DIGITAAL BIJ AAN TE SCHUIVEN 

 
Zin in het Gruizenkerkje, dat hebben we zeker. Er zijn al heel wat mooie en ‘zinvolle’ activiteiten 
uitgevoerd, of dan toch tenminste bedacht. Zinwandelingen op de vrijdagmiddag. De kerkenwacht op 
donderdag, die de deur voor iedereen opendeed. Zinlopen, voor mensen die een sportief stukje 
hardlopen met zingeving wilden combineren. In de planning zaten de Preek van de Leek en de Zinspiratie 
tafels, die we samen met G7 wilden organiseren. En natuurlijk de inspirerende Zin en Hapjes middagen 
op de eerste zondag van de maand. Met columnisten, muziek en heerlijke hapjes aan statafels.  
 

We hoeven u niet te vertellen dat Corona ook 
hier roet in het eten gooide. Verreweg de 
meeste activiteiten moesten we stoppen. In 
de zomer kwam er een film uit het 
Gruizenkerkje, met hoogtepunten uit 
columns en muziek. Nog één keer, in oktober, 
lukte een Zin en Hapjes, maar wel vanuit de 
Johanneskerk waar meer ruimte was.  
Maar we gaan toch iets nieuws proberen. Zo 
lang het duurt, willen we de eerste zondag 
van de maand een ‘Zinbrief’ uitsturen, 
getiteld ‘Zin uit het Gruizenkerkje’. Met links 
naar muziek en inspiratie. Voor de mensen in 
onze mailinggroep is de eerste al uitgegaan in 

november. Het thema was toen ‘vertrouwen’. Als u die van december graag wilt ontvangen, stuur dan even 
een mail naar stuijfiles@gmail.com. Dan krijgt u een brief over ‘Ontvangen’ – net Sinterklaas geweest, 
immers.  
Maar we zijn nog meer van plan. Op de derde zondag van de maand – en voor het eerst dus op 20 december – 
gaan we iets nieuws doen. We noemen het ‘Zin aan Tafel’. Met drie of vier mensen zitten we aan een mooie 
tafel in het Gruizenkerkje, en we vertellen wat óns geraakt heeft over het thema van die middag. De eerste 
keer is dat ‘Verwachting’, hoe kan het ook anders op de laatste zondag voor kerst. We laten muziek horen, 
lezen wellicht een gedicht voor, of delen zomaar een inspirerende tekst. En het mooie is, u kunt daarbij zijn. 
We sturen u een ZOOM link, zodat u voor uw gevoel met ons aan tafel zit. En met één druk op de knop zit u 
opeens aan een klein digitaal tafeltje met drie of vier mensen, om ook nog even door te praten.  
Of het allemaal gaat lukken? We vinden het nog heel spannend, eerlijk gezegd, ook qua techniek. Maar we 
gaan ervoor. De link krijgt u nog (als u zeker wilt weten dat u hem niet mist, stuur dan een mail naar 
stuijfiles@gmail.com!). En als u er de eerste keer niet bij kunt zijn, we hopen het in januari weer te doen.  

 
Het Gruizenzin team 
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MEESTE ACTIVITEITEN WEER UITGESTELD, CORONA BLIJFT ONTREGELEN  
  

Als u op de site van onze kerk (www.pgmbd.nl) kijkt dan zal het u wel opvallen – er zijn niet veel 
activiteiten meer gepland voor de komende maand. Dat is natuurlijk allemaal het gevolg van Corona. 
De kringenwerkactiviteiten vergen ontmoeting, en juist dat is nu in grotere groepen niet mogelijk. 
Voorlopig hopen we nog dat er in januari weer het een en ander kan beginnen, maar zeker is dat niet. Blijf 
daarom goed op de site van de kerk, en ook op kringenwerk.nl kijken, of er alweer iets kan. En check het 

