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Overzicht video’s protestantse gemeente te Sittard-Grevenbicht 
 
 

 

Gruizenzin 19-12-2020 
 
Verwachting. Zin aan tafel in de 
Gruizenkerk. 

https://youtu.be/7zueeg8S6CY 
 
 
Bevat twee muziekstukken met 
auteursrechtenclaim 

   

 

Eredienst 27-09-2020 
 
Lied uit afscheidsdienst Irene Pluim 
 
"Dat de weg naar je toekomt" 

https://youtu.be/qEt9CNyzVGk  

   

 

Eredienst 27-09-2020 
 
Lied uit afscheidsdienst Irene Pluim 
 
"Zij was nog maar een kind" 

https://youtu.be/A28GWPnhobk 
 

   

 

Eredienst 27-09-2020 
 
Lied uit afscheidsdienst Irene Pluim 
 
"Travel On" 

https://youtu.be/RmHh0GpBoaM 
 

   

 

Eredienst 27-09-2020 
Afscheidsdienst Irene Pluim 
 
"Een schoot van ontferming is onze God" 

https://youtu.be/zS7RSKgJL5E 
 

   

 

Zin in Hapjes 07-07-2020 
Mooiste zinnen uit de Gruizenkerk 
 
De serie ‘Zin en hapjes’ werd ruw 
onderbroken door de Coronacrisis. Al 
anderhalf jaar zijn het prachtige momenten, 
op de eerste zondagmiddag van de maand 
in het Gruizenkerkje 

https://youtu.be/hetaT_htJto 
 

   

 

Videoboodschap 14-06-2020 
Dat de weg naar je toekomt 

https://youtu.be/u5-AirJgbOU 
 

   

 

Videoboodschap 14-06-2020 
 
Behoed mij, o God 

https://youtu.be/Nap1sOyLEsw 
 
 
Bevat een muziekstuk met 
auteursrechtenclaim 
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Videoboodschap 31-05-2020 
 
Pinksteren 2020 
 
Pinksterviering 2020 m.m.v. ds. Irene Pluim, 
ds. Pier Prins, Jenske Wijshoff (zang) en 
Koninklijke Harmonie Aurora, Grevenbicht 
o.l.v. Christiaan Janssen. Met dank aan Ton 
Dorrestijn, Gerty Steenland, Anja Ruber, 
Julien Martin, Camiel Lemmens en Stichting 
Podiumkerkje. 

https://youtu.be/yKhXJIL-_6A 
 

   

 

Videoboodschap 24-05-2020 
Wachten in tijden van corona 
 
Videoboodschap van ds. Irene Pluim voor 
zondag 24 mei 2020. 

https://youtu.be/hyGkugVNqNY 
 

   

 

Videoboodschap 21-05-2020 
De hemel is dichtbij 
 
Videoboodschap van ds. Pier Prins voor 
Hemelvaartsdag 21 mei 2020 

https://youtu.be/NfcfYa5IwmA 
 

   

 

Videoboodschap 17-05-2020 
Zien voorbij in tijden van corona 
 
Videoboodschap van ds. Irene Pluim voor 
zondag 17 mei 2020 

https://youtu.be/Ob4egBGJTec 
 
 
Bevat een muziekstuk met 
auteursrechtenclaim 

   

 

Video herdenking 
 
Online video-herdenking 4-5-mei 2020 

https://youtu.be/5Hyrz3g0Oeo 
 
 
Bevat een muziekstuk met 
auteursrechtenclaim 

   

 

Videoboodschap 03-05-2020 
Vrijheid in tijden van corona 
 
Videoboodschap van ds. Irene Pluim voor 
zondag 3 mei 2020, met medewerking van 
Margreet Vriesema. 

https://youtu.be/zv32G3scQhQ 
 
 
Bevat een muziekstuk met 
auteursrechtenclaim 

   

 

Videoboodschap 26-04-2020 
Dichte deuren 
 
Ds. Irene Pluim had in de afgelopen week 
vakantie. Daarom wordt de zondagse 
videoboodschap van zondag 26 april 2020 
verzorgd door ds. Pier Prins. 

https://youtu.be/mtjnb0CeTx4 
 
 
Bevat een muziekstuk met 
auteursrechtenclaim 
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Videoboodschap 19-04-2020 
Raak mij aan! in tijden van corona 
 
