[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

18-01-2015
Jubileum koor
Protestants Zangkoor Ons Genoegen viert op 1 februari 2015 haar vijfenzeventigjarig bestaan! Dit wordt gevierd met een
muzikale, feestelijke en verrassende middag. Het koor nodigt iedereen uit op haar verjaardagsfeest! Vanaf 15.00 uur
begint het feestelijke programma. Kom ook, en geniet van een leuke middag! Adres: Podiumkerkje, Heilig Kruisstraat 30,
Grevenbicht
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18-01-2015
Terugblik Kerst 2014
De kerstdagen liggen achter ons. En inmiddels zijn we het nieuwe jaar begonnen. Met plezier kijk ik terug op de
decembermaand met de advents- en kerstdagen. In het bijzonder wil ik graag het kinder- kerstfeest in herinnering roepen.
Het kerstspel dat door de kinderen werd opgevoerd ging over de omgekeerde wereld. Met veel enthou- siasme speelden de
kinderen hun rol. Er werd gezongen met elkaar. Je kon een kerstwens op een kaart schrijven die vervolgens aan een ander
werd gegeven. Kortom zeer geslaagd. Ik weet dat de leiding er veel tijd en werk in heeft gestoken en daarom op deze
plaats heel hartelijk dank! Op de (nieuwe) website staan foto"s van het kinderkerstfeest.
Hartelijk dank ook voor alle kaarten en e-mails, attenties en bloemen die Ria en ik rond kerst en oud&nieuw ontvingen.
Graag willen ook u allen een goed en een gelukkig Nieuwjaar wensen met veel heil en zegen.
Ds. Pier Prins
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18-01-2015
Afscheid Coba poot-Hogeveen
Afscheid van Coba Poot-Hogeveen als kosteres in BeekVele jaren is Coba als kosteres verbonden aan de kerk en het
Koetshuis in Beek. Met veel plezier en grote inzet heeft ze al die jaren haar werk gedaan. Beide gebouwen zagen er
altijd zeer verzorgd uit. En bij Coba kon je alles regelen. Niets was haar te veel. Maar nu na al die jaren vindt ze het
goed om een punt te zetten achter haar werk. In de dienst op 18 januari (in Beek uiteraard om 09.00 uur) zullen we
afscheid nemen van Coba als kosteres. Op deze plaats alvast heel hartelijk dank voor al het werk dat Coba gedaan heeft.
Voor de gastvrijheid en de fijne samenwerking!
Gelukkig is er inmiddels een nieuwe koster bereid gevonden om Coba op te volgen en dat is Wim van Elk. Hem wensen we
alle goeds toe en veel plezier met het kosterschap.
Ds. Pier Prins
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18-01-2015
Terugblik op 2014 door Pier Prins
Terugblik 2014 Nu ik dit schrijf, zijn we al een paar week gevorderd in 2015. Maar graag kijk ik met u nog even terug
op het afgelopen jaar en sta ik stil bij wat zich zoal heeft voorgedaan in onze kerkelijke gemeenschap.
Veel zaken stonden in het voorbije jaar in het teken van het Samen-verder-proces met de Protestantse Gemeente Sittard Grevenbicht. Er zijn veel vergaderingen en overleggen geweest met het doel om verder te komen in de samenwerking en het
eventuele samengaan van beide gemeenten. Er is volop gewerkt aan en gesproken over een visie met betrekking tot
Protestants gemeente-zijn in de Westelijke Mijnstreek. Naast de stuurgroep is een aantal werkgroepen in het leven
geroepen. Deze werkgroepen houden zich bezig met diverse aspecten van het leven in de gemeente. Voorts zijn er in het
najaar voor het eerst gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen en gemeenteavonden gehouden.
Ook waren in 2014 weer diverse regiodiensten, meer dan in voorgaande jaren. In 2015 is het aantal gezamenlijke diensten
verder toegenomen. Nieuw was dat vorig jaar voor het eerst gemeenschappelijke sobere maaltijden plaatsvonden met een
korte bezinning in de 40-dagen tijd, samen met de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht en de Rooms- katholieke
Parochie uit Vrangendael in Sittard.
Sinds het asielzoekerscentrum &dquot;Moorheide&dquot; in Sweikhuizen / Spaubeek opnieuw geopend is, komen er regelmatig
asielzoekers naar de kerk. In januari waren er voor het eerst een aantal mensen naar de Ontmoetingskerk gekomen.
Sindsdien zijn er vrijwel elke zondag asielzoekers met hun kinderen aanwezig. Ze zijn vooral afkomstig uit landen als
Iran, Irak en Syrië.
Inmiddels hebben velen van hen een status gekregen, waardoor ze verhuisd zijn naar elders.
Op 14 december is één van de mensen uit Iran in de Ontmoetingskerk gedoopt en heeft hij belijdenis van zijn geloof
gedaan. Dat was voor hem maar ook voor ons een bijzonder moment. In 2014 hebben we ter vervanging van de oude, een
nieuwe website in gebruik genomen. Een website met meer mogelijkheden dan de vorige. Een ander memorabel punt was de
invoering van het Nieuwe Liedboek. Vele jaren - vanaf 1973 - hebben we met plezier gezongen uit het Liedboek der Kerken.
Niettemin was dit liedboek aan vervanging toe. In een feestelijke dienst met Pasen hebben we het nieuwe liedboek in
gebruik genomen en afscheid genomen van het oude. Mede via een sponsoring actie hebben we voor de drie kerkgebouwen een
aantal liedboeken aan kunnen schaffen voor gasten.
Tot slot nog een aantal in het oogspringende gebeurtenissen van het afgelopen jaar: In de dienst met Pasen op zondag 20
april hebben we afscheid genomen van Johan en Tony Meij-Hardam in verband met hun verhuizing naar Nuenen. Beide zijn
vele jaren actief betrokken geweest bij onze gemeente. We zijn met het vertrek van Johan ook een organist kwijtgeraakt.
Heel fijn dat we met Nico Maar een nieuwe organist in ons midden hebben gekregen.
Op zondag 25 mei vierden we in de Ontmoetingskerk de Euregionale Kerkendag met veel deelnemers uit België, Duitsland en
de buurgemeenten in Nederland. Het thema was: Grenzeloos zingen; God loven met veel stemmen en talen. Het was een mooie
dag met prachtig weer gevuld met muziek, gesprekken, ontmoetingen en een maaltijd.
Met Pinksteren (8 juni) hadden we in de Ontmoetingskerk een cantorij uit Dinxperlo o.l.v. Elke te Lindert te gast. In
deze dienst hebben we afscheid genomen van Gerlof en Yolande de Vries - Hartgerink in verband met hun vertrek naar
Singapore. Beide hebben in de afgelopen jaren veel betekend voor onze gemeente. Met hun vertrek ontstonden nogal wat
vacatures, die gelukkig grotendeels vervuld konden worden.
Op zondag 6 juli vierden we in de Ontmoetingskerk de afsluiting van het jeugdwerkseizoen met als thema: &dquot;lef of
laf&dquot;. We zaten in een grote kring, hetgeen een bijzonder effect gaf.
Op zondag 14 september was er in de Christus Koningkerk een oecumenische viering met medewerking van het Glaner
Ensemble. Na het koffiedrinken hebben we een bezoek gebracht aan de Kluis.
Op zondag 21 september vierden we in de Ontmoetingskerk de startzondag. Thema was: Vieren en verbinden met hart en
ziel&dquot;. Een landelijk thema dat mede gekozen was vanwege het tienjarig bestaan van de Protestantse kerk in
Nederland. Voorafgaande aan de viering was een ontbijt.
Op zondag 12 oktober zijn we op bezoek geweest bij onze zustergemeente in Lövenich - Baal. Het was een fijne dag met
een mooie viering en een gezellig samenzijn. Na afloop hebben we met elkaar gegeten en tot slot hebben we de oude
Hofkirche in Lövenich bezocht.
Op zondagmiddag 14 december vond in de Ontmoetingskerk de viering plaats van het tienjarig bestaan van het
Interreligieus Platform Sittard - Geleen - Born. Het thema was: Samen-leven! Er was een goede inhoudelijke inbreng van
twee sprekers. We konden genieten van muziek en van een Marokkaanse maaltijd.
Zo is het jaar 2014 verleden tijd geworden. Ook voor de kerk. Maar wat we in 2014 hebben gedaan en betekend, nemen we
mee in 2015. Velen zijn actief geweest of hebben betrokkenheid getoond. Een iedere op zijn en haar wijze.
We hebben met elkaar geloof, hoop en liefde gedeeld. Onze zorgen uitgesproken en geprobeerd de lofzang gaande te
houden. ///
Kerk zijn met elkaar is:
Om voor elkaar te zijn uw oog en oor.te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,en op te vangen wie zijn thuis
verloor.
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Om voor elkaar te zijn uw hand en voet,te helpen wie geen helper had ontmoet:wie dorst of hongert wordt getroost,
gevoed.
Om voor elkaar te zijn uw hart en mond,om op te komen voor wie is verstomd,voor wie gevangen zit of is gewond
roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,gerechtigheid en vrede, brood en wijn,uw liefde, hoop. geloof, uw
zonneschijn.
Halleluja!(NLB 973)
\\\ En daarom op deze plaats hartelijk dank aan allen die zich op welke wijze ook ingezet hebben in het afgelopen jaar.
Ds. Pier Prins
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20-01-2015
Verslag 2e gem. gemeenteavond 25-11-14
Ingekomen 20-01-2015
Verslag van de 2e gezamenlijke gemeenteavond op dinsdag 25 november 2014 in de Johanneskerk. Er is een opkomst van 78
personen. Bij binnenkomst kon iedereen een naamsticker invullen, hierop stond al een nummer en een kleur. 1.Welkom.Alle
aanwezigen worden door Wouter den Dulk, voorzitter van de kerkenraad van Geleen-Beek-Urmond verwelkomd. Hij leidt deze
avond in.
2. Opening door Joachim Stegink. We beginnen met stilte en gebed, waarbij een voorbede gedaan wordt voor Caroline
Steenwijk, lid van de werkgroep Communicatie, die plotseling opgenomen is in het ziekenhuis.Aan de hand van het verhaal
van de Emmaüsgangers uit Lukas 24 neemt Joachim ons mee op weg. Op weg in het Bijbelverhaal én in ons verhaal. Wat
gebeurt er als je samen onderweg bent: welke vragen stel je, welke doelen heb je, is er ruimte onderweg om samen te
zoeken naar de goede weg.In het Emmaüsverhaal vinden de vrienden van Jezus elkaar onderweg én ze herkennen Jezus. De
Heer als reisgenoot, dat geldt ook voor ons proces van samen onderweg.
3. Stand van zakendoor de werkgroepen:Werkgroep kernen en vieringen Joachim Stegink geeft een terugkoppeling van de
eerste gezamenlijke gemeenteavond. De reacties op de drie vragen waren heel gevarieerd.
1.Waarom doen we het allemaal: " betrokkenheid" variatie in diensten is goed, wel graag structuur" we ontmoeten elkaar
(horizontale lijn), maar het ontmoeten van God (verticale lijn)werd gemist" we luisteren nu naar mensen die er straks
niet meer zijn2. Welke dienst / viering is mij bij gebleven? Waarom? " Persoonlijke diensten, waarin je geraakt wordt "
Vier de zondag" Rouwdiensten" Opm. verscheidenheid in diensten is goed3. Wat wil ik niet missen? " geïnspireerd worden
(scoort hoog)" zingen en muziek" stilte en bidden" ontmoeten" preek bijbel - God zegenHoe nu verder? Wat zijn onze
bronnen bij die inspiratie. Is dat ik-gericht?Hoe geven we die inspiratie vorm, vanuit de traditie en in nieuwe vormen
van vieren en ontmoeten. Daar gaan we als werkgroep mee verder.( werkgroep leden: Irene Pluim, Pier Prins, Joachim
Stegink, Nelleke de Kruik, Loes van Elk, Herm Hofmeyer, Marnix van Gurp, Janneke Ploum en Christel Prins)
Werkgroep inzet predikanten Nelleke de Kruik doet kort verslag.Tot nu toe is er gekeken naar de praktische invulling
voor 2015, zoals het rooster van kerkdiensten.In het nieuwe jaar wordt er verder gekeken, ook naar inhoudelijke
invulling.(werkgroep leden: Irene Pluim, Pier Prins en Joachim Stegink, Nelleke de Kruik, Bindert Vriesema, Riet
Krijgsman en Dineke Streefkerk)
Werkgroep structuur Rob Atsma licht toe waar aan gewerkt gaat worden; de invulling en samenstelling van de diverse
werkgroepen, kerkenraad, moderamen, plaatselijke regelingen.Er moet veel uitgezocht worden.(werkgroep leden: Rob Atsma,
Bas van Dongen, Wim Hoogstraten en Jaap Streefkerk)
4. Communicatie. Anja Borger leidt het onderwerp voor vanavond Communicatie in, samen met Nelleke de Kruik.In acht
groepen worden er vragen besproken, deels praktisch, deels inhoudelijk. Een aantal aspecten uit de enquête (zie punt 5)
komen daarbij aan de orde.Twee groepen hebben dezelfde vragen, er worden enthousiaste gesprekken gevoerd. Na afloop
wordt er kort teruggekoppeld in de grote groep, waarbij Rob Atsma de microfoon en de tijd bewaakt. De groepsindeling is
snel gemaakt met behulp van de naamstickers voorzien van een gekleurde stip.
Een aantal reacties uit de groepen:
///Rood (groep 1+2)Vraag: wat moeten we wel/niet opnemen in kerkblad, website en nieuwsbrief?Als het om informatie
over gemeenteleden gaat (pastorale betrokkenheid ) wordt dat binnen de gemeenschap gedeeld, bv. bloemengroet , wel &
wee. Niet via media voor externe communicatie, vanwege de privacy van de gemeenteleden. Website en kerkblad zijn
openbaar. De nieuwsbrief is alleen voor abonnees, deze is actueel ( 1 x p 14 dagen). Interview met gemeentelid mee
doorgaan.Kerkelijk bureau wel informatie doorgeven = meeleven met gemeenteleden.Bij de informatie uit de Kerkenraad
graag meer inhoudelijke stukken.Informatie over financiën wordt aangedragen als reden voor samen verder, klinkt niet
positief.Samenwerken is goed, samengaan is moeilijker, ook kijken naar positie van Vrangendael zij hebben het ook
moeilijk.\\\
///Blauw (groep 1+2)Vraag: heeft een kerkblad kleur en fotos nodig en hoe kun je het kerkblad
financieren.Abonnementsgeld is goed, hoogte kan besproken worden.Kerkblad mét fotos.Advertenties GBU heeft die al,
mag wel mits niet overheersend.Meer inbreng van jongeren.Meer verspreiden in de samenleving, in Geleen ligt het
Kerknieuws in de bieb.Goede informatie vanuit de werkgroep is nodig.Een enquête geeft veel informatie en is ook
persoonlijker.Bestaande groepen kunnen platform zijn voor uitwisselen van informatie.In het kerkblad elkaars diensten en
activiteiten vermelden, websites koppelen.\\\
///Groen (groep 1+2)Vraag : wat is wenselijk als het gaat om het vermelden van externe organisaties, bv. Amnesty
International, Kringenwerk, Passage, Zonnebloem, enz.Het kerkblad is voor de eigen leden én voor publicatie naar buiten
toe.De website geeft informatie voor buitenstaanders en eigen leden.De nieuwsbrief is alleen voor eigen leden.Veel
afkondigingen in de kerkdienst worden als storend ervaren, graag zo min mogelijk.Communicatie naar buiten kan door de
publicatieborden aan de kerk, maak gebruik van huis aan huisbladen en de website van de gemeente gezien.nl .De
missionaire taak van de kerk blijft belangrijk.Het Kringenwerk wordt gezien als een interne aangelegenheid.De wens is zo
snel mogelijk een gemeenschappelijk kerkblad en website.Meer wederzijdse informatie delen.Gemeenteleden van GBU kunnen
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zich abonneren op de digitale nieuwsbrief van Sittard-Grevenbicht.\\\
///Paars. (groep 1 + 2)Vraag: welke informatie hebben betrokken gemeenteleden nodig in het Samen Verder proces. Hoe
kunnen we meer mensen betrekken bij het proces, zowel huidige als toekomstige gemeenteleden.Wat is nodig:- Duidelijke
omschrijving waarom we Samen Verder gaan- Informatie over het tempo- Informatie over hoe we dat organiseren, bv. het
kerkblad.Meer bestaande gemeenteleden betrekken door veel meer samen te gaan doen. Genoemd worden ZWO, diaconie,
catechese, cantorij, Vier-de zondag, blind-date.Er is behoefte om elkaar (beter) te leren kennen, om er achter te komen
wat we voor elkaar kunnen betekenen. Meer informatie in de kerkbladen, wederzijds. Toekomstige gemeenteleden zijn
nieuwingekomenen of buitenstaanders. Maak gebruik van de media en plaatselijke kranten om een bredere kring te bereiken.
Als het om social media gaat jongeren erbij betrekken en hen zélf inschakelen. NB. De Jongeren Johanneskerk hebben een
eigen (besloten) facebook pagina waarop activiteiten gedeeld worden.Zoek andere wegen; open herberg, koffietafel in het
GruizenkerkjeKijk hoe anderen het organiseren, bv. Tafelstraat 13, Maastricht (studentenpastoraat) \\\
5. Enquête. Anja Borger geeft een korte toelichting. Er zijn 51 formulieren binnengekomen. Op de avond van deze
bijeenkomst zijn er 40 verwerkt. Wat opvalt is dat mensen noemen elkaars huissfeer willen leren kennen en ervaren. Er
zijn verschillen in het beleven van het proces, voor sommigen gaat het te snel, voor anderen te traag. Verdere
uitkomsten en informatie volgt.
6. Data voor volgende bijeenkomsten: ( voor uw agenda) Donderdag 12 maart 2015 om 20.00 uur in de Johanneskerk
(opmerking: deze datum is vervallen, webmaster 16.02.2015) Zondag 3 mei 2015 na de dienst in de Ontmoetingskerk
Ter info: De kerkenraden hebben voor 2015 vier gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen gepland.
7. De sluiting van deze bijeenkomst wordt geleid door Irene Pluim. Zij benoemt dat wij een levende gemeente van
Christus zijn, een geloofsgemeenschap door de eeuwen heen. Het grote verhaal van God met mensen dat ons inspireert,
wordt al eeuwen gecommuniceerd.We eindigen met een lied: Zing mee voor de Heer.
Verslaglegging Christel Prins en Kees van Luijk.

PGGBU/PGGBU, 20-01-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
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25-01-2015
Basiscatechese filmpjes opgenomen
Onder het menu Nieuws > Foto/Film staan nu alle beschikbare filmpjes gemaakt door de kinderen van de basiscatechese,
vanaf 2005.
Het is de bedoeling dat ook ouder fotomateriaal binnenkort wordt opgenomen.
///Als u zelf foto"s en/of filmpjes heeft die interessant kunnen zijn voor anderen, stuur dan even een email aan de
webmaster.\\\

PGGBU/PGGBU, 25-01-2015
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09-02-2015
Foto van middag voor ouderen in Beek
Een paar foto"s (gemaakt door Bertha Verkerk) van
de gemeenschappelijke maaltijd voor ouderen in
Beek, in januari 2015.