altijd nog even met de organisatoren. 
Wat we wel gaan proberen in december is een digitale ontmoeting 
vanuit het Gruizenkerkje onder de noemer ‘Zin aan Tafel’. U leest 
daarover meer, in het vorige artikel. Zeer onzeker is inmiddels de 
kerstwandeling van 18 december, ook al staat die voor nu nog op 
de agenda. Pas bij het afkondigen van nieuwe maatregelen op 8 
december zal blijken of dat kan. Gelukkig is de organisatie 
eenvoudig, en kunnen we de beslissing tot het allerlaatst uitstellen. 
U hoort daarover meer in één van de volgende nieuwsbrieven.   
Wat we óók horen is dat mensen binnen de spelregels van corona 
elkaar opzoeken en op heel kleine schaal met elkaar bidden, een 
mini-Bijbelkring organiseren, samen naar een film kijken, of met 
elkaar gaan wandelen en praten op veilige afstand. Mooi om dat te 

horen. Ook als een kring een kringetje is, en maar uit twee of drie mensen bestaat is het mogelijk om te 
ontmoeten, verbinden en te inspireren. Jezus, zei ooit: waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn ben ik 
in hun midden. Twee of drie - het klinkt bijna als een corona-spelregel. Hou vol, en houdt goede moed, tot 
de betere tijden die zeker zullen komen. 

Namens kringenwerk – Bert Stuij en Dick Haster 

 

VAN DE REDACTIE 
 
Hierbij het nieuwe schema voor het inleveren van kopij en het verschijnen van Onderweg in 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderweg 2021    

nummer inleveren kopij verschijningsdatum bijzonderheden 

januari 27-dec 7-jan   

februari 24-jan 4-feb   

maart 21-feb 4-mrt   

april 21-mrt 1-apr pasen  

mei 25-apr 6-mei   

juni 23-mei 3-jun   

juli/augustus 20-jun 1-jul   

september 22-aug 2-sep start 

oktober 26-sep 7-okt   

november 24-okt 4-nov   

december 21-nov 2-dec kerst 
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BIJ DE DIENSTEN 
 

VIERING VAN HET AVONDMAAL OP ZONDAG 13 DECEMBER  
 
Het is al geruime tijd geleden dat we het avondmaal gevierd hebben. Door alle maatregelen rond het 
coronavirus hebben we vanaf maart de avondmaalsvieringen voorlopig stopgezet.  
 

Toch heeft de kerkenraad gemeend dat een viering van het avondmaal weer 
eens mogelijk zou moeten zijn. Niet op de manier zoals we dat graag gewend 
zijn, waarbij we naar voren komen en/of een kring vormen. Hoe dan wel?  
De mensen die naar de Johanneskerk komen, krijgen een schoteltje met een 
stukje brood en een klein bekertje met wijn. Tijdens de avondmaalsviering 
staat de voorganger achter de tafel en kan men op de zitplaats brood en wijn 

nemen. Ook mensen die thuis via “kerkdienstgemist” de dienst meevolgen, zijn van harte uitgenodigd het 
avondmaal mee te vieren, door thuis brood en wijn klaar te zetten.  
Op deze zondag verleent de cantorij van Sittard haar (digitale) medewerking.  
 

OUDEJAARSDIENST IN DE ONTMOETINGSKERK 
 

De dienst op oudejaarsavond stond in het kerkdienstrooster in de Gruizenkerk. Die werd door alle 

coronamaatregelen afgelast, omdat we in de kleine kerken nu niet bij elkaar kunnen komen. 

 

Na overleg in de kerkenraad is besloten toch een oudejaarsdienst te 

houden, er zijn altijd mensen die daar graag naar toe komen. Een moment 

van bezinning voordat het nieuwe jaar begint. 

Er zal een oudejaarsdienst gehouden worden in de Ontmoetingskerk, op 

31 december om 19.30 uur. Voorganger is ds. Pier Prins en enkele 

gemeenteleden verlenen hun medewerking aan deze dienst. Ook voor 

deze dienst moet u zich uiteraard aanmelden. Hartelijk welkom! 

 

SPRING! VIERING: DE BARMHARTIGE SAMARITAAN 

 
Op zondag 10 januari staat alweer de volgende Spring! dienst op de agenda. Deze start om 10.30 in de 
Johanneskerk en natuurlijk online. Bij het uitkomen van deze Onderweg hebben we net de laatste 
Spring! dienst van 2020 gevierd. In deze dienst stond het thema “Licht” centraal.  
 