Videoboodschap van ds. Irene Pluim voor 
zondag 19 april 2020 

https://youtu.be/WsDLb9mnm7w 
 
 

   

 

Videoboodschap 12-04-2020 
Viering Pasen 2020 
 
Paasdienst op 12-04-2020 in de 
Johanneskerk in Sittard, met medewerking 
van Marnix van Gurp (piano), Irene van 
Gurp (blokfluit) en ds. Irene Pluim. 

https://youtu.be/j6oQjPp3cD0 
 

   

 

Videoboodschap 11-04-2020 
Viering Stille Zaterdag 2020 
 
Paaswake op 11-04-2020 in de 
Protestantse kerk in Beek, met 
medewerking van Nico Maar (orgel), Joke 
Zuidema en Bertha Verkerk (zang), ds. Pier 
Prins en ds. Irene Pluim. 

https://youtu.be/GetiH1_Av9U 
 
 
Bevat een muziekstuk met 
auteursrechtenclaim 

   

 

Videoboodschap 10-04-2020 
Viering Goede Vrijdag 2020 
 
Viering Goede Vrijdag 10-04-2020 in het 
Gruizenkerkje in Sittard, met medewerking 
van Fedor Coenen (orgel), Bart Kooyman 
(dwarsfluit), Theo Zwartkruis, Yolanda 
Cartwright, Joke van de Steen, Henk 
Wessels en Gerdien Zwartkruis (zang), Bert 
Stuij (verhaal), ds. Pier Prins en ds. Irene 
Pluim. 

https://youtu.be/WpYHxJ2nXA8 
 
 
Bevat een muziekstuk met 
auteursrechtenclaim 

   

 

Videoboodschap 09-04-2020 
Viering Witte Donderdag 2020 
 
Viering Witte Donderdag 09-04-2020 in de 
Protestantse kerk in Urmond, met 
medewerking van Nico Maar (orgel), Bart 
Kooyman (dwarsfluit), Beppie Boode (zang), 
ds. Pier Prins en ds. Irene Pluim. 

https://youtu.be/gXXV41oWWJQ
 
 
Bevat een muziekstuk met 
auteursrechtenclaim 

   

 

Videoboodschap 08-04-2020 
Het Passieverhaal 
 
Combinatie van gospelmuziek en beelden 
en teksten uit "Hij was één van ons". 

https://youtu.be/S4qRcUPlLtc 
 
 
 

   

 

Videoboodschap 05-04-2020 
Normaal of Nieuw in Tijden van corona 
 
Video boodschap van ds. Irene Pluim voor 
zondag 5 april 2020 

https://youtu.be/sNyVGEW-ZeU 
 
 
Bevat een muziekstuk met 
auteursrechtenclaim 
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Videoboodschap 29-03-2020 
Twee Werelden in tijden van corona 
 
Video boodschap van ds. Irene Pluim voor 
zondag 29 maart 2020 

https://youtu.be/S1Ljs0IzDcE 
 
 
Bevat een muziekstuk met 
auteursrechtenclaim 

   

 

Videoboodschap 22-03-2020 
Uithouden in tijden van corona 
 
Ook vandaag 22-3-2020 weer een video 
boodschap van ds. Irene Pluim. 

https://youtu.be/976QT7aovvk 
 
 
Bevat een muziekstuk met 
auteursrechtenclaim 

   

 

Videoboodschap 15-03-2020 
Verbinding in tijden van corona 
 
Videoboodschap van ds. Irene Pluim op 
zondag 15 maart 2020 

https://youtu.be/2ICFVYHAhv8 
 
 
 

   

 

Kerk in Actie 
Een nieuw begin voor Cubaanse kerken 
 
Cubaanse kerken waren lange tijd naar 
binnen gekeerd, doordat hun vrijheid werd 
ingeperkt door de overheid. Nu bloeien ze 
weer op. Ze stellen zich open, bieden hulp, 
hoop en solidariteit. Sinds de kerken zich 
naar buiten richten, groeien ze weer. Jonge 
gemeenteleden bezoeken eenzame 
ouderen. Een sociaal werkster en een 
verpleegkundige bezoeken ouderen en 
gehandicapten om hen professionele zorg 
te bieden. Steun dit werk via Kerk in Actie: 
www.kerkinactie.n/cuba. 