PGGBU/PGGBU, 09-02-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 298, Groep: 201;217;.
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09-02-2015
Foto van middag voor ouderen in Beek
Een paar foto"s (gemaakt door Bertha Verkerk) van
de gemeenschappelijke maaltijd voor ouderen in
Beek, in januari 2015.

PGGBU/PGGBU, 09-02-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
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16-02-2015
Correctie Gemeenteavond niet op 12 maart
SamenVerder
In het vorige nummer van Kerknieuws stonden de volgende gemeenteberaden met de prot. gemeente Sittard-Grevenbicht over
SamenVerder aangekondigd op 12 maart en 3 mei. Dat is gewijzigd in 3 mei en 29 juni. De avond in maart hoeft u dus niet
vrij te houden,
Kees van Luijk

PGGBU/PGGBU, 16-02-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 301, Groep: 201;213;.
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21-02-2015
PKN Enquete 2015
U kunt tot 31 maart 2015 meedoen met de enquete door onderstaande link te volgen.
http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/kerk-2025/Paginas/intro.aspx

PGGBU/PGGBU, 21-02-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 322, Groep: 201;213;.
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01-03-2015
Veertigdagentijd: Open je handen
Dit jaar richten we in de Veertigdagentijd ons op onze handen. Veertig dagen lang openen wij onze handen. Want we
geloven dat God onze handen steeds opnieuw vult. En dat we met elkaar mogen delen wat we hebben ontvangen.
Handen zijn belangrijk voor het contact. Handen hebben we nodig om ons werk te
doen. Handen spreken zo een eigen taal.
Een gedicht van Marinus van den Berg brengt als volgt onder woorden wat onze handen betekenen. HandenGelukkig is de
mens die tot het eindehanden mag voelen die goed doen.
De hand die met aandacht wastDe hand die met zorg aankleedtDe hand die met liefde kamtDe hand die met tact aanraaktDe
hand die met het hart troost.
Geen mens kan leven zonder die hand,die teder is, die behoedt,die beschermt en bemoediging uitstraalt.
Tot het einde toe verlangt de mens naar die hand,totdat er die Andere Hand isdie alle wonden geneestdie alle pijn
heeltdie alle tranen wist.
Tot die tijd mogen onze handenen voorproef zijn van die Handen.En handen en voeten gevenAan de liefde die onmisbaar is.

PGGBU/PGGBU, 01-03-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 329, Groep: 201;.
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01-03-2015
Afscheid Luc Slomp als hulpkoster
Zondag 8 maart: afscheid van Luc Slomp als hulpkoster.
Op zondag 8 maart staan we in de dienst in de Ontmoetingskerk stil bij het afscheid van Luc Slomp als hulpkoster van de
Ontmoetingskerk. Vele jaren is Luc hulpkoster geweest als Harm een keer afwezig was of als hij weg was met vakantie. Met
veel plezier en inzet heeft Luc zijn taken verricht. Vanwege gezondheidsklachten moet hij helaas zijn werk als
hulpkoster beëindigen. Daarom is het op zijn plaats om Luc te bedanken en dat doen op zondag 8 maart.

Gelukkig is er weer een nieuwe hulpkoster gevonden en wel: Ed Rensen. Ed wensen we veel plezier en succes met zijn
nieuwe taak.

PGGBU/PGGBU, 01-03-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 331, Groep: 201;.
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01-03-2015
Nieuwe schilderijen in de Ontmoetingskerk
Nieuwe schilderijen in hal Ontmoetingskerk
Misschien dat u er wel eens naar kijkt als u er bent, naar de schilderijen in de hal van de Ontmoetingskerk. Steeds
opnieuw vinden we kunstenaars die bereid zijn voor een paar maanden enkele van hun schilderijen af te staan, in de hoop
dat mensen die de kerk bezoeken daar enig genoegen aan beleven. Het betreft tenslotte werken van kunst en daar moet je
doorgaans voor naar een museum of een galerie. Nu hangt het hier bij ons, zomaar, voor iedereen die daarvan houdt.

Eind januari mochten wij een nieuwe exposante begroeten, Anneke Ouwerkerk, de meesten van ons wel bekend. Naast muziek
houdt zij ook van schilderen en dat doet zij lang niet onverdienstelijk. Zelf zegt ze: Ik schilder veelal in uitbundige
kleuren. Vooral roze en oranje gebruik ik veel. In sommige schilderijen verwerk ik goud, maar wel op subtiele wijze.

U begrijpt, een bezoekje aan de (hal van de) Ontmoetingskerk bevelen we van harte aan.
Anton de Joode

PGGBU/PGGBU, 01-03-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 332, Groep: 201;.
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01-03-2015
Imzameling voor de Voedselbank
Diaconale Raad
Voedselbank en Engele van Zitterd-Gelaen
In november/december hebben wij weer een inzameling gehouden voor de voedselbank Zuid-Limburg. We hebben deze keer
koffie en thee ingezameld. De mensen van de voedselbank waren er blij mee! Hartelijk dank aan iedereen die aan deze
actie meegedaan heeft.

Als diaconale raad hebben wij, samen met de diaconie van Sittard Grevenbicht, het besluit genomen om de komende tijd de
stichting Engele van Zitterd-Gelaen te gaan ondersteunen.

De Engele van Zitterd-Gelaen helpen gezinnen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Gezinnen die, om wat
voor reden dan ook, in aanmerking komen voor de voedselbank kunnen in de regio Sittard-Geleen rekenen op een wachtlijst
van zes tot zeven maanden. In de tussentijd zijn er amper regelingen om deze mensen te helpen.

Steeds meer mensen hebben niet meer de mogelijkheid om dagelijks een fatsoenlijke maaltijd op tafel te kunnen zetten.
De Engele van Zitterd-Gelaen proberen deze gezinnen te helpen en zijn daarvoor continu op zoek naar sponsors voor de
zogenaamde Engele pakketten,waarmee ze in ieder geval willen zorgen voor een bijdrage aan een dagelijkse broodmaaltijd
en een warme maaltijd. Daarnaast ondersteunen ze gezinnen in de vorm van begeleiding naar de diverse instanties. Denk
hierbij aan hulp bij het aanvragen van uitkeringen, de weg naar bewindsvoering, hulp bij schuldsanering, maar ook hulp
in de vorm van kleding en huisraad. Ook stellen zij kritische vragen als instanties zich niet aan de afspraken houden.
Zij doen dit alles met een klein netwerk aan vrijwilligers die, elk met hun ervaring en expertise, zijn of haar aandeel
levert. Zij streven ernaar mensen net dat ene steuntje te kunnen geven dat ze nodig hebben en ervoor zorgt dat ze het
over een tijd weer helemaal zelf kunnen. Ze kijken dus naar de behoefte van de persoon zelf, en proberen daar hun hulp
op aan te passen.

Wij als diaconieën willen daar graag een aandeel in leveren. Binnenkort gaan we een actie starten voor deze "Engelen".
U hoort er van.

Namens de diaconieën
Harm Versluis en Bertha Verkerk

PGGBU/PGGBU, 01-03-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 334, Groep: 201;.
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01-03-2015
Belastingaftrek giften kerk
Raad van Beheer / Belastingaftrek giften - ANBI regels
De belastingaangifte 2014 staat er weer aan te komen. Omdat het formulier nog niet beschikbaar is kan ik nog niet
beoordelen welke gegevens m.b.t. giftenaftrek extra gevraagd worden t.o.v. de aangifte van vorig jaar. In ieder geval
zijn de nieuwe ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) regels van toepassing op uw giftenaftrek. Dit betekent o.a.
dat u de correcte tenaamstellingen van onze gemeente en onze diaconie (ZWO wordt gezien als onderdeel van de diaconie)
moet vermelden alsmede een z.g.n. Fiscaal/of RSIN nummer. De correcte tenaamstelling is (Diaconie van de) Protestantse
gemeente te Geleen-Beek-Urmond. Tot nader order kunt u gebruik maken van het landelijke RSIN nummer van de Prot. Kerk
in Nederland: 813 612 809.

Overigens kunt u uw belastingaftrek effectiever maken door uw gift voor vijf jaar vast te leggen als een zgn.
periodieke gift. In dat geval vervalt de drempel van 1 % van uw inkomen en krijgt u dus meer terug van de fiscus.

Inlichtingen hierover bij de penningmeesters van de Gemeente en van de Diaconie

Eddy Roerdink

PGGBU/PGGBU, 01-03-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 335, Groep: 201;.
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05-03-2015
Van Hoofd Naar Hart

PGGBU/PGGBU, 05-03-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 344, Groep: 201;202;.
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08-03-2015
Foto afscheid Luc Slomp als hulpkoster
Vandaag werd in de kerkdienst afscheid genomen
van Luc Slomp als hulp-koster.
(foto: Caroline Steenwijk)

PGGBU/PGGBU, 08-03-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 366, Groep: 201;217;.
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08-03-2015
Grote Boekenmarkt tijdens Paasveemarkt
Sinds 1837 bevindt zich aan de Raadhuisstraat het sfeervolle Protestantse kerkje van Beek. De Belgische koning Leopold
heeft het kerkgebouw destijds geschonken aan de Protestantse gemeenschap. Vandaar dat het ook bekend staat als de
Leopoldskerk. In het kerkgebouw bevindt zich een prachtig de Rijckere-orgel uit 1775. Kerkdiensten: één keer in de
veertien dagen op zondagmorgen.
De boekenmarkt is geheel vernieuwd! Duizenden 2e hands boeken voor spotprijzen.
Heel veel thrillers, familieromans, boeken over Limburg, en legio andere onderwerpen.
De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van het kerkje
Van harte welkom !!!

PGGBU/PGGBU, 08-03-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 367, Groep: 201;202;.
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17-03-2015
Vesperdienst 30-03 vervallen
De geplande vesperdienst op 30 maart is komen te vervallen (bericht van Jenny Kooistra 16-03-2015).

PGGBU/PGGBU, 17-03-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 829, Groep: 201;.
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19-03-2015
JOLO (Johanneskerk Loopt)

JOLO 2e editie
Vanwege het grote succes van vorig jaar komt er
een 2e editie van de JOLO activiteit. We gaan weer
samen rennen!
Op zondag 19 April wordt in het centrum van
Sittard de Dis Familie Loop georganiseerd door
Stichting Sportpromotie Sittard. Door deel te
nemen aan dit hardloop evenement zijn we niet
alleen bezig met onze gezondheid, maar
ondersteunen we ook activiteiten van Stichting de
Kleine Beer. Stichting de Kleine Beer richt zich
voornamelijk op het welzijn van chronisch zieke
kinderen in Limburg.

Wij hopen dat er vanuit onze kerk een grote groep
lopers, jong en oud kan gaan deelnemen. Ook de
gemeenteleden uit Geleen e.o. worden uitgenodigd.
Op die manier doen we de naam Familieloop eer aan.
De naam JOLO zou ook kunnen staan voor Johannes-en
Ontmoetingskerk loopt!
Je kunt kiezen uit 3 afstanden. Het zijn de 2,5
kilometer, 5km. en de 10 km. Ook dit jaar is er de
Fun & Run en supporters zijn natuurlijk van harte
welkom.

We hebben dit jaar ook weer het kerkje aan de
Gruizenstraat tot onze beschikking. Dit is voor
iedere deelnemer en supporter de ontmoetings- en
verzamelplaats.
In het Gruizenkerkje wordt voorafgaand aan de verschillende loopafstanden weer een swingende warming-up georganiseerd.
Ook staan we na de loop klaar met een gezond hapje en drankje om na te genieten van de geleverde prestaties. Vanuit het
kerkje kunnen we elkaar mooi aanmoedigen.
Om herkenbaarheid en een echt groepsgevoel te creëren wordt er weer een T-shirt met het JOLO logo gemaakt, dit keer in
een andere kleur. Je bent natuurlijk niet verplicht dat T-shirt te bestellen. Als je vorig jaar hebt meegelopen, dan heb
je misschien nog wel het groene T-shirt en als je dat wilt dragen of je wilt een heel ander shirt aan, dan is dat
allemaal prima. Het gaat in eerste instantie om het plezier in het samen lopen.

De kosten voor deelname aan Jolo worden voor een deel gesponsord. De kosten variëren van 7,50 tot 12,50 euro per
persoon. Bij deze prijs zit inbegrepen: deelname aan de Dis familieloop, een JOLO T-shirt, een hapje, een drankje en
veel gezelligheid.
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Je kunt je inschrijven door je naam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer,e-mailadres, loopafstand en maat
T-shirt te mailen naar ardkolkman@gmail.com , tel nr. 06 53278338. Aan Ard kan ook betaald worden, dat kan ook nog op
de dag van de loop. In de kerk liggen op de leestafel inschrijfformulieren, die kun je ook gebruiken. Via ons komt de
inschrijving bij de organisatie terecht. Laatste inschrijfdatum is 29 maart. Mocht je interesse hebben deze sportieve
activiteit te sponsoren, dat zou geweldig zijn. Laat dit ons ook via de mail weten en wij nemen contact met u op. Kijk
ook even op de site: www.disfamilieloop.nl Om 13.00 uur is het kerkje open en ben je van harte welkom. Hieronder zie je
het schema.

10 km.
warming up: 13.30 uur
Fun & Run
start:

start: 14.00 uur

14.30 uur

5 km
warming up: 15.00 uur
2,5 km,
warming up: 16.00 uur

start: 15.30 uur

start: 16.30,

Kom in Beweging en doe mee!

Bram, Emma, Rolinka, Ard, Mirjam, Bindert en Nely

PGGBU/PGGBU, 19-03-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 989, Groep: 201;202;.
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28-03-2015
Test

PGGBU/PGGBU, 28-03-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 998, Groep: 201;.
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30-03-2015
Uitnodiging gemeenteberaad (na kerkdienst)
Uitnodiging gemeenteberaad samen met de Protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht, op zondag 3 mei na de dienst in de
Ontmoetingskerk.
In juni en oktober 2014 hebben we samen met de Protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht een gemeenteberaad gehad om de
gemeenten te betrekken bij het SamenVerder-proces. Het derde gemeenteberaad wordt gehouden op zondag 3 mei direct na de
gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk. Voor dat beraad bent u allen uitgenodigd om met elkaar te bepraten hoe we
SamenVerder vorm willen geven. Voorafgaand hebben de kerkenraden in een gezamenlijke vergadering op 17 maart al enkele
punten besproken.
/// Wat moet er nog gebeuren voordat we samen 1 geloofsgemeenschap kunnen zijn? Door alle kerkenraadsleden zijn
zorgpunten aan gedragen. Olv Nelleke de Kruik zijn die geclusterd. We gaan ermee aan de slag. U zult daar op de geplande
gemeenteberaden meer over horen.
Ook is het preekrooster 2016 uitgebreid in deze vergadering aan de orde geweest. Aan de basis daarvan ligt een
voorstel van de werkgroep kernen en vieringen, om 1 keer per maand een gezamenlijke dienst in 1 kerkgebouw te
hebben.Dat is goedgekeurd. \\\
En in de toekomst noemen we regio diensten: gezamenlijke diensten! De verdere uitwerking van dit rooster komt in de
volgende kerkenraad aan de orde.
We streven er naar om daarnaast de huidige regiodiensten welke we al voor 2015 afgesproken hebben ook te continueren en
zullen elkaar als het goed is dus veel vaker ontmoeten dan de afgelopen jaren het geval was en op die manier verder naar
elkaar toe groeien.
de voorzitters van de beide kerkenraden,
Wouter den Dulk (Geleen-Beek-Urmond)
Sietse van der Sluis (Sittard-Grevenbicht)

PGGBU/PGGBU, 30-03-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 999, Groep: 201;202;213;.
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12-04-2015
PKN enquète-onderzoek "Kerk op weg naar 2025"
In "De hartslag van het leven"(2012) presenteerde de synode haar visie op het leven en werken van de Protestantse Kerk
in Nederland in 4 thema"s: "Op de dag van de opstanding" - de inhoud; "Twee of drie in Jezus "naam"- de vorm; "Politiek
lichaam" - de samenleving; "Samen met alle heiligen"- kerk met anderen. Deze visie moet vervolgens wel handen en voeten
krijgen in de praktijk van de gemeenten: hoe ga je aan de slag en hoe organiseer je dat?
In gemeenten met minder leden en teruglopende financiën kan het lastig zijn om te voldoen aan de eisen die de
organisatiestructuur stelt. Vandaar dat in dit onderzoek vooral de vraag wordt gesteld: "Waar ervaren we de knelpunten
om kerk te zijn in onze tijd in de huidige inrichting van de kerk? En in welke richting willen we de oplossing zoeken?
Alle PKN-leden worden uitgenodigd de enquète in te vullen, electronisch via de PKN-website, met deze link:
http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/kerk-2025/Paginas/intro.aspxplossing zoeken?". Of gemakkelijker
http://www.protestantsekerk.nl , en dan doorklikken,
Kees van Luijk

PGGBU/PGGBU, 12-04-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1006, Groep: 201;.

Pagina 26 van 131

[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

12-04-2015
500 jaar Reformatie.
<h4 style=&dquot;background: white; margin: 0cm 0cm 4.5pt;&dquot;>In 1517 begon de reformatie bij Luther in Wittenberg.
Dat wordt in 2017 herdacht. En in de jaren daarvoor is er alvast een aanloop. Die herdenkt o.a. de uitgave van het
Nieuwe Testament die Erasmus in 1516 op de markt bracht, in de oorspronkelijke griekse taal. Zo zullen er
tentoonstellingen in Museum Catharijneconvent Utrecht en Museum Gouda zijn, wordt gewerkt aan o.a. een Reformatiebijbel
en een Bachbijbel en worden diverse studiedagen en symposia gehouden. Ook wordt een onderzoek gehouden onder jongeren
naar hun Bijbelgebruik. De officiële opening van het Bijbeljaar is op 31 oktober 2015 (Hervormingsdag) in de
Sint-Janskerk te Gouda. Meer informatie vindt u op www.bijbeljaar2016.nl. </h4>

PGGBU/PGGBU, 12-04-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1007, Groep: 201;.
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16-04-2015
Boekenmarkt Beek (Ruud Steen)
<iframe src="https://player.vimeo.com/video/125170598" width="500" height="283" frameborder="0" webkitallowfullscreen
mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Boekenmarkt Beek op 22 maart 2015 from Kerk on Vimeo .

PGGBU/PGGBU, 16-04-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1037, Groep: 201;217;.
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18-04-2015
Foto"s van Friet en Film
Een paar foto"s gemaakt door Joke Zuidema tijdens
de friet en film avond in de Johanneskerk in
Sittard, een evenement waarbij de 12+ van Sittard
en Geleen samen eerst friet aten en daarna een
film bekeken.

PGGBU/PGGBU, 18-04-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1038, Groep: 201;208;217;.
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18-04-2015
Film en Friet!
Een paar foto"s gemaakt door Joke Zuidema tijdens
de friet en film avond in de Johanneskerk in
Sittard, een evenement waarbij de 12+ van Sittard
en Geleen samen eerst friet aten en daarna een
film bekeken.

PGGBU/PGGBU, 18-04-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1039, Groep: 201;208;217;.
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18-04-2015
Film en Friet!
Een paar foto"s gemaakt door Joke Zuidema tijdens
de friet en film avond in de Johanneskerk in
Sittard, een evenement waarbij de 12+ van Sittard
en Geleen samen eerst friet aten en daarna een
film bekeken.