We hopen dat jullie van deze dienst hebben genoten. Heb je zin om een keer mee te helpen bij een 
volgende Spring! dienst, stuur gerust een mailtje naar springdiensten@gmail.com of spreek iemand van het 
Spring! team aan.  
In de Spring! dienst op 10 januari 2021 staat de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan centraal. Het 
belooft weer een verrassende Spring! dienst te worden met een niet standaard kijk op dit bekende verhaal. 
We gaan er weer een leuke dienst van maken met een sketch, veel muziek, een persoonlijke overweging en 
natuurlijk enkele verrassende onderdelen.  
Zet allemaal 10 januari 2021 in je agenda en hopelijk ontmoeten we elkaar fysiek of online! 
 

Het Spring! Team: Ard, Irene, Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea 
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AANMELDEN VOOR KERKDIENSTEN  
  

In verband met de nog steeds geldende coronamaatregelen dient u zich aan te melden voor een 
kerkdienst. Dat betekent dat we 30 mensen kunnen toelaten tot een kerkdienst. 
 
Aanmelden doet u bij voorkeur via de website. Lukt het aanmelden via de website niet, dan kunt u ook 
bellen. Telefoonnummers: 046-4584618 (Joke van der Steen) of 06-10515291 (Wim Hendriks). 
De komende periode neemt Joke van der Steen de registratie van aanmeldingen weer over van Wim 
Hendriks. 

 

AANMELDEN VOOR BIJWONEN KERKDIENST UITGELEGD 
 

Het lukt nog niet iedereen om zich via de website van de kerk aan te melden voor een kerkdienst. Dat is 
nodig in verband met de coronaregels. We leggen het zo eenvoudig mogelijk voor u uit: 
 
Op de zaterdag vóór de dienst kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur. 
 
Ga naar de website: www.maas-en-beekdal.protestantsekerk.net en klik onder het menu Kerkdiensten op 
Aanmelden. 
 

 
Vul uw gegevens in, zoals mailadres, naam enzovoort. Klik aan of u wel of geen lid bent van de kerk. Klik de 
kerkdienst(en) aan waarvoor u zich wilt opgeven. 
 
Klik aan of u alleen komt, of met 1 andere persoon, 2 andere personen, enz. U kunt maximaal 5 personen 
naast uzelf opgeven.  
Klik aan dat u toestemming geeft om per Email te worden geïnformeerd over deze aanmelding. Zodra u alle 
velden heeft ingevuld, krijgt u een melding op het beeldscherm dat de aanmelding is gelukt en verzonden. 
Ook krijgt u een e-mail ter bevestiging. 
 
Dit zijn de stappen die u op de website moet ondernemen om u op te geven voor een kerkdienst. Daarna 
krijg u in uw mailbox een mail waarin staat of er nog plek is, want het kan natuurlijk ook gebeuren dat er al 
te veel aanmeldingen zijn. In dat geval kunt u natuurlijk de kerkdienst online bijwonen, thuis achter uw 
computer of laptop of op een smartphone. De stappen die u dan moet ondernemen staan beschreven bij: 
Thuis kijken. 

http://www.maas-en-beekdal.protestantsekerk.net/
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THUIS KIJKEN 
 

Als u de kerkdienst niet fysiek kunt of wilt bijwonen heeft u de mogelijkheid om online te kijken en te 
luisteren. U kunt een kerkdienst meebeleven op het moment dat deze wordt gehouden, maar ook later.  
 

Ga naar de website: www.maas-en-beekdal.protestantsekerk.net en klik onder het menu Kerkdiensten op 
Kerk tv. 

 
 In de tekst onder de foto klikt u op de gekleurde letters waar staat: kerkdienstgemist.nl. Dit is een link die u 
doorschakelt naar de diensten van de Johanneskerk en van de Ontmoetingskerk. 
 