https://youtu.be/9BsKbLWF2L8 
 
 
 

   

 

JoLo 
Filmimpressie van JOLO 
 
Op 19 april liepen leden van de PGSG mee 
met de DIS-loop in het centrum van Sittard. 
Dat deden ze onder de naam JOLO: 
JOhanneskerk LOopt. 

https://youtu.be/6BLu4jD-3ic 
 
 
Bevat twee muziekstukken met 
auteursrechtenclaim 

   

 

Basiscatechese 
Basiscatechese Johanneskerk Sittard-
Grevenbicht speelt Ruth 
 
Gepubliceerd op 14 dec 2013 
Basiscatechese Johanneskerk Sittard-
Grevenbicht speelt het Bijbelverhaal van 
Ruth. 

https://youtu.be/bHf5VoEq_FU 
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Vrijwilligersavond 
Johanneskerk slaat door 
 
Voor de vrijwilligers van de PGSG 
(Protestantse Gemeente Sittard 
Grevenbicht) werd op 15 november 2013 
een leuke feestavond georganiseerd met 
o.a. een workshop 'bucket drum'. 

https://youtu.be/ibdwXWM_xEw 
 
 
 

   

 

jongerenkerk 
Hans Heldoorn zingt 'A friend’ 
 
Soms komen de jongeren bovengronds. De 
vieringen van de jongerenkerk vinden 
normaal gesproken plaats in de kelder van 
de Johanneskerk, maar enkele malen per 
jaar in de kerkzaal op de begane grond. Zo 
ook op zondag 4 november. In deze dienst 
werd afscheid genomen van Hans Heldoorn 
die jarenlang op verschillende manieren zijn 
inzet toonde voor het kampwerk, de 
jongerenmuziekgroep de 'Johannes Praise 
Band' en de catechese. 

https://youtu.be/B-OR-xkWdxE 
 
 
 

   

 

de Vliegende Panters 
Geloof, Hoop en Liefde 
 
Deze video werd gepresenteerd op 
Startzondag Deze scene is afkomstig uit het 
theaterprogramma DE GROTE DRIE dat De 
Vliegende Panters speelden van september 
2002 tot juni 2004. 

https://youtu.be/Mqxy9hdk33s 
 
 
Auteursrechtclaim 

   

 

FILMHUIS 
Sonny Boy 
 
Sonny Boy is de verfilming van de bestseller 
van Annejet van der Zijl, gebaseerd op een 
waargebeurd verhaal over een verboden 
liefde aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog. 

https://youtu.be/8nIa3n1HhrM 
 
 
Auteursrechtclaim 

   

 

FILMHUIS 
Haar naam was Sarah 
 
Een beschamende gebeurtenis uit de 
Franse geschiedenis is het uitgangspunt 
voor Haar Naam Was Sarah, naar het boek 
Elle S'Appelait Sarah van Tatiana de 
Rosnay. 

https://youtu.be/n2PWofxMgGQ 
 
 
Auteursrechtclaim 

   

 

Ferdinand Borger 
Boek promotie: Hemelse oorden 
 
Hemelse oorden Tien spirituele 
pleisterplaatsen 

https://youtu.be/Pi4IDF2tTQg 
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Basis catechese 
Geen apenkop, maar een schapenkop 
 
De film die de basiscatechese vorige week 
heeft opgenomen over het verhaal van de 
Goede Herder is klaar en op YouTube 
geplaatst. 

https://youtu.be/KS50U6mFzRo 
 
 
Bevat twee muziekstukken met 
auteursrechtenclaim 

   

 

Basis catechese 
 
En weer maakt de basiscatechese een film. 

https://youtu.be/rEi95luIWII 
 
 
Bevat drie muziekstukken met 
auteursrechtenclaim 

   

 

Basis catechese 
 
Vijf wijze en vijf domme maagden 

https://youtu.be/EZ0vn3X_-uY 
 
 
Bevat een muziekstuk met 
auteursrechtenclaim 

   

 

Basis catechese 
 
Verlamde door het dak 

https://youtu.be/DwNl9VWuKLc 
 
 
 

 
 