PGGBU/PGGBU, 18-04-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1040, Groep: 201;208;217;.
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18-04-2015
Film en Friet!
Een paar foto"s gemaakt door Joke Zuidema tijdens
de friet en film avond in de Johanneskerk in
Sittard, een evenement waarbij de 12+ van Sittard
en Geleen samen eerst friet aten en daarna een
film bekeken.

PGGBU/PGGBU, 18-04-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1041, Groep: 201;208;217;.
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18-04-2015
Film en Friet!
Een paar foto"s gemaakt door Joke Zuidema tijdens
de friet en film avond in de Johanneskerk in
Sittard, een evenement waarbij de 12+ van Sittard
en Geleen samen eerst friet aten en daarna een
film bekeken.

PGGBU/PGGBU, 18-04-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1042, Groep: 201;208;217;.
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18-04-2015
De Zondagen na Pasen
Bij de lezingen: Zondagen van Pasen
Op deze zondagen na Pasen bevinden we ons nog steeds in de sfeer van Pasen. Pasen is niet beperkt tot één dag maar
heeft een grote uit- en nawerking. Daarom is het goed om te spreken over de zondagen &dquot;Van Pasen&dquot;. Want de
Paaskring duurt tot Pinksteren. En Hemelvaart en Pinksteren maken er deel van uit. Op deze zondagen lezen we volgens het
rooster uit het evangelie van Johannes. We horen verhalen over de hernieuwde ontmoetingen van Jezus met zijn vrienden.
We vernemen hoe Jezus bij Petrus terugkomt op diens verraad. En we lezen hoe Jezus zichzelf ziet, namelijk als een Goede
Herder die zijn leven inzet én geeft voor zijn schapen.

PGGBU/PGGBU, 18-04-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1043, Groep: 201;.
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18-04-2015
Passage: Lezing over Vrouwengevangenis
Christelijk-Maatschappelijke vrouwenbeweging Passage, afdeling Geleen organiseert op woensdagmiddag 20 mei haar
ledenmiddag met een lezing van mevrouw Marianne Boselie over haar werk in de vrouwengevangenis.

De penitentiaire inrichting Ter Peel in het Noord-Limburgse Evertsoord is de grootste vrouwengevangenis van ons land.
Mevrouw Marianne Boselie is pastor in deze gevangenis. Wat en vooral wie komt ze daar tegen? Waaruit bestaat haar werk?
Wat kan zij als pastor voor deze vrouwen betekenen? Op woensdag 20 mei zal ze ons hierover vertellen. Het is een
indrukwekkend verhaal over hoop en wanhoop, geloven, vergeving en barmhartigheid.

Datum, tijd en plaats: woensdagmiddag 20 mei om 14.30 uur in de Herberg van de Ontmoetingskerk. Koffie/thee vanaf 14.00
uur. Gasten zijn van harte welkom en betalen ¬ 4,00.

PGGBU/PGGBU, 18-04-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1044, Groep: 201;202;.
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18-04-2015
Aktie Solidariteitskas 2015
Aktie Solidariteitskas 2015
Binnenkort kunt u weer een acceptgiro verwachten waarin u gevraagd wordt ¬ 10, over te maken naar de landelijke
solidariteitskas. Als lid van de PKN wordt onze gemeente aangeslagen per belijdend lid ongeacht de opbrengst van deze
acceptgiro actie. Tot nu toe was de opbrengst altijd lager dan de aanslag.

Bij de acceptgiro is een toelichting wat er met de inkomsten uit de solidariteitskas gedaan wordt. In het kort komt het
neer op het mogelijk maken van gemeente-opbouwende activiteiten voor die gemeenten die het zelf niet kunnen financieren
alsmede activiteiten die buiten een specifieke gemeente vallen zoals bijvoorbeeld koopvaardijpastoraat. Over het proces
het volgende: vorig jaar zijn we om kostentechnische redenen afgeweken van een volledig door de Landelijke
Dienstenorganisatie uitgevoerde actie. We kozen er vorig jaar voor om het in eigen hand te organiseren via distributie
als bijlage in Kerknieuws. Echter de opbrengsten vielen erg tegen en dat zou ermee te maken kunnen hebben dat via
Kerknieuws een kleinere groep bereikt wordt: niet ieder lid van onze gemeente is geabonneerd op Kerknieuws. Daarom gaan
we het dit jaar weer via de Landelijke Dienstencentrum doen en krijgt u de enveloppe per post.
Ik hoop dat u massaal gehoor geeft aan de oproep om ¬ 10,-- te storten!
Eddy Roerdink

PGGBU/PGGBU, 18-04-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1045, Groep: 201;.
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18-04-2015
Slotconcert Cantorij Limburg in de Ontmoetingskerk
Slotconcert Cantorij Limburg in de Ontmoetingskerk
Het Vocaal Ensemble Cantorij Limburg zet er een punt achter en houdt op te bestaan. We sluiten af met een gevarieerd
slotconcert op zondag 26 april in de Ontmoetingskerk te Geleen. Aanvang 15.00 uur.
32 jaar hebben we samen muziek gemaakt met concerten in binnen- en buitenland. Hoogtepunten waren werken van Limburgse
componisten uit de 18e en 19e eeuw, het Pinksteroratorium van de Heerlense componist Jan Seevens ( ), missen en minder
bekende passiemuziek.

Op het programma staan koorwerken van W.A. Mozart, Jan Seevens, Edward Elgar, Johannes Brahms en Piet Kingma. Als
afsluiting het Gloria in D van Vivaldi. Medewerking wordt verleend door de sopranen Astrid Berix en Charlotte Asberg. De
begeleiding is in handen van Rob Waltmans (orgel), Charlotte Asberg (piano) en Veronique Franssen (cello) Dirigent is
Peter Eijkenboom.

Het concert is gratis, kaarten daarvoor zijn verkrijgbaar bij koorleden en ondergetekende
Ria van Mourik (474 58 94)

PGGBU/PGGBU, 18-04-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1046, Groep: 201;202;.

Pagina 37 van 131

[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

18-04-2015
Concert Chris Ronald
Singer-songwriter Chris Ronald uit Vancouver (Canada) komt in april naar Europa! Op zijn reis door Europa doet hij ook
Grevenbicht aan, voor een geweldig concert in het Podiumkerkje. Deze rasartiest speelt in de lange schitterende Canadese
traditie van verhalen vertellers en singer-songwriters. Een perfecte mix van folk, roots, en oude country, maar ook
Keltische invloeden vanuit zijn Britse achtergrond. In 2014 bracht Chris zijn derde CD uit, Timeline, die al voor veel
internationale aandacht heeft gezorgd en een nominatie opleverde voor de prestigieuze Songwriter of the year prijs bij
de Canadian Folk Music Awards. Chris wordt begeleid door John Ellis (steel gitaar, akoestische en elektrische gitaar,
mandoline), en Pim Bouwens (basgitaar, percussie, achtergrondzang).
Meer informatie: www.chrisronald.com. Aanvang: 20.00 uur. Entree: ¬ 10,00.
///

Concerten Podiumkerkje Grevenbicht

In april zijn er weer enkele concerten in het Grevenbichtse kerkje. Voor meer achtergrondinformatie kunt u een kijkje
nemen op www.podiumkerkje.nl. Inlichtingen en reservering: Corona Smitskam, tel. 485 22 42, of e-mail
info@podiumkerkje.nl. U vindt het Podiumkerkje in de Heilig Kruisstraat 30, Grevenbicht. Het kerkje is steeds een half
uur voor aanvang van het concert open.
\\\

PGGBU/PGGBU, 18-04-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1047, Groep: 201;202;.
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22-04-2015
Bijbel in het Twents
Voor onze lezers afkomstig uit het Nedersaksische taalgebied:
De Biebel in de Twentse Sproake online te lezen
Tukkers lezen de Bijbel graag in hun eigen taal. De bekende Twentse theoloog Anne van der Meiden vertaalde voor hen de
Bijbel naar het Twents: de Biebel in de Twentse Sproake. Deze vertaling is nu online te lezen. Van der Meiden: Verzen
uit de Biebel komen directer binnen.
De Bijbel naar het Twents vertalen, hoe doe je dat?
Het plan om een Twentse Bijbel uit te brengen ontstond geleidelijk. Het begon ooit met bijbelpassages die ik zelf
vertaalde voor kerkdiensten in de Twentse taal. Toen ik meer tijd kreeg begon ik met het vertalen van de vier
evangeliën. Theologen en dialectkundigen hielpen me daarbij. In totaal werkte ik veertien jaar aan de Twentse Bijbel.
Bij lastige bijbelteksten won ik advies in van het Nederlands Bijbelgenootschap. Ook bestudeerde ik de Biebel in t
Grunnegers en de bijbel in het Platdüütsch, want net als het Twents zijn het Gronings en het Platduits Nedersaksische
talen. Mijn uitgangspunt voor de vertaling was steeds: 'Hoe zeggen wij het hier in deze streek?'. Dat kan soms tot
spannende vertalingen leiden. Wanneer Jezus aan het kruis zijn laatste woorden spreekt, zegt hij in Johannes 19:30 niet
'het is volbracht' maar 't Is doan!'. Dat zegt een boer ook als hij klaar is na een dag hard werken op het land.
Sommigen vinden dit verplatting van de taal, maar dit is wél wat er echt staat.
De Biebel in de Twentse Sproake is nu exclusief online te lezen op debijbel.nl .
Bron: Nieuwsbrief Refo500 19-03-2015
[Aangeboden door Wim Hoogstraten]
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28-04-2015
de Engle van Zitterd-Gelean
Diaconale RaadInzamelactie voor de Engle van Zitterd-GeleanDe diaconieën van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond
hebben de afgelopen periode besloten om de Engele van Zitterd-Gelean te gaan ondersteunen.
Als eerste actie willen wij op de zondagen 10, 17 en 24 mei groenten in glas gaan inzamelen. Het gaat dan om de diverse
groenten van ongeveer 350 gram, dus geen grote potten. Mocht u niet kunnen of willen sjouwen met spullen,dan is een
geldelijke bijdrage natuurlijk ook van harte welkom. Op 10 mei a.s. zal Angela Colaris van de Engele de regiodienst
bezoeken, toelichten waar de Engele voor staan en vertellen wat wij als gemeente zoal voor hen kunnen betekenen.
De Engele van Zitterd-Gelean ondersteunen gezinnen die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Gezinnen die, om
wat voor een reden dan ook, in aanmerking komen voor de voedselbank, kunnen in de regio Sittard-Geleen rekenen op een
wachtlijst van 6 tot 7 maanden. In de tussentijd zijn er amper regelingen om deze mensen te helpen.
Steeds meer mensen hebben niet meer de mogelijkheid om dagelijks een fatsoenlijke maaltijd op tafel te zetten. De
Engele proberen deze gezinnen te helpen en zijn daarvoor continu op zoek naar sponsors voor de zogenaamde Engele
pakketten,waarmee ze in ieder geval willen zorgen voor een bijdrage aan een dagelijkse broodmaaltijd en een warme
maaltijd. Daarnaast ondersteunen ze gezinnen in de vorm van begeleiding naar de diverse instanties. Denk hierbij aan
hulp bij het aanvragen van uitkeringen, de weg naar bewindsvoering, hulp bij schuldsanering, maar ook hulp in de vorm
van kleding en huisraad. Ook stellen zij kritische vragen als de instanties zich niet aan de afspraken houden.
Zij doen dit alles met een klein netwerk aan vrijwilligers die, elk met hun ervaring en expertise, zijn of haar aandeel
levert. De Engele zijn continu op zoek naar sponsoring in de vorm van levensmiddelen en kleding, maar zeker ook in
expertise. Zij streven ernaar deze mensen net dat ene steuntje te kunnen geven dat ze nodig hebben en ervoor zorgt dat
ze het over een tijd weer helemaal zelf kunnen. Ze kijken dus naar de behoefte van de persoon zelf en proberen daar hun
hulp op aan te passen.
Doet u mee met de actie?
Bertha Verkerk en Harm Versluis
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28-04-2015
Nieuwe schilderijen!
Nieuwe schilderijen in de OntmoetingskerkSinds donderdag 16 april hangen er weer nieuwe schilderijen in de hal van de
Ontmoetingskerk. We namen afscheid van Annekes werk en begroeten dat van Hannie Stork, die voor de meesten van ons ook
geen onbekende zal zijn. Hannie schildert weer heel anders dan Anneke, werkt figuratief (zoals dat heet), met themas
uit de natuur, het landschap, bloemen en mensen. Afijn, u moet het zelf maar eens gaan zien; net als het maken van kunst
is ook het bekijken ervan een uiterst individuele bezigheid.
Natuurlijk hopen we, samen met Hannie, dat u haar werk zult kunnen waarderen.
Anton de Joode.
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12-05-2015
Meer regio-diensten in 2016
Uit de kerkenraad
De kerkenraad heeft het rooster voor de kerkdiensten in 2016 vastgesteld. Het aantal gezamenlijke diensten met
Sittard-Grevenbicht is daarbij flink uitgebreid, om elkaar meer en beter te ontmoeten in het SamenVerder-proces. De
huidige gezamenlijke diensten zijn gebleven, zoals de diensten in de zomermaanden. In die vakantieperiode zijn er
meestal twee diensten: een vroege dienst in Urmond, Beek of Grevenbicht en een late dienst in de Ontmoetingskerk of de
Johanneskerk. Op hemelvaartsdag is er één gezamenlijke dienst in het Gruizenkerkje. Naast deze gebruikelijke
gezamenlijke diensten komt er ook in de andere maanden een gezamenlijke dienst, en wel alleen in de Ontmoetingskerk of
de Johanneskerk. Dat biedt gelegenheid om de elkaars liturgie te waarderen en om na de dienst een praatje te maken. We
hebben ook gezamenlijke diensten met de remonstrantse gemeente, en dat blijft zo in 2016.
Kees van Luijk
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14-05-2015
Symposium Urmond 200 jaar
Symposium Vrijheid Urmond op 29 mei in de
Protestantse kerk Urmond werd pas in 1815
Nederlands. Dat is dit jaar dus precies 200 jaar
geleden. Vóór 1815 werd Urmond eeuwenlang door het
Duitse Gulik en een paar jaren door Frankrijk
bestuurd. In 1815 kwam daaraan een eind en ging
Urmond tot Limburg en Nederland behoren.In het
kader van de viering van dit 200-jarig jubileum
organiseert de Stichting Vrijheid Urmond op 29 mei
2015 in de Protestantse kerk te Urmond het
symposium Uermend 200 jaor geleje, aanvang 19.30
uur. Er zijn lezingen over historisch Urmond, de
verhalenbundel Urmond rond 1815 (met een
bijdrage over de Protestantse gemeente) wordt
gepresenteerd en een expositie van oude kaarten,
schetsen en fotos wordt geopend. Het symposium is
gratis toegankelijk.Indien u het symposium wilt
bijwonen, is het gezien de beperkte plaatsruimte
zaak dit zo snel mogelijk kenbaar te maken via
info@vrijheidurmond.nl of
hmra.wijnands@kpnmail.nl . Meer informatie over de Stichting Vrijheid Urmond en het programma van de verdere
festiviteiten rond het jubileum op zondag 7 juni 2015, waarin de Protestantse kerk weer een centrale rol speelt, vindt u
op www.vrijheidurmond.nl .
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14-05-2015
Vier de Zondag (7 juni)
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17-05-2015
De Bijbel op Facebook!
B-reader: Bijbellezen via Facebook Bijbellezen via Facebook, dat is het idee achter het initiatief "B-reader" dat
onlangs van start is gegaan. Als lid van deze Facebookgroep ontvang je dagelijks een melding via Facebook. Elke dag
wordt er een stukje uit de Bijbel geplaatst met daarbij enkele vragen om er zelf verder over na te denken./// Elke
ochtend verzorgt ds. Schenau (predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) te Goes een bijdrage aan de hand
van een stukje uit de Bijbel (HSV, NBV en Bijbel in Gewone Taal) met daarbij, indien nodig, een korte toelichting, en in
elk geval een aantal vragen om je te helpen wat je las op je eigen leven te betrekken. \\\ Uiteraard is er ook de
mogelijkheid te reageren en het gesprek met elkaar aan te gaan! De groep is te vinden op
www.facebook.com/groups/b.reader.nl .Bron: Refo500 15-05-2015 / aangeboden door Wim Hoogstraten
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21-05-2015
Computers te koop: 45-65 Euro!
Te Koop!!!!
De Ontmoetingskerk, een vreemde plaats om een computer te kopen, maar wel spotgoedkoop!
Nadat zon 150 cursisten op de computers in de Ontmoetingskerk hebben leren internetten en e-mailen, worden deze nu
niet meer gebruikt.
De zeven computers verkeren nog in goede staat, al zijn het uiteraard geen nieuwe. Op de meeste computers zit nog het
oude Windows XP besturingssysteem. Dit dient u wel te (laten) vervangen door een besturingssysteem dat wel geupdated
wordt. (het gratis Linux b.v.) Er zijn ook twee computers waarop Windows 7 is geïnstalleerd. Deze computers kosten ¬
65,- (complete configuratie).
De andere 5 computers krijgt u voor maar ¬ 45,- en wel een complete configuratie, d.w.z.: een computer, een
toetsenbord, een muis, aansluitkabels en een (platte) monitor.
Er is nog meer!
Er zijn ook enkele setjes computerluidsprekers te koop á ¬ 5,- per set. Tevens zijn bij vijf computers verrijdbare
computertafeltjes (van Ikea) met een uitschuifblad voor toetsenbord en een platform voor plaatsing van de pc te koop,
erg handig en plaatsbesparend. Deze tafeltjes kosten ¬ 40,- Deze tafeltjes worden alleen los verkocht, als de
computerkopers er geen belangstelling voor hebben. Met de opbrengst hopen we een nieuwe beamer voor de kerk te kunnen
bekostigen. Heeft u interesse, neem dan contact op met onze koster Harm Ouwerkerk om een afspraak te maken voor het
ophalen. (tel: 06 25560350 )
Wie het eerst komt&&&.. het eerst 'mailt'!
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11-06-2015
Verslag gem.beraad 3 mei j.l.
Rapportage Gezamenlijk Gemeente Beraad van 3 mei 2015.
Na de dienst van 3 mei geven Jaap Streefkerk en Anno Braaksma namens de Stuurgroep, een korte toelichting over het doel
van dit 3de Gemeente beraad in het kader van het 'Samen Verder' proces.
De stuurgroep coördineert dit Samen Verder proces en verzamelt nu de voortgang rapportages van de verschillende
werkgroepen om deze aan de gezamenlijke Kerkenraden aan te bieden voor het bepalen van de volgende stappen. In dat kader
wordt nu de beleving van gemeente leden gepeild over wat er moet gebeuren om samengaan één geloofsgemeenschap te
worden. De zelfde vraag is 17 maart behandeld in de beide kerkenraden waar een lijst van aandachtspunten uit naar voren
zijn gekomen. Dit Gemeente Beraad is vooral bedoeld om te luisteren en de reacties van de gemeenteleden van
Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht vast te leggen. Hier volgt een korte impressie.
Behalve dat er deels teleurstelling was omdat er nauwelijks of geen informatie omtrent de voortgang gegeven kon worden,
was er toch ook betrokkenheid voor het proces. De visienota 'Aan de slag met nieuw Elan' van mei 2014, dat als
beleidsnota gezien kan worden, is eenduidig over de criteria voor het vormen van één geloofsgemeenschap. Immers
teruglopende kerkelijke belangstelling heeft niet alleen landelijk als ook lokaal, zoals voor Geleen en Sittard,
consequenties. Het gaat dan om tal van zakelijke aspecten zoals menskracht voor de verschillende activiteiten en
financiële draagkracht met betrekking tot predikanten als wel exploitatie van kerkgebouwen. Terwijl de discussie hier
omtrent binnen de landelijke PKN onduidelijk en diffuus is, draagt deze bijeenkomsten bij tot meer duidelijkheid.
Belangrijk wordt gevonden dat er alles aan gedaan wordt om elkaar beter te leren kennen. We zullen ook bereid moeten
zijn de verschillen tussen de verschillende groepen te benoemen. Hiervoor ook niet wachten tot we het vooraf over alles
eens zijn want dat kan een eeuwigheid duren. Anderzijds zal er discussie moeten blijven om op die manier de beste
werkwijzen van elkaar te kunnen inzetten. Het gaat om een nieuwe uitvoeringsvorm te vinden waar iedereen zich prettig
bij kan voelen. De vraag is of we daarbij bereid zijn noodzakelijke en ook pijnlijke besluiten te nemen. Meer
publiciteit is nodig om zoveel mogelijk gemeenteleden hierbij te betrekken. We moeten er ook rekening mee houden dat
er afhakers zullen zijn, ook van degene die hier nu niet zijn. Kunnen we dan nog alle lopende taken blijven vervullen.
Samengaan geeft ook ruimte voor menskracht daar waar dubbel functies ontstaan. Een stappenplan wordt zeer wenselijk
geacht met de suggestie 2017 als uiteindelijke totale realisatie moment te kiezen omdat dat het jaar van het
Protestantisme is.
Wat als vraag overblijft is hoe de predikanten met hun toekomstige werkzaamheden omgaan en hoe het met de kerkgebouwen
zal gaan. Gemeld wordt dat de werkgroep Kernen & Vieringen hier druk mee bezig is. De wens wordt geuit dat voor elke
kern een Gebedshuis blijft bestaan. De status van de diverse werkgroepen wordt via de gemeenschappelijke kerkenraad
gerapporteerd. De meeste rapportages zijn inmiddels binnen. Alle consequenties overwegende neemt dit orgaan het
uiteindelijke initiatief om als één gemeente de toekomst in te gaan.
Tot zover dit verslag van de gemeenteochtend op 3 mei
Namens de Stuurgroep Samen Verder.
(de uitnodiging voor het 4e gemeenteberaad in Sittard op 29 juni om 20:00u staat bij de agenda)
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16-06-2015
Impressie Kerktuintreffen
Foto (en video!) impressie van het Kerktuintreffen in Urmond, deze maand in Urmond. Gemaakt door Ruud Steen.
<iframe src=&dquot;https://player.vimeo.com/video/130898907&dquot; frameborder=&dquot;0&dquot; width=&dquot;500&dquot;
height=&dquot;281&dquot;></iframe>
Kerktuintreffen 2015 from Kerk on Vimeo .