U komt daar op een pagina waar u de gewenste dienst kunt aanklikken. Dat kan dus een dienst zijn 
die al geweest is, maar ook de dienst van dat moment.  
 

LIMBURG ZINGT DIGITAAL VANAF ZONDAG 13 DECEMBER! 
 
Baptistengemeente De Ontmoeting aan de Hemelsley in Sittard organiseert elk jaar een Kerst Sing in. 
Vanwege corona is dit jaar voor een andere vorm gekozen, waarvan iedereen mag meegenieten.  
 
Via YouTube is op zondag 13 december en daarna een compilatie te zien van opgenomen kerstliederen. Het 
huiskoor van de Baptistenkerk New Generation is te horen, maar ook Synoidos dat vorig jaar meewerkte. 
Daarnaast het koor Benediction en samenzang met de orkesten ‘De Bazuin’ uit Brunssum en ‘Wilhelmina’ uit 
Eindhoven. Verder zijn er nieuwe opnamen gemaakt met het korps van het Leger des Heils uit Brunssum, 
tenor Martin Hurkens en countryzanger 
Wim Pols.  
Wie dit wil meebeleven kan een mail sturen 
naar Paul Prijt, voorganger van de 
Baptistengemeente die dan een link stuurt. 
Paul Prijt zegt hierover: “Zo kunnen we 
elkaar toch ontmoeten rondom Hem, die 
Immanuël genoemd wordt: ‘God met ons’. 
Ik wens en bid u ook van ganser harte toe, 
dat u Zijn kracht, bemoediging, troost en 
nabijheid mag ervaren ook in deze 
‘afstandelijke’ en ‘vervreemdende’ tijd.” 
 
Voor info en opgave voor de YouTube link: 
paul@prijt.nl 
 
 
 

mailto:paul@prijt.nl
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KERKDIENSTEN 
 

Zondag 6 december 
2E advent 
10.30 uur Ontmoetingskerk 
Voorganger: ds. Joke Zuidema 
Collectes: Amnesty International, kerk 
 

Zondag 13 december 
3e advent  avondmaal 
10.30 uur: Johanneskerk 
Voorganger: ds. Pier Prins 
Collectes: diaconie Solidaridad, kerk 
  avondmaal:  gevangenispastoraat 
 

Zondag 20 november 
4e advent 
10.30 uur: Ontmoetingskerk 
Voorganger: ds. Pier Prins 
Collectes: diaconieouderen, kerk 
 

Donderdag 24 december 
kerstavond 
22.00 uur: Johanneskerk 
Voorganger: ds. Pier Prins 
Collectes: ZWO-KIA Kinderen in de knel, 

kerk 
 

Vrijdag 25 december 
Kerstochtend, gezinsdienst 
10.30uur:  Ontmoetingskerk 
Voorganger: ds. Pier Prins 
Collectes: ZWO-KIA Kinderen in de knel, 

kerk 
 

Zondag 27 december 
10.30 uur: Johanneskerk 
Voorganger: Ds. Agnes Hana-van Bruggen 
Collectes: ZWO-KIA nieuw project, kerk 

Vrijdag 31 december 
Oudjaarsdienst 
19.30uur:  Ontmoetingskerk 
Voorganger:  ds. Pier Prins 
Collectes:  ZWO-KIA Kinderen in de knel, 

kerk 
 

Zondag 3 januari 
10.30 uur: Ontmoetingskerk 
Voorganger: Ds. Margriet Gosker 
Collectes: Leger des Heils, kerk 
 

Zondag 10 januari 
Spring! 
10.30 uur: Johanneskerk 
Collectes: Toon Hermanshuis, kerk 

 
 
 
 

 
 

 
De diensten zijn onder voorbehoud van de 
coronamaatregelen. Voor het bijwonen van 
diensten moet u zich opgeven. Dat kan bij 
voorkeur via de website 
www.pgmbd.nl/aanmelden 
maar ook via telefoonnummer: 06 10515291 
(Wim Hendriks) of 046 4584618 (Joke van der 
Steen). (zie ook: pagina 22-23) 
 

 

http://www.pgmbd.nl/aanmelden



