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Ontmoetingskerk Geleen
///Voor thuisbezoek, ziekenbezoek, etc.  kunt u contact opnemen met: Predikant: Ds. Prins, telefoonnummer: (046) 436 00
37Email: prins1959@gmail.com\\\ 
///Voor algemene vragen: Scriba: Kees van LuijkEmail: scriba@pggbu.nl\\\ 
Adres kerk:  Ontmoetingskerk Emmaplein 50, 6161 SB Geleen
Kosters:
Ed Rensen: 046 4230274Albert Sjollema: 046 4747015Dick en Henny Veldman: 046 4746480Tijn Matital: 06 30078128Wim van
Elk: 046 4331027

routebeschrijving De doorgaande weg door het centrum van Geleen (Rijksweg) kruist bij Albert Heijn (bij
verkeerslichten) de Mauritslaan. Komende uit richting Sittard slaat u daar rechtsaf, komende uit richting Beek linksaf.
Bij de volgende verkeerslichten gaat u rechtdoor de Groenseijkerstraat in. Dan de eerste straat rechts
(Wilhelminastraat). Op het Jubileumplein houdt u links aan, om daarna rechtsaf te gaan. Na ongeveer honderd meter ziet u
op het Emmaplein de Ontmoetingskerk aan uw rechter hand liggen.
vaste openingstijden Ontmoetingskerk: 
- Zondag 9:30-12:30 - Maandag 9:00-12:00 - Donderdag 13:30-16:30 (Emmaplein 50)
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Protestantse kerk, Beek
///Voor thuisbezoek, ziekenbezoek, etc.  kunt u contact opnemen met: Predikant: Ds. Prins, telefoonnummer: (046) 436 00
37Email: prins1959@gmail.com\\\ 
///Voor algemene vragen: Scriba: Kees van LuijkEmail: scriba@pggbu.nl\\\ 
Adres: 
Protestantse kerk, Raadhuisstraat 28, 6191 KB  Beek.
Koster: Wim van Elk, telefoonnr (046) 4331027.
Routebeschrijving Beek is te bereiken via de autoweg A2 (Eindhoven- Maastricht) of via De autoweg A76 (Aken �
Antwerpen). In beide gevallen afslag Beek volgen en de bordjes richting gemeentehuis. Schuin tegenover het gemeentehuis
vindt u de protestantse kerk.
///Kerk te huur voor burgerlijk huwelijk 
De gemeente Beek stelt a.s. bruidsparen in staat om op een andere locatie dan het gemeentehuis de burgerlijke
huwelijksvoltrekking te laten plaatsvinden. Ons kerkgebouw te Beek biedt deze mogelijkheid. Een verzoek om het
burgerlijk huwelijk in het kerkgebouw Beek te laten voltrekken moet worden gericht aan de gemeente Beek.\\\
Inlichtingen over de huur van het kerkgebouw bij de koster naam en telefoonnummer: zie hierboven)
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Protestantse kerk, Urmond
///Voor thuisbezoek, ziekenbezoek, etc.  kunt u contact opnemen met: Predikant: Ds. Prins, telefoonnummer: (046) 436 00
37Email: prins1959@gmail.com\\\ 
///Voor algemene vragen: Scriba: Kees van LuijkEmail: scriba@pggbu.nl\\\ 
Adres: 
Protestantse kerk, Grote Straat 67, 6129 CN  Urmond.
Koster: dhr. G.D. Smeets, telefoonnr (046) 433 47 16.

Routebeschrijving Volg de autoweg A2 (Eindhoven � Maastricht), afslag Urmond. Volg de aanduidingen Urmond en Obbicht
tot u bij de brug over het Juliana- kanaal komt. Deze brug gaat u over en direct erna linksaf. Deze weg buigt na 100 m
rechtsaf. Vervolgens krijgt u links en rechts een zijstraat (Burg. Strijkersstraat). Deze kruising gaat u voorbij tot u
aan de rechter- zijde � boven u � het witte protestantse kerkje ziet. Minder goed ter been zijnde kerkgangers kunnen
gebruik maken van de ingang aan de Burg. Strijkersstraat (zie hiervoor). Een vlak en goed begaanbaar pad voert via het
kerkhof naar de kerk.
///Kerk te huur voor burgerlijk huwelijk
De burgerlijke gemeente Stein heeft het kerkgebouw Urmond aangewezen als één van de locaties waar burgerlijke
huwelijken kunnen worden voltrokken.
Inlichtingen over de huur van het kerkgebouw voor huwelijksvoltrekkingen bij de koster, dhr Smeets telefoonnr (046)
4334716.\\\
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