PGGBU/PGGBU, 16-06-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1179, Groep: 201;217;.

Pagina 48 van 131

[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

23-06-2015
Website Raad van Kerken
De Raad van Kerken heeft een interessante website www.scheppingvieren.nl opgesteld, waarin u verhalen en gebeden,
liederen en rituelen vindt. Bedoeld om u en anderen te inspireren in doen en laten, om vrij te gebruiken in vieringen en
bijeenkomsten, en voor persoonlijke bezinning. Het materiaal van deze website komt uit verschillende (christelijke)
geloofstradities en vormen van spiritualiteit die verbonden zijn met het ritme van de natuur, de zorg om de aarde en
haar bewoners. Zo kunt u bijvoorbeeld doorklikken naar kerk- en kloostertuinen; een vakantietip?
De algemene website van de Raad is bereikbaar via www.raadvankerken.nl .
[aangeboden voor opname door Kees van Luijk]
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04-07-2015
5 juli: Komt u ook?
Bij de diensten: zondag 5 juli: geld, geld, geld
In de kerkdiensten op 5 juli staat het verhaal over de rijke jongeling uit Lucas 18 centraal. In de basiscatechese en
de 12 plusviering is dit onderwerp besproken geweest. In de dienst in de Ontmoetingskerk zullen we op een speciale
manier aandacht besteden aan het thema. Deze dienst in de Ontmoetingskerk vormt tevens de afsluiting van het
jeugdseizoen. Evenals als vorig jaar zitten we met elkaar in een grote kring in de kerk.

We gaan deze dienst luisteren naar het verhaal van de rijke jongeling uit Lucas, we staan stil bij nieuwsberichten en
net als vorig jaar nadenken over drie prikkelende stellingen.

Natuurlijk heeft de jeugd ook weer een filmpje gemaakt getiteld: 'Kom op voor arme kinderen'. Het beloofd een
afwisselende dienst te worden.

Het is fijn dat er een groep kinderen is die zo met God en met elkaar (en nu samen met ons) over maatschappelijke
onderwerpen willen nadenken.

U komt toch ook?!
Beleven &.. en delen!
Terug van vakantie horen we de enthousiaste verhalen van elkaar aan. Wat zijn er een mooie plekjes ver weg en ook soms
verrassend dichtbij. En wat kunnen sommige mensen daar boeiend over vertellen! Iedereen hangt aan haar/zijn lippen en
ziet het allemaal voor zich. Of degene met je aan de praat raakt, heeft een hobby waar hij/zij met zoveel enthousiasme
over kan vertellen, dat je denkt 'daar wil ik meer van weten!' De passie spat er af! Zo hebben we intussen al vijf jaar
lang een aantal zondagmiddagen beleefd. Heel wat keren kwam iemand iets met ons delen. We herinneren ons vast allemaal
nog wel een middag die we heel bijzonder hebben gevonden. Dat kan de voettocht naar Santiago van Leo Baeten zijn of de
film over de Maas en het verhaal van Henk Verkerk over de Maaswerken.

Ook het komend jaar willen we weer bijzondere verhalen of hobbys delen. Bent u iemand die uw belevenissen wilt komen
delen of kent u iemand die dat goed zou kunnen doen? Meld u aan! Wij organiseren ook dit komend seizoen weer een aantal
mooie middagen!

Pier Prins, Ruud Steen en Nelleke de Kruik.
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04-07-2015
Ouderenkring Ontmoetingskerk
Ouderenkring Ontmoetingskerk Datum: maandag 13 juli van 15.15 uur 16.45 uurVakantietijd!! Veel mensen zijn of gaan
op vakantie, veel clubs hebben hun deuren gesloten, verenigingen liggen stil. Vakantie: het betekent voor velen een tijd
van rust; andere landen bezoeken, andere dingen doen, weg uit het gewone dagelijks bestaan. Vakantie betekent voor
anderen soms ook een tijd van eenzaamheid. De vaste bezoekers zijn weg en we kunnen ook niet naar onze wekelijkse kring
of onze kaartmiddag/avond.
Daarom midden in de zomer deze bijeenkomst. Want de zomer is niet alleen vakantietijd, de zomer is ook een tijd van
overvloedige groei en bloei in de natuur. En als we daar naar kijken en er op letten dan kunnen we ons verwonderen over
hoe alles in elkaar steekt en misschien denken we dan ook aan de Schepper, aan onze oorsprong, onze bron en aan het
prachtige verhaal van de Schepping, waarmee onze Bijbel begint. Deze middag kijken we naar dat verhaal en luisteren we
naar muziek die bij dat verhaal past. Ruud Steen verzorgt deze boeiende beamerpresentatie. En natuurlijk is er ook tijd
voor koffie en een praatje.
We hopen dat veel mensen maandag 13 juli naar 'De Schepping' komen kijken en luisteren. Neem gerust vrienden, buren,
kennissen mee, want u weet: 'Hoe meer zielen, hoe meer (vakantie) vreugd!' Graag tot ziens in de Ontmoetingskerk
Een heel hartelijke groet, Dineke Streefkerk
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04-07-2015
Glazen Huis: Wereldrecord Bijbellezen
Wereldrecord Bijbellezen Serious Request hoeven we jongeren echt niet uit te leggen. Maar de Bijbel lezen? Is dat leuk
dan???
Dit jaar staat het Glazen Huis in Heerlen: van 18-24 december gebeurt er van alles op en rond het Pancratiusplein. De
gezamenlijke kerken in Parkstad hebben besloten mee te gaan doen: zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Rode Kruis.
Ze hebben daarvoor een tiental activiteiten opgezet en de leukste daarvan vinden wij de Wereldrecordpoging Bijbellezen.
We lezen vanaf het begin, van Genesis tot het eind van Openbaring en willen daarmee in het Guinness Book of Records
komen! En door het voorlezen te laten sponsoren gaan we Serious Request steunen. Het evenement gaat plaatsvinden in
Heerlen, de locatie wordt nog bekend gemaakt.
We starten op zaterdag 24 oktober, het begin van de herfstvakantie. Na een kort ochtendgebed beginnen we om 10:00 uur
met Genesis 1. Vanaf dat moment wordt non-stop gelezen en we denken in de loop van woensdag de 28e de laatste woorden
van Openbaring (22:21) te kunnen lezen. Best spannend, want op welk moment dat zal zijn weten we uiteraard pas als het
zover is.
Je leest het goed: non stop, dus ook s nachts lezen we door!
Telkens leest iemand 10 minuten en daarna neemt de volgende het over. Omdat niet iedereen hetzelfde leestempo zal
hebben, weet je tevoren niet precies op welke plek je moet gaan lezen als je aan de beurt bent. Iedere nieuwe voorlezer
gaat dus tamelijk onvoorbereid beginnen.
We hebben daarom gekozen voor de vorig jaar uitgekomen nieuwe vertaling van de Bijbel: De Bijbel in Gewone taal. In
deze vertaling komt echt geen woord Grieks voor. Dat maakt het gemakkelijker om er naar te luisteren, maar ook om er uit
voor te lezen. Vrijwel iedereen zal zonder voorbereiding kunnen voorlezen, ook kinderen kunnen meedoen!
Uiteraard is het handig om thuis vast eens te oefenen: het is natuurlijk belangrijk als elk Bijbelgedeelte duidelijk en
zorgvuldig gelezen wordt. Je kunt dat niet afraffelen. We houden een logboek bij met alle namen van de deelnemers en de
gelezen gedeeltes en alles wordt opgenomen. Een geweldige uitdaging.
Ons uitgangspunt: voor elke minuut ¬ 1 sponsorgeld. Uitgaande van 96 uur lezen komen we dan aan een opbrengst van ¬
5.760,-!!!
Als je komt voorlezen mag je zelf het sponsorgeld betalen, maar veel leuker is het natuurlijk om sponsors te zoeken:
ouders, opas en omas, vrienden, mensen van je sportclub, buren, leraren, ooms en tantes enz.
Iedereen kan zich aanmelden om mee te komen lezen, individueel, maar leuker nog met een groepje. En dan onze speciale
oproep voor jongeren: kom meelezen en meld je aan, bij voorkeur voor de nachtelijke uren! Er zullen zeker veel mensen
willen meedoen, maar de nachtelijke uurtjes zijn niet voor iedereen haalbaar. Neem de uitdaging aan en meld je aan met
een groep vrienden/vriendinnen, je koor of band, catechesegroep, klasgenoten, sportclub, enz. enz..
Als er iedere nacht een groep van ongeveer 15 mensen beschikbaar is van 24:00 u tot 07:00 u, en we gaan uit van telkens
10 minuten lezen per persoon, dan komt iedereen ongeveer 3 x aan de beurt. De rest van de nacht: gezellig bij elkaar
zijn, (muziek) luisteren, misschien een spelletje doen e.d. Er zal natuurlijk wat te eten en te drinken zijn.
Ongetwijfeld wordt het een prachtige en bijzondere ervaring: samen de Bijbel helemaal lezen en een nacht met elkaar
doorbrengen in de kerk. Dat maak je niet echt vaak mee. Mis het niet: meld je aan en laten we er met zn allen iets
moois van maken.
Voor meer info en aanmelding: Ab Mulder, athmulder@gmail.com , 045-525 02 09

PGGBU/PGGBU, 04-07-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1190, Groep: 201;202;208;.
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04-07-2015
Afsluiting seizoen basiscatechese 12plus
Bij de afsluiting van het seizoen gaan we samen
eten. Dit keer pannenkoeken!

PGGBU/PGGBU, 04-07-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1191, Groep: 201;217;218;.
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05-07-2015
Film Basiscat./12Plus
Bekijk de film gemaakt door de kinderen van de
basiscatechese/12 plus. Opkomen voor arme
kinderen

PGGBU/PGGBU, 05-07-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1205, Groep: 201;.
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09-07-2015
Webtentoonstelling Reformatietijd
Nieuwe webtentoonstelling van afbeeldingen en
voorwerpen uit de Reformatietijd
In het kader van de herdenking van 500 jaar
Kerkhervorming in 2017 heeft de organisatie
ArtRefo een virtuele tentoonstelling opgezet onder
de naam &dquot;Rare Reformation Relics&dquot;.De
tentoonstelling toont afbeeldingen en voorwerpen
uit de collecties van 17 musea in geheel Europa
die de rijkdom en de diversiteit van de cultuur
rond de Kerkhervorming duidelijk maken. Er zijn
portretten en spotschriften uit zowel de Lutherse
als de Hervormde/Gereformeerde kring naast
emaillen borden, liturgisch textiel en
avondmaalsvaatwerk.De samenstellers beogen met hun
tentoonstelling het blijvend belang van de
afbeeldingen en voorwerpen geïnspireerd door de
theologie en de geloofspraktijk van de
protestantse reformatie duidelijk te maken. Zij
hopen ook dat de webtentoonstelling zal worden
gebruikt voor educationele doeleinden en dat
kijkers worden aangemoedigd de betreffende musea te bezoeken.Vaak wordt gedacht dat de Kerkhervorming op kunstgebied
alleen maar geleid heeft tot afbraak. Evenwel was er naast de beeldenstorm in diverse landen ook de opbloei van
afbeeldingen in drukwerk en de schilderijen van Lucas Cranach en zijn opvolgers. De nieuwe tentoonstelling toont daarvan
en rijke keuze, waaronder ook voorwerpen die tot dusver zeer onbekend zijn gebleven.
///De tentoonstelling is te vinden op www.rarereformationrelics.com .
\\\ Wim HoogstratenBron: Refo500, 3 juli 2015

PGGBU/PGGBU, 09-07-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1218, Groep: 201;.
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09-07-2015
Samen Verder: Het Pastoraat
Samen Verder: Het Pastoraat. In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, willen we
deze rubriek gebruiken om u van het één en ander op de hoogte brengen.Dit keer komt het Pastoraat in beeld. In juni
hebben het Pastoraatteam van Sittard-Grevenbicht (SG) en de Pastorale Raad van Geleen-Beek-Urmond (GBU) opnieuw kennis
met elkaar gemaakt. Het bleek dat in okt 2011 al een begin gemaakt is met de intentie tot samenwerking. Ondertussen zijn
er vele wisselingen van het Team (SG) en de Raad (GBU) geweest zodat nu opnieuw een overzicht van de verschillende
samenstellingen, taken en werkwijzen is gemaakt. In SG is de ouderling wijkgebonden terwijl GBU ook nog sectieoudsten
kent. Daarmee komt ook tot uitdrukking dat SG over 5 wijkteams spreekt en GBU het over 6 secties heeft. Natuurlijk
verschilt ook de vergaderstructuur, de frequentie van bijeenkomen en de deelneming. Verder is er gesproken over de
activiteiten in de wijken en secties en hoe met ouderen en nieuw-ingekomenen contact wordt onderhouden en gemaakt.
Zorgpunten zijn gedeeld en voorstellen zijn gedaan om de situatie in de toekomst de baas te kunnen blijven. Een
belangrijke eerste actie is dat een werkgroep gevormd wordt die zich gaat verdiepen in de herindeling van de wijken en
secties. Dit moet afgestemd zijn op een voorstel van de werkgroep Structuur omtrent de nieuwe structuur van de
samengevoegde gemeente. In oktober zal de volgende gezamenlijke pastoraatsvergadering plaatsvinden. [aangeboden door Ed
Rensen]

PGGBU/PGGBU, 09-07-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1219, Groep: 201;213;.
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09-07-2015
Samen Verder: Jeugdwerk
Samen Verder: Jeugdwerk.
In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, willen we deze rubriek gebruiken om u
van het één en ander op de hoogte brengen.
Hier zullen de activiteiten van de bestaande Jeugd werkgroepen van Sittard-Grevenbicht (SG) en Geleen-Beek-Urmond
(GBU) in beeld gebracht worden. Omdat de beide gemeentes verschillen in aanwezigheid en betrokkenheid van Jeugd kennen,
zijn daar ook hun programmas op afgestemd.
Tot nu toe zijn jongeren van de jongerenkerk uit Sittard al twee keer op bezoek geweest bij de 12+ viering in Geleen
(tijdens gezamenlijke vieringen van Geleen en Sittard, de eerste keer in de Ontmoetingskerk, de tweede keer in de
Johanneskerk). En de jongeren uit Geleen zijn aanwezig geweest op de laatste film en friet avond in Sittard.
Voor het nieuwe seizoen zijn er meer plannen voor samenwerking. Concreet is afgesproken:
De basiscatechese van Geleen en Sittard wordt met ingang van januari samengevoegd. Basiscatechese wordt dan gehouden op
de tweede zondag van de maand, bij de gezamenlijke vieringen. In Sittard zal de leeftijd daarvoor worden aangepast,
zodat beide gemeenten kinderen van 9 tot 12 jaar uitnodigen.
Hetzelfde geldt voor de jongerenkerk van Sittard en de 12+ vieringen van Geleen. Vanaf januari zullen die ook
gezamenlijk plaatsvinden op de tweede zondag van de maand, bij de gezamenlijke vieringen. Beide jongerenvieringen gaan
uit van het concept Young Thomas vieringen, zodat het goed mogelijk is deze activiteit gezamenlijk te maken.
In de aanloop naar deze gezamenlijke activiteiten zullen mensen uit Sittard aanwezig zijn bij een 12+ viering voor de
hele gemeente in Geleen op 5 juli, en uit Geleen bij de jongerenkerk met de gemeente in Sittard op 4 oktober.
Film en friet avonden zullen in 2016 afwisselend in Sittard en Geleen worden georganiseerd. De Yonight, een activiteit
voor de jeugd in Sittard, is pas dit jaar gestart en blijft voorlopig alleen voor Sittard.
Voor alle gezamenlijke activiteiten wordt vanaf september ook samen vergaderd.
[aangeboden door Ed Rensen]

PGGBU/PGGBU, 09-07-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1220, Groep: 201;208;213;218;219;.
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14-07-2015
Startzondag Geleen 20 september
Startzondag Geleen op zondag 20 september in de Ontmoetingskerk
ds. P. Prins.
Oudste: mw. W.H.L.P.M. Thijs.
Coll.: 1. ZWO, 2. Landelijke collecte voor het eigen jeugdwerk.
Medewerking door de Cantorij o.l.v. Ria van Mourik-Schouten.

Goede buren, goed gebeuren

Startzondag in de Ontmoetingskerk

Een nieuw kerkelijk seizoen staat voor de deur. Alles gaat weer begin- nen: kringenwerk, vergaderingen, jeugdwerk,
huisbezoeken, ontmoe- tingen. Graag willen wij het nieuwe seizoen starten met een feestelijke viering in de
Ontmoetingskerk met als thema: Goede buren, goed gebeuren. Voor het eerst is de startzondag voorbereid samen met mensen
van de Protestantste Gemeente Sittard - Grevenbicht.

Het programma voor deze zondag:

09.45 uur: Koffiedrinken in de hal, voorafgaande aan de kerkdienst.

10.30 uur: Viering in de kerkzaal: &dquot;Goede buren, goed gebeuren&dquot;.

We zingen mooie liederen en lezen het verhaal over Zacheüs

Medewerking wordt verleend door de cantorij en de kinderen (4-12 jaar) gaan tijdens de dienst werken aan een
'Buurhuis', dat het nieuwe symbool wordt en in de kerk wordt opgehangen.

Na de kerkdienst is er koffie en thee met zelfgebakken cake en koek in de hal van de Ontmoetingskerk. Voor de kinderen
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is er Kinderherberg en crèche.

Iedereen jong en oud is van harte welkom

op de Startzondag 2015

op 20 september in de Ontmoetingskerk

Uiteraard ook uw buren!!!

Goede buren.

We hebben er vrijwel allemaal mee te maken: buren. Je buren kies je niet uit. In tegenstelling tot je vrienden. Als
buren ben je aan elkaar gegeven en tot elkaar veroordeeld. En dus heb je met elkaar te doen. En moet je rekening houden
met elkaar.

Een goede buur is van groot belang. Niet voor niets luidt het gezegde: Een goede buur is beter dan een verre
vriend&dquot;. Een goede buur is iemand waar je in noodgevallen altijd terecht kunt, maar ook iemand met wie je in het
dagelijks leven goed contact hebt. En dat gaat verder dan alleen naar elkaar knikken als je elkaar tegenkomt.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft &dquot;vertrouwen&dquot;" tot een waardevol thema in zijn werk gemaakt. Hij
vraagt vaak aan de inwoners van zijn stad of mensen de sleutel van hun buren hebben. Dat is beduidend minder dan
vroeger, constateert hij. Het geven van je huissleutel is een opperste vorm van vertrouwen. Dat valt tegen in Rotterdam,
concludeert hij. Dus is er nog veel werk te verzetten.

Sommige buren komen nooit bij elkaar over de vloer. Je groet elkaar maar dat is het dan ook. Als je maar in harmonie
met elkaar samenleeft in de flat of in de straat waar je woont.

Pagina 59 van 131

Helaas komt het voor dat verhoudingen met de buren onder druk komen te staan vanwege bijvoorbeeld geluidsoverlast. Of
een overstekende boom. Of een schutting die vijf centimeter te ver staat. Het Tv-programma &dquot;De rijdende
rechter&dquot; toont aan dat emoties hoog kunnen oplopen tussen buren als ze een meningsverschil hebben.

Geloof en kerk: buren.

Het woord &dquot;buren&dquot; komt weinig voor in de Bijbel. Buren in de Bijbel zijn de bewoners van de huizen in de
omgeving van je huis. Van buren leen je of krijg je spullen. Buren kunnen de spot met je drijven, zegt Psalm 31. Maar je
kunt je buren ook uitnodigen om feest met je te vieren over wat je ontvangen of gevonden hebt (Lucas 1: 58 en Lucas 15:
6,9). In de Bijbel is de buur je naaste, voor wie je moet opkomen.

Ook de kerk heeft te maken met buren. De kerk maakt immers deel uit van de wijk waarin ze staat. Of het dorp waarin ze
van oudsher het middelpunt is. Hoe die buurt er ook uit ziet, in iedere wijk wonen jongeren en ouderen en mensen met
ziekte en zorgen, met vreugde en voorspoed. Mensen voor wie de kerk misschien wel een goede buur kan zijn. Belangrijk is
dat je als kerk je dan ook openstelt voor de omgeving. Dat je transparant bent. Dat je laat zien wat er in jouw huis
gaande is. En dat je als kerk altijd oog hebt voor de noden en zorgen van je buren. Ook voor die buren die vreemd voor
je zijn. In grote steden zijn kerkgebouwen vaak inloophuizen. Even binnenkomen voor een praatje, een kop koffie of een
moment van stilte.

Zo kennen wij al vele jaren op de donderdagmiddag &dquot;Emmaplein 50&dquot;, waarin ook de buren van harte welkom
zijn. Maar je kunt als kerk ook iets gezelligs met elkaar doen in de buurt. Belangrijk is dat we ons bewust zijn dat we
er als kerk ook zijn voor onze buren, onze naasten, onze omgeving.

PGGBU/PGGBU, 14-07-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1235, Groep: 201;202;212;.
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14-07-2015
Gezamenlijk gemeenteberaad in de Johanneskerk.
Gezamenlijk gemeenteberaad in de Johanneskerk.
Op 29 juni 2015 is het alweer 4e gemeenteberaad gehouden met Sittard-Grevenbicht om samen verder te gaan. Er werd
teruggekeken op het vorige beraad van 3 mei, waarbij werd ingegaan op de aandachtspunten en zorgen die bij de
gemeenteleden leven.

De avond begon met een discussie over wat er nog nodig is om één geloofsgemeenschap te kunnen zijn. Daarbij werd
teruggegrepen op de visienota aan de slag met nieuw elan die in het begin van het voorgenomen fusieproces is gedeeld.
Verder werd de voortgang in de diverse werkgroepen toegelicht, waar leden uit beide gemeenten praten over specifieke
aspecten als pastoraat, diaconaat, viering van de kerkdiensten en communicatie. Deze keer werd vooral ingegaan op aardse
aspecten, en wel de organisatiestructuur van een nieuwe gemeente (opbouw en kerkenraad) en het huishoudboekje. Er zal
deze zomer nog een stappenplan opgesteld worden, gericht op een fusiedatum. Benadrukt werd nogmaals dat de werkgroepen
met voorstellen komen, waar alle gemeenteleden dan over kunnen meepraten en dat dus nog niets is besloten. Ook na de
voorgenomen fusie worden voorstellen van de kerkenraden voorgelegd aan de gemeenteberaden, zodat niets wordt besloten
buiten de gemeenteleden om.

In een volgend nummer van Kerknieuws vindt u een uitgebreid verslag van het gemeenteberaad. Ook op deze website
www.pggbu.nl vindt u veel informatie.

Ed Rensen, Kees van Luijk

PGGBU/PGGBU, 14-07-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1236, Groep: 201;213;.
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14-07-2015
Wisseling van penningmeester
Diaconale Raad
Wisseling van penningmeester
Jan Klijnstra is jarenlang penningmeester geweest van de Diaconale Raad. Hij heeft dat met grote inzet en
nauwkeurigheid gedaan. Jan, nogmaals: bedankt!
Aan het begin van dit jaar heeft Jan de penningen en alles wat er mee samenhangt over gedragen aan Wim Hendriks. De
samenstelling van de Diaconale raad is nu als volgt:
Voorzitter: Bertha Verkerk
Secretaris: Phyllis Dam
Penningmeester: Wim Hendriks
Lid (Maatschappelijk): Betty Dijkstra
Lid (Ouderen): Jenny Kooistra (diaken)

PGGBU/PGGBU, 14-07-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1237, Groep: 201;204;.
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19-07-2015
Samen Verder: Verslag 4e Gemeenteberaad
Samen Verder: Rapportage 4de Gezamenlijke Gemeente Beraad van 29 juni 2015. Pier Prins opent deze bijeenkomst met 'Als
pelgrims onderweg zijn', als Paulus reizen naar Jeruzalem, als in beweging zijn met hoop en zegen.Met aandacht voor de
punten van 17 maart en 3 mei op de vraag 'Wat is er nodig om een geloofsgemeenschap te kunnen zijn' en verwijzing naar
de gedeelde en goedgekeurde heldere visienota, leidt Sietse van de Sluis ons door de agenda van dit Gemeente Beraad in
de Johanneskerk. Sietse informeert ons dat 25 juni in de gemeenschappelijke Kerkenraad afgesproken is om die visienota
als gezamenlijke Beleidsnota te gebruiken, o.a ook nodig om aan de ANBI voorwaarden te voldoen. Uit de gemeente wordt
gesteld dat wij al één Geloofsgemeenschap zijn, weliswaar in twee kerken en het om de wil gaat om in een grote mate van
vertrouwen het Samen Verder proces af te maken. Deze bijeenkomst biedt een ultieme mogelijkheid om de nog mogelijke
knelpunten ook te benoemen.De eerder genoemde aandachtspunten worden in een 7-tal clusters getoond en toegelicht. Over
de ontwikkelingen in de cluster Pastoraat is inmiddels verslag gedaan in de Kerkbladen en op de websites. De cluster
Vertrouwen is een doorlopend aandachtspunt terwijl voor de cluster Gebouwen het belangrijk is dat we het eigendom van
het gebouw inmiddels los moeten zien van het gebruik van het gebouw. Hoewel het misschien anders lijkt gaat het bij de
toelichting op de cluster Gebouwen nog steeds om voorstellen bij het komen tot aanpak of oplossing. Benadrukt wordt dat
er geen besluiten zijn genomen. Bij het niet vergeten van onze buren zoals de RK en de remonstranten in de Euregio
horen ook de Moslim gemeenschapen in cluster Missionair. Het cluster Visie/Stuurgroep zal in september met een concrete
stappenplan met einddatum voor de fusie komen.
Bij de stand van zaken van de bestaande en de vier nieuwe werkgroepen is goede vooruitgang te melden. De werkgroep
diaconaat en ZWO zijn het verst geïntegreerd middels een gezamenlijk beleidsplan. De voortgang van Kerkrentmeesters of
College van Beheer en de werkgroep Structuur komen verderop apart aan bod. Extra aandacht is er nog nodig om een vorm te
vinden voor het samen gaan van Vorming&Toerusting en Bezinning&Verdieping. Er zijn belangrijke structurele en
organisatorische verschillen. V&T is meer interkerkelijk terwijl B&V meer gericht is op gemeente opbouw terwijl er al
wel een zekere wisselwerking bestaat.
De werkgroep Kernen en Vieringen heeft inmiddels voor 2016 een rooster uitgewerkt met veel gezamenlijke diensten- 1x
per maand 1 dienst op 1 lokatie-, hetgeen in een gezamenlijke kerkenraad is goedgkeurd. Verder is het de bedoeling meer
te werken aan experimentele diensten. Daarover gaat na september een verslag komen in de Kerkbladen en Websites.
Daarnaast hebben de Predikanten in hun werkgroep zich eerst geconcentreerd op een aantal praktische afstemmingzaken en
gaan daar mee verder. De terugkoppeling van de enquête van een Gemeente Beraad van najaar vorig jaar, heeft een
vertraging opgelopen a.g.v. ziekte. Inmiddels is de verwerking van de enquête gedaan waaruit gebleken is dat de
resultaten onvoldoende representatief genoemd kunnen worden. Slechts 50 enquêtes zijn ingevuld weliswaar 50/50 uit beide
gemeenten. De meningen zijn verdeeld over hoe met digitale versus papieren informatie gewerkt moet worden om een zo goed
mogelijke communicatie te realiseren. Zo is er reeds besloten de frequentie van Gaandeweg omlaag te brengen en meer
gebruik te maken van digitale mogelijkheden. Anderzijds wordt er opgemerkt dat we met digitale communicatie niet
iedereen zullen bereiken en er zeker behoefte bestaat de papieren vormen te behouden omdat die zich makkelijker laat
herlezen. Alle vormen van communicatie, inclusief de mondelinge vorm, zullen gebruikt moeten worden om behalve de
rationele argumenten ook de emotionele aspecten niet te verwaarlozen. Daarmee is het mogelijk ook de criticasters er bij
te halen en hun problemen met het samen gaan te horen. Dat betekent ook dat veel meer de gedachten gangen naar voren
gebracht moet worden in plaats van ons alleen te richten op de procedures.
Na de pauze presenteert Jaap Streefkerk de tussenresultaten van de werkgroep Structuur. Hij benadrukt dat het hier om
voorstellen gaat die vóór het besluit tot fusie geregeld moeten zijn. Veel voorstellen dienen na het passeren van
Gemeente beraad in onze beide Kerkenraden besloten te worden. Een gezamenlijke Kerkenraad mist daarvoor een
rechtspositie zodat een dergelijk bestuursorgaan eerst gerealiseerd moet zijn. Tot zolang kan dan ook niet alles vooraf
geregeld worden. Een uitgangspunt bij de voorstellen van de werkgroep is om de organisaties van de verschillende
gemeenten in elkaar te schuiven om de bezetting daarna in een overgangstijd aan te passen qua samenstelling en streef
aantallen. 13 punten komen verder aan de orde waarin voorstellen benoemd worden over het functioneren van de nieuwe
gefuseerde gemeente.
Over de naam van deze nieuwe gemeente moet nog verder nagedacht worden. Er ligt een voorstel om de gemeente in 8 wijken
of secties te verdelen. Naast de samenstelling en benoemingstermijnen van de Kerkenraad en Moderamen worden 7
werkgroepen voorzien die benoemd worden door de Kerkenraad te weten: Pastoraat, Diaconie, ZWO, Eredienst, Jeugd, Beheer
en Vorming & Toerusting. De samenstellingen zou er als een weerspiegeling van de totale gemeente uit moeten zien en moet
een woordvoerder van de groepen tenminste ambtsdrager (ouderling) zijn. Ook de taken van verschillende commissies,
bezetting duur, frequentie van vergaderen en waar kerkdiensten gehouden worden, worden benoemd. Vanwege vele gemengde
huwelijken was in Grevenbicht het lidmaatschap van de gemeente geen voorwaarde om toe te treden tot een werkgroep of
commissie. Strikt formeel is er naast de beleidsnota (statuten)een plaatselijke regeling nodig, vergelijk reglement van
orde. Een dergelijke visitekaartje van de gemeente hoeft pas aangepakt worden na de fusie en er zijn ideeën deze
makkelijker leesbaar te maken in vergelijk tot de huidige Kerkorde. Het voorstel is om de rol van de Gemeente Beraad
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goed in de plaatselijke regeling te verankeren. In de PKN wordt daar veel waarde aan toegekend.
Vervolgens kwam de voortgang van de Colleges van Kerkrentmeesters aan de orde toegelicht door Bas van Dongen. Eerst
werd de huidige financiële situatie van de twee grote kerkgebouwen getoond en waarin we zien dat het totaal aan lasten
en baten van deze twee gebouwen voor beide gemeenten nagenoeg gelijk is alleen onderling een andere verdeling hebben.
Daarna zijn de totale inkomsten en uitgaven onder de loep genomen vanuit een 6-tal scenarios versus ongewijzigd beleid
ten aanzien van de kerkgebouwen die we nu gebruiken. De scenarios omvatten het dicht gaan van één van de grote kerken
met de kleine kerken open of in een stichting onder gebracht of beide grote kerken dicht en alleen kleine kerken open.
Alle scenarios laten ons in 2020 een tekort zien, meer of minder. Daarbij is rekening gehouden met zekere kosten
besparingen door het samen gaan maar ook met verlies van inkomsten door de afhakende leden (ca 10%) vanwege de fusie en
met huidige inkomsten van eventueel af te stoten gebouwen. Wanneer over dicht gesproken wordt kan dat ook als kosten
neutraal gelezen worden. Ook hier weer wordt benadrukt dat het gaat om praatplaatjes om inzicht te krijgen in
opbrengsten en kosten van verschillende mogelijkheden zodat we op een later tijdstip beter kunnen kiezen. Hier en nu
worden geen besluiten gepresenteerd, in principe zal een besluit over de grote gebouwen (Ontmoetings- en Johanniskerk)
pas over 5 jaar aan de orde zijn tenzij zich een gouden opportunity voordoet. Deze presentatie wordt door de aanwezigen
zeer op prijs gesteld. Betoogd werd dat het sluiten van kerken consequenties heeft voor bijzalen ten behoeve van diverse
activiteiten. Het realiseren van stichtingen middels andere (culturele ) activiteiten, denk aan Grevenbicht, is echter
ongewis. Er bestaan ook protestantse stichtingen die verder gaan dan alleen beheer van gebouwen. Die gaan verder en
zorgen voor een soort 'pastorale infrastructuur'.
Voor een vervolg zijn de volgende data voor Gemeente Beraad vastgelegd: donderdag 15 okt in Geleen en dinsdag 24 nov in
Sittard. De invulling van de experimentele diensten wordt verder uitgewerkt door de werkgroep Kernen & Vieringen. Verder
zal de presentatie van een stappenplan in oktober, behulpzaam zijn om een fusie streefdatum te bepalen. Ook zal eraan
worden gewerkt om het veel meer inhoudelijk en minder over procedures te hebben. Een grotere opkomst is misschien
mogelijk door gemeenteleden per e-mail uit te nodigen voor het volgende Gemeente Beraad. Wanneer we ervan uitgaan dat de
krimp een feit is, wat niemand een warm gevoel geeft, dan is het zaak elkaar via de verschillende werkgroepen weten te
inspireren om meer elan in het Samen Verder proces te brengen. Een geloofsgemeenschap kent vele goede dingen en heeft
een grote toegevoegde waarde en hebben daarmee veel te bieden, zowel naar binnen als naar buiten toe. Sietse ondersteunt
deze afsluitende uitspraak Van Harte.Irene Pluim sluit deze 'Pelgrimage van vertrouwen' waarbij het gaat om begrip,
mededogen en betrokkenheid af met het samen zingen van het pelgrimslied: 'Dat de weg naar je toekomt', lied 821 uit het
Liedboek.
[dit artikel is aangeboden door Ed Rensen]

PGGBU/PGGBU, 19-07-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1239, Groep: 201;213;.
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19-07-2015
Gezamenlijk Gemeenteberaad
Uitnodiging voor Gemeenteberaad op 15 oktober in de Ontmoe-tingskerk.
Op donderdag 15 oktober om 20.00 uur wordt in de Ontmoetingskerk het volgende gemeentebe-raad gehouden met de
protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht, om de voortgang in het Samen-Verder-proces met elkaar te bespreken. De kerk
is om 19.30 uur open en de koffie en thee staat klaar.
We willen u op deze avond ook verder op de hoogte brengen met de resultaten van de heidag van de gezamenlijke
kerkenraden op 3 oktober. De vele SamenVerder-werkgroepen hebben goed werk gedaan. Daar willen we u in mee laten delen
en tevens een eerste blik vooruit werpen op hoe de toekomst er verder uit zal gaan zien.
Deze keer ligt de nadruk op de werkgroep Kernen en Vieringen, met het rooster voor de gezamenlijke kerkdiensten in 2016
die dan elke maand plaatsvinden. We hopen dat u met grote aantallen komt, hoewel het met de open kerkenraadsvergadering
op de dinsdag ervoor een volle week wordt.

PGGBU/PGGBU, 19-07-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
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20-07-2015
Aangeboden: Cederhouten kruis
Aangeboden:
Cederhouten Kruis ( zonder corpus 91 cm. hoog voorzien van afneembare houten sokkel ) afkomstig uit de voormalige
Gereformeerde Kerk aan de Groenstraat te Geleen wordt beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld voor gebedsruimte.
/// Geinteresseerde kunnen contact opnemen met webmaster1@pggbu.nl .Deze zal de reacties doorgeven aan de
betrokkenen. \\\

PGGBU/PGGBU, 20-07-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1242, Groep: 201;.
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20-07-2015
Bijbeljaar start 31.10 in Gouda
Bijbeljaar 2016 begint op 31 oktober 2015 in Gouda
Partners van Refo500 hebben 2016 uitgeroepen tot Bijbeljaar, omdat het dan 500 jaar geleden is dat Erasmus het Griekse
Nieuwe Testament uitbracht en omdat zonder deze Erasmus-Bijbel de Reformatie ondenkbaar zou zijn geweest. Erasmus
uitgave (Novum Instrumentum) was wereldnieuws. Nu kon het Nieuwe Testament weer gelezen worden in de taal waarin het
geschreven was. Martin Luther was ervan onder de indruk en ging ermee aan de gang. Geen Reformatie van Luther zonder
Bijbel van Erasmus! Reden voor Refo500 om 2016 uit te roepen tot Bijbeljaar.
Op zaterdag 31 oktober (Hervormingsdag) s avonds wordt in de Goudse Sint-Janskerk het startschot gegeven voor het
Bijbeljaar 2016. Christa Anbeek (Universiteit voor Humanistiek), Gerard de Korte (Bisdom Groningen), Roel Kuiper
(Theologische Universiteit Kampen), Kees van der Staaij (SGP) en Anne Westerduin (Royal Jongbloed) gaan onder leiding
van Sjirk Kuijper (Nederlands Dagblad) met elkaar en met enkele jongeren in gesprek. Wat betekent voor hen de Bijbel?
Hoe gaan zij er persoonlijk en in hun werk mee om? De avond wordt georganiseerd door Refo500 in samenwerking met
Vereniging Protestants Nederland en Stichting Goudse St. Jan. Diverse partners van Refo500 zullen zich presenteren
door middel van een stand en er zal muziek zijn. De toegang is gratis.
Vanuit Refo500 zullen in 2016 tal van activiteiten worden aangeboden rond de Bijbel, waaronder twee tentoonstellingen
in Gouda, de stad van Erasmus. Het Bijbeljaar 2016 loopt uit op het Reformatiejaar 2017, het jaar waarin wereldwijd
aandacht wordt gegeven aan de 500e verjaardag van de Reformatie.
Een overzicht van alle activiteiten die partners van Refo500 voorbereiden voor het Bijbeljaar 2016, dat loopt van 31
oktober 2015 t/m 31 oktober 2016, is te vinden op http://www.refo500.nl/pages/607/bijbeljaar-2016.html .
Bron: Refo500, 08-07-2015
[aangeboden door Wim Hoogstraten]

PGGBU/PGGBU, 20-07-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
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14-08-2015
Vier de Zondag!
Vier de Zondag
Oudste: mw. G. Verkerk-Lam.
Lezingen: Lucas 22: 54 - 62 en Lucas 6: 6-11
Coll.: Diakoniecollecte voor projekt 'Emmaplein 50', Landelijke collecte voor het Vredeswerk. Thema: Vrede verbindt.
/// Kinderherberg (0 t.m. 12 jaar).
Koffie na de dienst, in de hal van de kerk.\\\

Zondag 27 september 2015 /// Vier de Zondag | ERBIJ HOREN \\\ " Samenzang" Ruimte voor uw eigen inbreng" Verhalen "
Muziek
Komt u ook, en jij?Neem gerust iemand mee!Aanvang 10.30 uur in de Ontmoetingskerk, Emmaplein 50 Geleen
///Het gaat over horen bij jezelf en horen bij een groep.
Tijdens de viering lezen we een verhaal over Petrus. Petrus die Jezus en ook zichzelf verloochent door te zeggen dat
hij niet bij hem hoort. Bij een groep horen is niet altijd gemakkelijk. Dat was het ook niet voor Jezus. Maar Jezus was
en bleef trouw aan wie hij was en wat belangrijk voor hem was. Ook toen hij daarmee vijanden maakte. En ondertussen
bete-kenden zijn woorden en zijn daden veel voor een hele grote groep mensen. Zelfs nu, 2000 jaar later worden zijn
verhalen nog doorverteld en zijn daden nageleefd.
Naast de verhalen gaan we met elkaar zingen, zal Anneke weer voor ons zingen en zal er ook deze keer ruimte zijn voor
eigen inbreng.
Iedereen is van harte welkom om 10.30 uur in de Ontmoetingskerk.\\\ ///Met medewerking van:Jaap RenkemaAnneke
Ouwerkerk-RenkemaBertha Verkerk\\\

PGGBU/PGGBU, 14-08-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
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24-08-2015
Dubbeltentoonstelling: Jan Hus en de Reformatie
Op 6 juli 1415 werd Johannes Hus tijdens het concilie van Konstanz als ketter veroordeeld en gevonnist. Hij werd
veroordeeld om zijn opvattingen over geloof, kerk en samenleving. Deze gebeurtenis wordt gezien als de eerste aanzet
voor het grote conflict tussen protestanten en katholieken dat Europa in de eeuwen daarna zou beheersen: de Reformatie
of Hervorming. Het Comenius Museum in Naarden besteedt met twee gelijktijdige tentoonstellingen aandacht aan
achterliggende thematiek van religie en tolerantie.In de tentoonstelling Het Woord en de Waarheid wordt aan de hand van
voorwerpen, originele 16e eeuwse drukken en prenten de ontwikkeling geschetst hoe uit de beweging van Jan Hus de kerk
van de Moravische kerkhervormer Comenius ontstond. In het middeleeuwse Europa van Jan Hus verkeerde de kerk in crisis,
dreigde de oprukkende islam vanuit het oosten en werden tal van lokale oorlogen uitgevochten. Hus predikte een
rechtvaardige samenleving zoals die in de begintijd van de kerk door Jezus en zijn apostelen was verkondigd. De
tentoonstelling Jan Hus in 1415 en 600 jaar later is samengesteld door het Hussieten Museum in Tabor. Deze expositie
plaatst Jan Hus in zijn tijd en gaat in op zijn opvattingen en carrière. De tentoonstelling loopt t/m 31 januari 2016 in
het Comenius Museum in Naarden.
[aangeboden door Kees van Luijk]

PGGBU/PGGBU, 24-08-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1245, Groep: 201;.

Pagina 69 van 131

[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

24-08-2015
Arrangement: Kerk Klooster en Kapel
Hasselt (Overijssel): arrangement "Kerk, Klooster & Kapel"
In Hasselt (Overijssel) ligt de geschiedenis op straat. De stad zit vol verhalen uit een ver en minder ver verleden.
Erfgoed met een primair religieus doeleinde is in overvloed aanwezig. Daarom biedt de stad een speciaal arrangement aan:
"Kerk, Klooster & Kapel". Een ontdekkingstocht langs historische plaatsen, waar geloof en devotie hand in hand gaan met
politiek en geschiedenis.
Hasselt is een oude bedevaartsplaats en rijk aan religieus erfgoed. Een ervaren gids laat u zien hoe geloof en devotie
al eeuwenlang verweven zijn met de geschiedenis van Hanzestad Hasselt. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.
Het arrangement kost ¬4,- per persoon en is online te boeken via
http://hanzestadhasselt.nl/projects/view/kerk-klooster-kapel#boeken .
Bron: Refo500
[dit artikel is aangeleverd door Wim Hoogstraten]

PGGBU/PGGBU, 24-08-2015
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24-08-2015
Gratis Bijbelfestival
Gratis Bijbelfestival voor gezinnen op zaterdag 24 oktober in Utrecht
Op 24 oktober 2015 organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een Bijbelfestival voor kinderen en hun
ouders/verzorgers. Het Bijbelfestival wordt gehouden in DeFabrique in Utrecht. Er zullen diverse artiesten optreden,
onder wie Elly en Rikkert. Verder is er een kinderbijbelquiz en een bijbelse vossenjacht. Voor ouders/verzorgers zijn er
workshops over het gebruik van de Bijbel in het gezin. Eén van de hoogtepunten is de presentatie van de Samenleesbijbel.
Dit is een speciale uitgave van de Bijbel in Gewone Taal met veel extra materiaal voor kinderen en hun (groot)ouders.
Meer informatie zie
http://www.refo500.nl/news/view/1481/gratis-bijbelfestival-voor-gezinnen-op-zaterdag-24-oktober.html .
[dit artikel is aangeleverd door Wim Hoogstraten]

PGGBU/PGGBU, 24-08-2015
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25-08-2015
de Drie Ringen
[dit bericht is aangebode door de Drie Ringen]
Met veel plezier nodigen wij u uit voor de feestelijke opening van het nieuwe
seizoen op zaterdag 12 september 2015.
U bent van harte welkom om kennis te maken met

<ul style=&dquot;list-style-type: disc; direction: ltr;&dquot;>
<li style=&dquot;color: #000000; font-style: normal; font-weight: normal;&dquot;>
het nieuwe programma
<li style=&dquot;color: #000000; font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight:
normal;&dquot;>
het bestuur
<li style=&dquot;color: #000000; font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight:
normal;&dquot;>
de programmaraad en
<li style=&dquot;color: #000000; font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11pt; font-style: normal; font-weight:
normal;&dquot;>
de vrienden van De drie ringen

en om weer even bij te praten en samen te genieten van een mooi begin
van een inspirerend seizoen.
De middag zal worden opgeluisterd met een optreden van ons geweldige
huiskoor en mooie luisterliedjes door Jack Vinders.
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd en natuurlijk is er meteen de
gelegenheid om u aan te melden voor onze nieuwe activiteiten.
///
Wanneer? Zaterdag 12 september van 15.00 tot 17.30 uur
Waar?

De Ark, Op de Heugden 23, Landgraaf.

\\\
Vrije entree!

Namens De drie ringen,
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J.C. Wierts, programmaraad.
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28-08-2015
Worden vrijwilligers door de overheid uitgebuit!?
Euregionale conferentie over een dreigende trend

Hoe ziet ons leven straks uit, als we niet meer zo goed kunnen. Wanneer we geen werk meer vinden als we werkeloos zijn?
Hoe ziet ons leven eruit als we onze pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben? Met deze vragen begon onlangs prof.
Spreeuwenberg zijn inleiding op de Euregionale Oecumenische Conferentie in Klooster Wittem. Tijdens de conferentie stond
de vraag centraal; welke uitdagingen er voor de kerken in de Euregio in onze hedendaagse samenleving zijn. Zeker nu op
het sociaal-maatschappelijke terrein drastische veranderingen plaatsvinden. Grote vraag was; moeten kerkelijke
vrijwilligers steeds meer noodhulp gaan bieden?
Inmiddels zijn in de Euregio op diverse terreinen de sociale en maatschappelijke veranderingen al duidelijk merkbaar.
In het midden van de vorige eeuw werd onze welvaartsstaat opgebouwd, bestaande verhoudingen en de rol van kerken in het
sociale domein werd ter discussie gesteld. En zo werd de rol van het kerken in het midden van de 20e eeuw werd anders.
Werd tot dan vanuit de kerken, door caritas en diaconie, heel veel sociale en maatschappelijke zorg verleend. Gingen
overheden deze rol nu uitdrukkelijk overnemen.
De welvaartsstaat was geboren! Zorg werd van wieg tot graf geregeld. En langzaam werd al deze geleverde zorg ook als
een recht gezien. Inmiddels weten we anders. Spelen de vragen die prof. Spreeuwenburg aan het begin van de conferentie
stelde voor heel veel mensen regelmatig door het hoofd. Oude zekerheden, en tot voor kort voor velen
vanzelfsprekendheden, zijn er niet meer. Inmiddels ervaren veel mensen dagelijks de onzekerheid van onze tijd. Zien
toekomst perspectieven er opeens anders uit. En de grote vraag rijst dan; hoe gaat het verder?
Over deze sociaal-maatschappelijke vragen en de onzekerheden van onze tijd, maar meer nog wat kunnen we vanuit kerken
en m.n. diaconale organisaties bijdragen om gevoelens van onmacht en onvrede te verkleinen, ging de conferentie. Welke
bijzondere gaven en talenten kunnen kerken en diaconale organisaties bieden om deze gezamenlijke maatschappelijke
problemen te helpen oplossen. En kunnen of moeten we de leemtes opvullen die nu door het terugtrekken van de overheid
vallen.
Euregionaal
In alle drie de landen van de Euregio spelen momenteel deze vragen. In het ene land (Nederland) zijn de veranderingen
al verder doorgevoerd, in het andere land kijkt men argwanend naar de gevolgen van de veranderingen. Maar overal zal in
de komende jaren de sociale betekenis van de staat en overheidsorganisaties, maar ook van sociale verzekeringen en
organisaties enorm veranderen en versoberen. Overal staat men voor een enorme opgaven. Grote vraag bij al die
veranderingen is of de samenleving genoeg veerkracht heeft en of er voldoende maatschappelijk engagement is om de gaten
die door de terugtrekkende overheden in het sociale en maatschappelijke domein vallen, op te vangen. Of moeten de
overheden toch meer bijspringen en mogelijkheden creëren om kwetsbare burgers te ondersteunen?
Rol van de kerken
Tijdens de inleidingen en discussie op deze conferentie stond de vraag centraal welk betekenis kerken in dit debat
hebben. Daarbij ging het niet om een academische discussie, maar om een concrete realiteit. Een realiteit die inmiddels
in de vele diaconale en caritatieve projecten al duidelijk zichtbaar is. In de middag kwamen zo ook drie concrete
diaconale projecten aan het woord .
Maar aan de hand van enkele concrete voorbeelden bracht prof. Spreeuwenberg de huidige veranderingen in beeld. In een
korte tijd is in Nederland de vanzelfsprekendheid van de inbreng vanuit de overheid omgedraaid. Nu geldt; wie een
ongeluk heeft of met schulden zit, is zelf verantwoordelijk voor een oplossing. Ondersteuning is geen recht meer, maar
een welwillende bijdrage. Die overigens ook nog eens niet groot en alles omvattend is. Men moet zelf blijven werken aan
en zoeken naar een oplossing van de eigen problemen. Met die eigen verantwoordelijkheid is niets mis, maar we bemerken
wel dat de omslag in denken en handelen voor veel, en m.n. kwetsbare, burgers enorme gevolgen heet. Spreeuwenberg gaf
daar drie voorbeelden van.
Ouderen die tot voor kort gebruik konden maken van zorg via zorginstellingen moeten nu voldoen aan striktere regels en
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voorwaarden. Zorg wordt strenger geïndiceerd. Alleen zorg die hoog geïndiceerd is geeft recht om ondersteuning en
mogelijke opname in zorg-/verpleeginstelling. Val je in een lager geïndiceerde zorgvraag dan moet je met behulp van
familie, vrienden en kennissen opzoek naar een eigen oplossing. Voor m.n. kwetsbare ouderen, die hun kinderen vaak ver
weg hebben wonen, roept dat de nodige problemen op.
Als tweede voorbeeld noemde hij de eis dat mensen met geringer arbeidsvermogen participeren in de samenleving. Tot voor
kort waren ze vaak via werkprojecten werkzaam in sociale werkvoorzieningen. Voor velen was dit werk een zeer geschikte
en gewaardeerde participatie in de samenleving. Nu moeten ze opeens op de arbeidsmarkt actief zijn. Een vraag die voor
menigeen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt door handicap of anderszins enorm is. Op een arbeidsmarkt die
vervolgens door de hoge werkloosheid al enorm onder druk staat. Voor veel mensen roept dat de nodige stress op. Maar ook
zekerheden vallen weg.
Als derde noemde hij de veranderingen in de jeugdzorg. Tot voor kort door de landelijke overheid georganiseerd en
uitgevoerd. Sinds januari 2015 een taak van lokale overheden, waarbij iedere gemeente eigen zorgarrangementen kan en
moet afsluiten met zorgverleners. Voor veel 18+ betekende deze veranderingen dat ze plotseling buiten de zorg vielen.
Geen beroep meer konden doen op hun reguliere begeleiders en ondersteuners. Kwetsbare jongeren die zo slachtoffer worden
van veranderingen in het sociale domein.
Spreeuwenberg was duidelijk in zijn verhaal. Bij al deze veranderingen wordt te veel gevraagd van mensen en
organisaties. Hij hield de vertegenwoordigers vanuit de kerkelijke gremia voor om uitdrukkelijk hun stem te laten horen
bij de politiek verantwoordelijke om zo goede oplossingen te vinden voor mensen die vaak zeer kwetsbaar zijn.
Samenwerking
Om een sterke vuist te maken is het belangrijk dat kerkelijke en diaconale organisaties samenwerkingsverbanden aangaan
met andere sociaal maatschappelijke organisaties. Er staat in de komende jaren veel op het spel. Kwetsbare mensen zijn
in groot gevaar, ze dreigen hun ondersteuning, die in zij in de afgelopen 50 jaar ontvangen hebben, te verliezen.
Vanzelfsprekendheden zijn weg! Eigen verantwoordelijkheid en participatie zijn sleutelwoorden. Maar veel mensen, zeker
kwetsbare burgers, weten moeilijk om te gaan met die veranderingen en verwachtingen die nu op hun schouders drukt.
Duitsland
Ook in Duitsland worden stappen gezet om de kosten te verminderen. De wetgeving rondom Harz-IV (sociale wetgeving
waarin de sociale uitkering geregeld is) laten duidelijk een versobering zien, met de nodige gevolgen voor mensen die
daarvan afhankelijk zijn in hun levensonderhoud.
Dr. Alfred Etheber, directeur bij de Akense Caritasinstelling, ziet ook in Duitsland verdere initiatieven ontwikkeld
worden die wijzen op versobering. Hij wees daarbij op voorbeelden uit de ouderenzorg, maar ook op veranderingen in de
sociale verzekeringssysteem in Duitsland. Zo ziet hij ook al tendensen dat in Duitsland steeds meer kosten voor rekening
van betrokkene komen. Vaak wordt door lokale overheden en instanties al verwezen naar diaconale en caritatieve projecten
voor zorg en ondersteuning. Waarbij vrijwilligers taken van professionele krachten kunnen overnemen. Dr. Etheber merkte
daarbij terecht op dat veel van het werk vanuit diaconale projecten Ehrenamtlich / als vrijwilliger gedaan wordt. Hij
riep op dat we als kerkelijke organisaties alert blijven en duidelijk aangeven dat vrijwilligerswerk ook echt
vrijwilligerswerk blijft. Een discussie die ook in Nederland speelt. In het kader van de participatiewetgeving worden
steeds meer mensen verplicht om vrijwilligerswerk te doen. Vaak met de nodige tegenzin en de niet echt ondersteunend aan
de organisatie. Etheber riep de aanwezig op dat vrijwilligerswerk nooit gefunctionaliseerd en tot een instrument gemaakt
mag worden.
Kerken en diaconale organisaties hebben altijd al ondersteuning geboden aan mensen die kwetsbaar vanuit een sociaal
engagement, maar ook gesteund vanuit een Evangelische inspiratie. Deze kracht moet nu in het debat rondom de
herinrichting van onze sociale staat ingebracht worden. Een belangrijke taak voor kerken om hun zichtbaarheid in de
samenleving te vergroten en een betekenisvolle boodschap uit te dragen. Hoe de veranderingen in het sociale domein
verder zullen verlopen is open! Maar belangrijk is dat we de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en op blijven komen
voor kwetsbare medemensen.
Hub Vossen
Stafmedewerker Dienst Kerk en Samenleving
Aalmoezenier van Sociale Werken

PGGBU/PGGBU, 28-08-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
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02-09-2015
Startzondag Geleen 20 september

Startzondag Geleen: 20 september 2015
Thema: Goede buren - Goed gebeuren

Deze startzondagen zijn dit jaar voor het eerst
georganiseerd door de protestantse gemeenten
Sittard Grevenbicht en Geleen Beek Urmond
samen.
Iedereen is welkom om voor de dienst koffie te
komen drinken met wat lekkers en daarna de viering
bij te wonen.

Tijdens deze dienst lezen we het verhaal over de tollenaar Zacheüs en denken we na wie onze buren zijn en of we zelf
goede buren zijn. Aansluitend staat er weer verse koffie klaar.
De kinderen (4-12 jaar) gaan tijdens de dienst werken aan een 'Buurhuis', dat het nieuwe symbool wordt, en in de kerk
wordt opgehangen.
Welkom in de dienst in de Ontmoetingskerk in Geleen :
20 september, welkom v.a. 9.45 uur - Dienst start om 10.30 uur.
We zien u graag in onze viering!
Werkgroep startzondag.

PGGBU/PGGBU, 02-09-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
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02-09-2015
Emmaplein 25 jaar
Emmaplein 50, nog steeds!
Al bijna vijfentwintig jaar (vanaf 1992) komen iedere donderdagmiddag (ook als een feestdag op donderdag valt) mensen
voor de gezelligheid bij elkaar in de Herberg van de Ontmoetingskerk. Mensen ontmoeten, wat kletsen, een kopje koffie of
thee drinken. Zo maar, om er even tussenuit te zijn. Voor wie alleen woont en weinig of geen bezoek krijgt, vormt
"Emmaplein 50" (vroeger heette het Open Kerk) vaak een breekpunt in de week.
Donderdagmiddag van twee uur tot half vijf bent u van harte welkom. Misschien hebt u wel zin om een spelletje te doen.
Breng dat dan maar ter sprake bij de gastvrouwen of de gastheer. Van welke kerk of parochie u bent, doet er niet toe.
Iedereen is welkom.
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02-09-2015
Ouderenkring start weer!
Dinsdag 15 september: Ouderenkring in het Koetshuis
We komen voor het eerst na de vakanties weer bij elkaar. En wel op dinsdagmiddag 15 september. We beginnen om 14.30
uur met het drinken van een kopje koffie of thee. Vaste deelnemers worden telefonisch benaderd. nieuwe deelnemers van
harte welkom! Het onderwerp is: buren. Naar aanleiding van het thema op de startzondag. Wat betekenen buren voor ons?
En hoe kun je een goede buur zijn?
Van harte welkom!
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02-09-2015
Eva, de ultieme zondebok (Passage)
Christelijk-Maatschappelijke vrouwenbeweging Passage, afdeling Geleen organiseert op woensdagmiddag 16 september haar
ledenmiddag met een boeiende lezing van mevrouw ds. Joke Zuidema over Eva: Eva, de ultieme zondebok.
Zoals Maria in de traditie tot ultieme heilige is gemaakt, zo is Eva tot ultieme zondares gemaakt. Mensen zijn in de
loop van de geschiedenis met haar verhaal onzorgvuldig omgesprongen. Er is nogal wat bij verzonnen. Wie is Eva nu
eigenlijk echt. Een hulpje voor de man? Een verleidster? Haar naam betekent leven. En dat geeft meteen een heel
andere invalshoek voor het beeld van deze oervrouw, onze voormoeder.
In de loop van de eeuwen is er veel onderzoek naar Eva gedaan, zowel in het Jodendom als in de meer recente
(feministische) christelijke theologie. We lezen de verhalen nog eens, en kijken wat er nu echt staat. De beelden van
Adam en Eva kunnen ons helpen om de mens op het spoor te komen, zoals die door God bedoeld is: want zij waren de eersten
en ons tot (voor)beeld, toch?
Datum, tijd en plaats: woensdag 16 september om 14.30 uur in de Herberg van de Ontmoetingskerk. Koffie/thee vanaf 14.00
uur. Gasten zijn van harte welkom en betalen ¬ 4,--
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07-09-2015
Samen Verder: Kernen en Vieringen.
Samen Verder: Kernen en Vieringen.
In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, willen wij deze rubriek gebruiken om u
van het een en ander op de hoogte te brengen.
Over de inzet van Kernen en Vieringen is dit keer wat te vertellen. Vanaf september 2014 is deze werkgroep elke maand
bij elkaar geweest. Met het oog op de toekomst luidt de vraag: Hoe kunnen wij in het proces van schaalvergroting de
onderlinge betrokkenheid overeind houden of vergroten? En welke rol kunnen kerkdiensten daarbij spelen? Met deze vraag
is de werkgroep aan de slag gegaan.
Inmiddels heeft deze werkgroep een compleet rooster van de kerkdiensten voor 2016 uitgewerkt. Het rooster voor 2016
behelst een uitbreiding naar 25 gezamenlijke diensten. In de zomerperiode blijven de dubbele diensten gehandhaafd, naast
de gezamenlijke diensten in verband met vakantieperiodes. De toename van de gezamenlijke diensten heeft te maken met het
voorstel van de werkgroep om elke tweede zondag van de maand een gezamenlijke dienst te houden. Op deze zondagen zal er
alleen één kerkdienst zijn op één locatie.
Dit voorstel is inmiddels door beide kerkenraden goedgekeurd. Het doel is om de onderlinge ontmoeting te bevorderen en
kennis te maken met de verschillende manieren om vorm en inhoud te geven aan kerkdiensten in onze gemeenten. Op deze
manier kunnen de gemeenteleden van beide gemeenten de diensten samen ervaren om deze op een later moment ook samen te
evalueren.
We denken daarbij aan volgende diensten: De dankdag voor gewas en arbeid, de maaltijddienst, de vier-de-zondag dienst,
de jongerendiensten en de dienst met muziek uit Taizé en Iona. Verder zullen er themadiensten zijn met inbreng vanuit
diaconaat en pastoraat.
We zullen ook samen ervaringen opdoen met nieuwe vormen van kerkdiensten. Belangrijk is dat deze diensten een
uitnodigend karakter hebben en enthousiasme uitstralen. Bij de voorbereiding van de diensten worden gemeenteleden
betrokken.
Kort samengevat: in 2016 kunnen we nieuwe ervaringen opdoen wat de kerkdiensten betreft. En we kunnen onze gedachten er
over met elkaar delen. U zult nader geïnformeerd worden over en uitgenodigd worden voor de diensten via de kerkbladen,
websites en nieuwsbrieven.
[aangeboden door Ed Rensen, 07-09-2015]

PGGBU/PGGBU, 07-09-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1302, Groep: 201;213;.

Pagina 80 van 131

[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

19-09-2015
Opening Bijbeljaar (Gouda)
Opening Bijbeljaar 2016 op 31 oktober a.s. in Gouda
Op 31 oktober a.s. om 19.30 uur wordt het Bijbeljaar 2016 officieel geopend in de Sint-Janskerk te Gouda (Achter de
Kerk 16) met een afwisselend programma. Hierin gaan bekende en minder bekende Nederlanders met elkaar in gesprek over de
vraag wat zij met de Bijbel hebben en hoe ze er in de praktijk mee omgaan. Dit zijn:
"Gerard de Korte (Bisdom Groningen-Leeuwarden)
"Roel Kuiper (Theologische Universiteit Kampen)
"Christa Anbeek (Remonstranten)
"Kees van der Staaij (SGP)
"Anne Westerduin (Royal Jongbloed)
Wat hebben zij met de Bijbel en hoe gaan zij in de praktijk daarmee om?
Na iedere spreker volgt een korte reactie door een jongere.
Verder zijn er stands van Refo500-partners, een debat tussen sprekers en jongeren o.l.v. Sjirk Kuijper (Nederlands
Dagblad), muzikale bijdragen door studenten van Driestar Educatief (Gouda) en de presentatie van het nieuwe boek
Brevier, Woorden voor elke dag (Maarten Luther).
In de loop van 2016 zullen vanuit Refo500 tal van activiteiten worden aangeboden rond de Bijbel, waaronder twee
tentoonstellingen in Gouda, de stad van Erasmus. Het Bijbeljaar 2016 loopt uit op het Reformatiejaar 2017, het jaar
waarin wereldwijd aandacht wordt gegeven aan de 500e verjaardag van de Reformatie.
Nadere informatie zie www.refo500nl .
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20-09-2015
Opening Kringenwerk jaar
Opening van het Kringenwerk jaar op zondagmiddag
13 september 2015 in de van Arskerk te Geleen.
Foto"s Ruud Steen.
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23-09-2015
Open Kerkenraadsvergadering
Uitnodiging voor de Open Kerkenraadsvergadering 13 oktober in de Ontmoetingskerk
Op dinsdag 13 oktober om 20.00 uur vindt de open kerkenraadsver-gadering plaats in de Ontmoetingskerk. Dat is de
laatste jaren traditie ge-worden. Op die vergadering kunt u aan de discussie deelnemen.
De agenda zal niet zozeer ingaan op het SamenVerder-proces, dat in dezelfde week in het gezamenlijk gemeenteberaad op
donderdag 15 oktober aan de orde komt. Wel gaan de Raad van Beheer en de Diaconale Raad dieper in op de stand van zaken
en hun plannen voor 2016.
U bent van harte welkom.
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15-10-2015
Beleven en Delen over het oude ziekenhuis in Sitta
Zondag 18 oktober in de Ontmoetingskerk: Beleven en Delen over het oude ziekenhuis in Sittard
Al enkele jaren organiseert de Herbergcommissie een aantal lezingen met presentaties, die een interessante belevenis,
actie, hobby, persoon of levensperiode als uitgangspunt hebben.

Voor zondagmiddag 18 oktober van 14.30 tot 16.30 uur staat er weer een interessant onderwerp op het programma, n.l. het
oude ziekenhuis van Sittard, opgericht en geleid door een Franse religieuze orde. Leo Baeten, die al eerder in onze
herberg met zijn films optrad, heeft over dit klooster en het ziekenhuis een interessante en indringende film gemaakt,
die eerst zal worden vertoond.

Na de pauze zal dhr. Dre Moers, oud internist van het oude ziekenhuis u het een en ander over die periode vertellen.
Welaan, een onderwerp dicht bij huis en velen van u zullen het oude ziekenhuis nog wel kennen en ervaren hebben als
patiënt of als bezoek(st)er.

De toegang is vrij, doch na afloop wordt er van u een vrije gave gevraagd voor de restauratie van de oude kloosterkapel
en het orgel.
Wij heten u van harte welkom!
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15-10-2015
De cantorij bestaat 40 jaar
Op 20 september 1975 werd de cantorij opgericht. Op de Startzondag was dat precies 40 jaar geleden. Lid vanaf het
eerste begin zijn Hannie Smeets en Maria Huntelerslag. Ook Neeltje Mat- singer, Wim en Irene Hoogstraten zingen al heel
lang mee.
Vanaf 1984 is Ria van Mourik dirigent van de cantorij. We hebben in heel wat diensten mee- gezongen en voorgezongen.
De jubileumviering zal plaats vinden op zondag 8 november in Beek, we zijn volop bezig om er een mooie dienst van te
maken.
We hopen op een volle kerk.
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15-10-2015
Kerk en Israël
Op zondag 4 oktober vierden we de Israëlzondag in de kerk in Beek en in de Ontmoetingskerk. Deze keer lag de nadruk op
de Joodse feesten en speciaal op het Loofhuttenfeest. In beide kerken stond dan ook een echte loofhut. Henk van Doornik
heeft ze in elkaar gezet. En in deze diensten heeft Henk het één en ander verteld over de Joodse feesten die in het
najaar worden gehouden. Hieronder een verkorte weergave van zijn bijdrage.
Elke religieuze cultuur kent een positieve waardering van "t Licht als goddelijke eigenschap, als bron van leven en
wijsheid. De wijzen uit de Talmoed beseften al dat Israël zijn blijdschap over "t Licht deelt met alle volken en als
christenen liggen onze wortels tenslotte in het Jodendom, hoe men het ook keert.
Simchat Tora (vreugde der wet) in een onverloste wereld.
Simchat Tora viel dit jaar op 6 oktober van de gebruikelijke jaartelling. Dit is niet de joodse jaartelling, hierover
wellicht een andere keer. Velen weten dat in de synagoge gedanst wordt met Tora-rollen in de armen. In het moderne
Jeruzalem wordt ook gedanst op straten en pleinen. Bij de westelijke muur gaat dat de hele nacht door. Toch weten alle
dansende mensen dat verlossing, vrede en gerechtigheid nog ver te zoeken zijn. Op Simchat Tora viert Israël dat zij
zelfs in tijden van godsverduistering weten welk leven God van hen verwacht. Op Simchat Tora wordt de lezing van de Tora
beëindigd door de chatan Tora, de bruidegom van de Tora. Opdat de Tora bij hen blijven zal, leest men direct aansluitend
de eerste verzen van Genesis. Dit gebeurt door de chatan Beresjiet, de bruidegom van Genesis, omdat "dit wetboek niet
mag wijken uit uw mond"

De Tora is bestemd voor deze aardse, werkelijkheid.

Mensen hebben de Tora nodig om Gods wil te leren kennen. De Tora spreekt van verheven, idealen en onderwijst in de
praktijk over menselijke verhoudingen zoals oorlogs-, straf- en zakenrecht. Professor Dr. David Hartmann oprichter van
het gelijknamige Shalom Hartmann Instituut te Jeruzalem benadrukt voortdurend dat Gods Tora bestemd is voor een
onverloste wereld.

Ook de Bergrede is bestemd voor deze wereld. Steeds weer is en wordt de Bergrede weggepromoveerd naar de toekomst van
het Koninkrijk Gods wanneer de mens echt zondevrij zal zijn. Maar moord, belediging, laster, echtbreuk, meineed, ruzie
en haat zijn immers geen problemen voor het hiernamaals. Jezus heeft ons de Bergrede voorgehouden voor het leven hier en
nu. Daarom omhelzen Joden de Tora-rol en dansen ermee als een bruid.

Professor Hartmann wil christenen niet zien als vijanden, maar als "tegenover". In de traditionele leerschool zit of
sta je tegenover diegene, met wie je samen Gods woord bestudeert. Als er zo met elkaar wordt omgegaan ziet hij
verlossing dagen in een onverloste wereld.
Levensopdracht: Tora betekent zoveel, als wegwijzing of levensleer.
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15-10-2015
inzameling voor de "Engele van Sittard-Geleen"
Diaconale Raad
Nieuwe inzameling voor de "Engele van Sittard-Geleen".
De diaconieën van Sittard en van onze eigen gemeente gaan een nieuwe inzameling houden voor de "Engele van
Sittard-Geleen". Deze keer willen we zoveel mogelijk rijst en pasta inzamelen. Denk hierbij aan de meest eenvoudige
soorten: gewone witte rijst, zilvervliesrijst, spaghetti en of macaroni. De "Engele" verdelen dit in kleine
hoeveelheden, zodat ze zoveel mogelijk mensen kunnen voorzien.
De inzameling houden we van 18 oktober tot 8 november.
///Trouwens, mocht u het nog niet weten: als u iets anders wilt doneren aan de "Engele", zoals bijvoorbeeld kleren,
linnengoed, of andere etenswaren, dan kunt u deze spullen altijd zelf bij de "Engele" gaan brengen op de Holleweg 29 in
Sittard. De openingstijden zijn: maandag, woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Neemt u ook eens een kijkje
op hun website:www.evzg.nl \\\

Namens de diaconie van beide gemeentes: heel hartelijk bedankt.
Bertha Verkerk en Harm Versluis
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17-10-2015
Samen Verder: werkgroepenoverzicht
Overzicht werkgroepen &dquot;Samen verder&dquot;
Structuurgroep Leden:Wouter den Dulk, Sietse van der Sluis, Rob Atsma, Anno Braaksma, Ed Rensen, Eddie Roerdink
Werkgroep inzet predikanten Opdracht:Voorstellen doen voor de werkverdeling tussen de predikanten in de samengevoegde
gemeente (m.n. pastoraat en eredienst) in 2015 zowel als voor de langere termijnUitgangspunt is de huidige bezetting GBU
en de gereduceerde bezetting SG (1,0 FTE) voor 2015I.s.m. de werkgroep pastoraat en de werkgroep Kernen en Vieringen
vorm geven aan de totale werk- en taakverdeling op langere termijn Leden: Nelleke de Kruik, Irene Pluim, Pier Prins,
Joachim Stegink, Bindert Vriesema, Dineke Streefkerk, Riet Krijgsman
Werkgroep structuur Opdracht:Uitwerken van de organisatiestructuur van de toekomstige samengevoegde gemeente;
samenstelling kerkenraad/moderamen, werk- en taakgroepen,rapportagelijnen, etc.Inhoudelijke afstemming met werk- en
taakgroepenOpstellen nieuwe Plaatselijke RegelingTussenrapportage eind 2014Leden: Rob Atsma, Jaap Streefkerk, Bas van
Dongen, Wim Hoogstraten
Werkgroep Communicatie Opdracht:Stimuleren betrokkenheid en actieve participatie door gemeenteleden;Aandacht voor zowel
proces als de vragen en uitkomstenNaast de interne ook aandacht voor externe communicatieGebruik maken van kerkbladen,
website en ander middelenLeden:Ed Rensen
Werkgroep Kernen en Vieringen Opdracht:Uitwerken van de visie nota op het gebied van pastoraat en eredienst in een
(beleids)plan voor komende 5 jaarMet ruimte voor experimentenIn samenspraak met kerkenraden en gemeenteWe nemen de tijd
die daarvoor nodig is; schatting 2-3 jaar?Uitkomsten van deze werkgroep zullen mede bepalend zijn voor de positie en rol
kerkgebouwen
Samenstelling kern team: Joachim Stegink, Irene Pluim, Pier Prins, Nelleke de Kruik, Loes van Elk, Bertha Verkerk, Herm
Hofmeyer, Marnix van Gurp, Christel Prins
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17-10-2015
Fotocollage Loofhuttendienst
De Loofhuttendienst op 4 oktober 2015. Foto dhr
van Doornik.
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18-10-2015
Hei-dag in Gangelt
<iframe src=&dquot;https://player.vimeo.com/video/142773413&dquot; frameborder=&dquot;0&dquot;
width=&dquot;200&dquot;></iframe>
Heidag Gangelt met vragen from Kerk on Vimeo .
Gemaakt door Ruud Steen.
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20-10-2015
Bedenk naam voor fusiegemeente!
Wij nodigen u uit om te komen met een
Naamgeving voor de fusie gemeente.
Nu nog twee Protestantse Gemeenten, straks één grote nieuwe Gemeente met een gelijke Protestantse gedachte. Eerst
spraken we van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht inclusief Gruizenkerk. Straks........?? Zou wel een hele lange
naam worden wanneer we alle betrokken deelgemeentes in één naam opnemen. Wat vindt u, moet dat kunnen? Misschien ook wel
en toch lijkt het ons erg lastig om dat iedere keer te moeten uitspreken en daarbij niemand te vergeten.
Dus wie heeft een idee hoe wij ons straks als gezamenlijke gemeente kunnen gaan noemen. Verzin eens een naam die ons
samenbindt, waar we als geloofsgemeenschap ons bij thuis voelen. Een naam waar wij ons allen als totale gemeente in
terug kunnen vinden. Kortom...
/// aansprekend, uitnodigend, overtuigend, eenheid uitstralen, toekomst gericht, beeldend...... \\\
Veel te moeilijk horen wij u denken, dat doen die van de stuurgroep maar, want die hebben ervoor gestudeerd. En toch,
en toch, u bent straks lid van die grote gemeente en wil erbij betrokken zijn, herkennen hoe die gemeente straks gaat
heten.
Daarom dagen wij ieder gemeentelid uit om een voorstel te doen voor de naamgeving van de toekomstige fusiegemeente. Wij
geloven, menen bijna zeker te weten dat u daar best ideeën over hebt. Laat horen en het liefst vóór 1 jan 2016.
Misschien kunt u ook een toelichting geven bij uw idee voor de ingezonden naam.
Over de vele voorstellen zal een groep betrokkenen (de stuurgroep) zich beraden en hun keuze via een Gemeente Beraad
aan u voorleggen om vervolgens in de kerkbladen en websites te presenteren. Dat zal dan een naam zijn door u gecreëerd.
Ideeën, suggesties, voorstellen kunnen gestuurd worden naar de Stuurgroep op naam van E. Rensen met e-mail adres
pjerensen@wxs.nl of bij de kosters van de diverse kerkgebouwen ingeleverd worden.
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22-10-2015
Samen Verder: Jeugdwerk
In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, informeren wij u nu omtrent het
vervolg van de gezamenlijke Jeugd activiteiten. Dat doen we met een evaluatie van het seizoen 2014/2015 in het algemeen
en vervolgens de planning voor het komende seizoen.
De jongerenkerk in Sittard is het afgelopen jaar goed verlopen. Er was een fijne samenwerking in het voorbereidingsteam
en een redelijk goede opkomst, inclusief leiding waren we meestal met ongeveer 15 personen tijdens de vieringen. De
laatste jongerenkerk in juni was de opkomst minder. Terugkijkend was de eerste bovengronds dienst van 9/11/2014 met het
thema 'de wereld staat in brand' bijzonder, ook vanwege het tafelgesprek tijdens de dienst en de persoonlijke gesprekken
in de voorbereiding. Wel realiseren we ons dat deze dienst misschien meer voor de oudere jongeren was. De viering met
het thema 'reizen' was heel actueel gezien de situatie toen al met de (boot)vluchtelingen. De mooie beleving van reizen,
je denkt aan vakantie, komt dan in een ander daglicht te staan.
In Geleen zijn de 12+vieringen dit jaar ook goed gegaan. Het is een hechte groep, maar wel klein. Er waren acht
vieringen, steeds volgens het concept van de Young Thomasviering. Met Pasen zijn de levensparels van JOP verbeeld met
kaarsen en zijn daar teksten bij gelezen en muziek laten horen. Er zijn al twee vieringen geweest, waarbij jongeren uit
Sittard aanwezig waren. Als afsluiting van het seizoen is er traditioneel weer een filmpje gemaakt, samen met de
basiscatechese, die in de afsluitende viering is getoond. De afsluitende viering was een mooie viering met een goede
opkomst. Ook enkele jongerenkerk mensen van Sittard waren erbij.
In beide gemeentes zijn zon 17 themas van de jongerenkerkdiensten en de 12+ vieringen aan de orde geweest. Tevens is
voor de 2e keer de JOLO (Johannes en Ontmoetings- kerk loopt!) activiteit georganiseerd. Dit was wederom een succes en
zal ook in 2016 georganiseerd gaan worden. Uitdaging blijft om meer jongeren in de benen te krijgen!
Vanaf 2016 zullen we samen gaan en de diensten/vieringen zijn dan elke 2e zondag van de maand. Dit is de zondag dat er
een gezamenlijke kerkdienst is, afwisselend in de Ontmoetingskerk in Geleen en de Johanneskerk in Sittard. Verdeeld over
Jongeren, Oudere jongeren en Volwassenen vormen we een grote voorbereidingsgroep en dat is fantastisch. Er zijn
inmiddels nieuwe themas voor het komende seizoen gekozen en ingepland. Alledaagse themas die ons nu aanspreken zijn
voortgekomen uit een brainstorm sessie en zijn gekoppeld aan bijbelverhalen.
Tot zover het gezamenlijke Jeugdwerk

PGGBU/PGGBU, 22-10-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1401, Groep: 201;208;213;218;.
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01-11-2015
Sparen voor boodschappenpakketten
U kunt weer zegeltjes voor boodschappenpakketten sparen bij de PLUS -supermarkten.
Doet u boodschappen bij de Plus en gebruikt u de zegeltjes die u krijgt niet zelf, dan zouden we het fijn vinden als u
ze meeneemt naar de kerk. Wij zorgen dat de pakketten die we zo bij elkaar sparen bij mensen terecht komen die ze echt
goed kunnen gebruiken. De actie duurt tot 30 januari 2016.
Al vast heel hartelijk bedankt, de Diaconale Raad

PGGBU/PGGBU, 01-11-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1402, Groep: 201;204;.

Pagina 93 van 131

[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

01-11-2015
Workshop: de (B)roze Wolk
[Let op: datum aangepast van 14-11-2015 naar 13-02-2016]
[aangeboden door Stichting Manna]
Beste mensen,
Wij zijn Cora, Bertha, Maaike en Judith. We vormen samen het "Kind Jeugd Ouder-team van Stichting Manna in Geleen. In
2013 zijn we voor de eerste keer bij elkaar gekomen rondom de thema"s scheiden, relaties en gezinsuitbreiding. Deze
onderwerpen hebben we uitvoerig besproken omdat we met regelmaat te maken hebben met hulpvragen rondom deze thema"s.
Hieruit is een prachtige workshop ontstaan: De (B)roze Wolk. Deze workshop willen we graag toelichten.
"De (B)roze Wolk" is een workshop die partners helpt samen om te gaan met de veranderingen en eventuele hindernissen
die kunnen ontstaan op het moment dat er kinderen worden geboren. Het krijgen van een kind is uiteraard mooi, bijzonder
en een levens veranderende ervaring. Maar tijdens de workshop gaan we ook dieper in op de minder roze effecten van de
komst van een kind. Hoe wordt er bijvoorbeeld omgegaan met de veranderingen in de dagelijkse gang van zaken, het
levenspatroon etc.? Het bewust worden van deze veranderingen en de verschillen in de wijze waarop deze door beide
partners worden ervaren, kan essentieel zijn voor de relatie. Actief en zorgvuldig werken aan een gelukkige, stabiele
relatie wordt tijdens deze workshop daarom benadrukt. Een goede, stabiele relatie is immers het mooiste cadeau dat je
elkaar en je kind(eren) kunt geven.
Workshop De (B)roze Wolk wordt gehouden op zaterdag 13 februari 2016 van 10:00 tot 15:00 uur. Adres: Irenelaan 50 te
Geleen. We stellen het zeer op prijs als u deze mail wilt verspreiden binnen uw netwerk of mensen op een andere wijze op
onze workshop attendeert. Daarnaast waarderen we het als u een link naar onze website www.brozewolk.nl op uw website,
Facebook pagina en/of ander social media platform wilt plaatsen.
Mocht u vragen hebben die in deze mail of op onze website www.brozewolk.nl niet beantwoord worden dan kunt u deze
stellen via het mailadres berthaverkerk@gmail.com .
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Team Kind Jeugd en Ouder stichting Manna

PGGBU/PGGBU, 01-11-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1403, Groep: 201;202;.

Pagina 94 van 131

[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

06-11-2015
Jeugwerk Sittard/Geleen
Jeugdwerk. In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, informeren wij u nu omtrent
het vervolg van de gezamenlijke jeugdactiviteiten. Dat doen we met een evaluatie van het seizoen 2014/2015 in het
algemeen en vervolgens de planning voor het komende seizoen.
De jongerenkerk in Sittard is het afgelopen jaar goed verlopen. Er was een fijne samenwerking in het voorbereidingsteam
en een redelijk goede opkomst, inclusief leiding waren we meestal met ongeveer 15 personen tijdens de vieringen. Bij de
laatste jongerenkerk in juni was de opkomst minder. Terugkijkend was de eerste bovengronds dienst van 9/11/2014 met het
thema 'de wereld staat in brand' bijzonder, ook vanwege het tafelgesprek tijdens de dienst en de persoonlijke gesprekken
in de voorbereiding. Wel realiseren we ons dat deze dienst misschien meer voor de oudere jongeren was. De viering met
het thema 'reizen' was heel actueel gezien de situatie toen al met de (boot)vluchtelingen. De mooie beleving van reizen,
je denkt aan vakantie, komt dan in een ander daglicht te staan.
In Geleen zijn de 12+vieringen dit jaar ook goed gegaan. Het is een hechte groep, maar wel klein. Er waren acht
vieringen, steeds volgens het concept van de Young Thomasviering. Met Pasen zijn de levensparels van JOP verbeeld met
kaarsen en zijn daar teksten bij gelezen en muziek laten horen. Er zijn al twee vieringen geweest, waarbij jongeren uit
Sittard aanwezig waren. Als afsluiting van het seizoen is er traditioneel weer een filmpje gemaakt, samen met de
basiscatechese, die in de afsluitende viering is getoond. De afsluitende viering was een mooie viering met een goede
opkomst. Ook enkele jongerenkerk mensen van Sittard waren erbij.
In beide gemeentes zijn zon 17 themas van de jongerenkerkdiensten en de 12+ vieringen aan de orde geweest. Tevens is
voor de 2e keer de JOLO (Johannes- en Ontmoetingskerk loopt!) activiteit georganiseerd. Dit was wederom een succes en
zal ook in 2016 georganiseerd gaan worden. Uitdaging blijft om meer jongeren in de benen te krijgen!
Vanaf 2016 zullen we samen gaan en de diensten/vieringen zijn dan elke 2e zondag van de maand. Dit is de zondag dat er
een gezamenlijke kerkdienst is, afwisselend in de Ontmoetingskerk in Geleen en de Johanneskerk in Sittard. Verdeeld over
Jongeren, Oudere jongeren en Volwassenen vormen we een grote voorbereidingsgroep en dat is fantastisch. Er zijn
inmiddels nieuwe themas voor het komende seizoen gekozen en ingepland. Alledaagse themas die ons nu aanspreken zijn
voortgekomen uit een brainstorm sessie en zijn gekoppeld aan Bijbelverhalen.
Tot zover het gezamenlijke Jeugdwerk.

PGGBU/PGGBU, 06-11-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
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06-11-2015
Wereldrecord bijbellezen: 7000 euro!
Wereldrecord Bijbellezen Serious Request Het wereldrecord Non-Stop Bijbellezen heeft ¬ 7000,-- opgeleverd voor Serious
Request. Het doel dit jaar is jongeren een kans bieden op persoonlijke ontwikkeling. Met dit prachtige bedrag kunnen
veel jongeren worden geholpen.
Na een kort ochtend gebed startte op zaterdag 24 oktober om 10:00 tien kinderen van de Benjaminschool uit Brunssum met
ieder 10 minuten lezen van de non-stop Bijbellezing in de Savelbergkapel aan de Gasthuisstraat in Heerlen. Aanvankelijk
waren er onvoldoende aanmeldingen, namelijk voor maar 63 uur. Er was minimaal 87 uur nodig om de Bijbel van kaft tot
kaft uit te lezen, dat was een schatting maar doordat er een nieuwe vertaling werd gebruikt, de Bijbel in Gewone Taal,
was het onduidelijk of die schatting klopte.
In de loop van de eerste dag ontstond er al veel enthousiasme en dynamiek. Christenen noemen dat Gods Geest. Na een
oproep in de Temps- pleinkerk door Ds Van Es meldde zich zondagmiddag een groepje nachtvrijwilligers aan. Tussen vier en
acht werd die groep uitgebreid tot de noodzakelijke minimaal zes aanwezigen, zodat het gat tussen maandagnacht 24:00 en
dinsdag 14:00 uur werd overbrugd. Maar omdat de schatting niet klopte met de vertaling moest er zeker 5 uur extra worden
gelezen. Met veel extra enthousiaste lezers werd de tijd tot woensdagmorgen 3:09 overbrugd. Het aansluitende nachtgebed
werd nog door 12 mensen meegemaakt, met aller ogen gericht op de paaskaars, terwijl Psalm 27 zong: "Mijn licht, mijn
heil is Hij mijn God en Here".
Per minuut werd door de lezers minstens 1 euro gesponsord. Het streefbedrag na maximaal 97 uur lezen (we wisten immers
niet hoe lang deze vertaling zou vergen en hoe snel iedereen zou lezen) was 5820 euro. Dat bedrag leek op maandag al
zeker met de onder deze voorwaarde "verkochte" 65 uren. Op dit moment staat het eindbedrag op ruim 7000 euro. Daarmee
waren door sponsoren ook al "betaald" de spontaan gelezen gaten en uitloop tot het einde, openbaring 22:21 "Ik wens
jullie toe dat de Heer Jezus Christus goed voor jullie is".
Lezers uit minstens 10 verschillende kerkgenootschappen deden er aan mee. De enige nog in het oude klooster wonende
zuster, Liesbeth, die ook twee keer las, uitte zich na afloop als volgt: "mij trof hoe sommige mensen voorlazen, met hun
hele lichaam. Hoe rijk is toch de Bijbel. Die geeft veel troost en bemoediging. Graag wil ik iedereen bedanken voor de
geweldige organisatie, hoe ieder zich in alle rust zich kon voorbereiden en gestuurd werd wanneer je mocht lezen. Het
deed mij ook veel hoe het woord van de Heer tot mij kwam vanuit onze voormalige kapel, waar zoveel uit de bijbel is
gelezen."
In de ontmoetingsruimte werd na afloop met elkaar gepraat. Dat werd als een warm bad ervaren en het is vast niet te
veel gezegd dat door die gesprekken nieuwe vriendschappen ontstaan. De complete lezing, inclusief ochtend- en
nachtgebed, is digitaal opgenomen.
De Raad van Kerken Parkstad heeft als voorbereiding op Serious Request van dit jaar besloten een tiental projecten te
lanceren, om te laten merken dat de kerken er nog altijd zijn en klaar staan om goede doelen te steunen. Dit was er een
van. Zie voor meer informatie de website Raadvankerkenparkstad.nl of op facebook Serious Request Kerken Parkstad. Voor
inlichtingen: Joke van der Steen, tel. 046 458 46 16

PGGBU/PGGBU, 06-11-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
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08-11-2015
Jubileum 40 jaar Cantorij
<iframe src=&dquot;https://player.vimeo.com/video/145064944&dquot; frameborder=&dquot;0&dquot;
width=&dquot;200&dquot;></iframe>
Cantorij from Kerk on Vimeo .
Gemaakt door Ruud Steen.

PGGBU/PGGBU, 08-11-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1444, Groep: 201;215;217;.
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09-11-2015
Schoenendoos aktie
Foto"s van de schoenendoos aktie, in de
Ontmoetingskerk in Geleen. Foto"s van Caroline
Steenwijk.
Kijk bij Nieuws > Foto/Film, 2015 voor de andere
foto"s en een korte video van deze actie.

PGGBU/PGGBU, 09-11-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1445, Groep: 201;208;217;.
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10-11-2015
Rapportage 5de Gezamenlijke Gemeente Beraad van 15
Samen Verder: Rapportage 5de Gezamenlijke Gemeente Beraad van 15 okt 2015
Met ' Houd vast aan het Geloof', 2de brief aan Timotheus 1:6-11, wordt het 5de Gemeente Beraad geopend.
Samenvatting.
In dit gezamenlijke gemeente beraad hebben we na een inventarisatie over de huidige status van de verschillende
werkgroepen gesproken over het stappenplan voor een voorgenomen fusie. Verder heeft de werkgroep Kernen & Vieringen
vertelde over haar voortgang over het dienstenrooster in 2016. Voorgesteld is dat in januari de werkgroepen hun plannen
en hun visie op de toekomstige organisatie zullen presenteren. Na een korte terugblik wordt ingegaan op serieuse
aandachtspunten ingebracht door gemeenteleden. Met een overweging hoe daadwerkelijk in de maatschappij aanwezig te zijn
wordt in Jip en Janneke taal en in kerkentaal dit beraad afgesloten.
Status werkgroepen.
De stand van zaken van de diverse werkgroepen worden kort benoemd. De meesten opereren als één geheel. Ook de
jeugdgroepen hebben elkaar gevonden en werken in 2016 aan een gezamenlijk project. Tussen de beheersorganen (College v.
Kerkrentmeesters en Raad v. Beheer) en Bestuur in kleine kring (Moderamen en Kleine Kerkenraad) van beide gemeenten
vindt regelmatig overleg plaats. Bij de werkgroep predikanten en erediensten is naar de consequenties voor de
vakantieplanning gekeken. Vorming & Toerusting en Verdieping & Bezinning zoeken nog naar goede beschrijving voor een
gemeenschappelijke inhoud. Op het volgende gezamenlijk Gemeente Beraad worden de werkgroepen uitgenodigd hun werkplannen
nader toe te lichten. Per werkgroep is een contactpersoon uit de Stuurgroep aangewezen om dit proces te begeleiden.
Viereingen.
Joachim Stegink, Predikant van Sittard-Grevenbicht en project trekker, licht toe vanuit de vraag hoe de kerk er over
20 jaar uit zou kunnen zien, hoe de opstelling van het rooster voor 2016 tot stand is gekomen. Vieringen met een
professionele voorganger spelen een grote rol om de onderlinge betrokkenheid te waarborgen. Reeds bekend is gemaakt dat
iedere tweede zondag van de maand een gezamenlijke dienst plaats vindt in één van de kerken, waarbij er geen dienst is
in de andere kerkgebouwen. Hiervoor is bewust gekozen, zodat gemeenteleden van beide gemeentes gezamenlijk kunnen
ervaren/delen/beleven en ook samen kunnen evalueren.
Experimenten.
Verder kunnen vieringen om elkaar niet uit het oog te verliezen heel divers zijn waarbij gezocht wordt naar nieuwe
wegen. Zo kunnen gemeenteleden elkaar ook ergens op een dag in de week, niet noodzakelijk op zondag en niet noodzakelijk
in een kerk, ontmoeten. De predikanten willen nu beginnen met experimenten met kleine kern/kring ontmoetingen waarbij de
dienst wordt voorbereid met iedere keer ca 8 gemeenteleden, waarvan iedere keer vier nieuwe. Joachim vraagt een ieder
zich hiervoor open te stellen met name wanneer men vindt dat het niet zo nodig hoeft.
Standaard.
De andere zondagen volgen we het gescheiden (SG-GBU) rooster met uitzondering van de zomerperiode en bv hemelvaart dag;
dan zijn er gemeenschappelijke (zomer)diensten. Hier zullen de niet expliciet genoemde kernen als Beek, Urmond, Sittard
en Grevenbicht meegenomen worden.
Plannen.
Verder maakt de werkgroep Kernen & Vieringen reeds plannen voor het rooster van 2017 en buigen zij zich over het thema
'kernen', gebruikmakend van evaluaties van de initiatieven van 2016.
Inspiratiedag.
Om de leden van de kerkenraden, Samen Verder stuurgroep en werkgroepen beter te leren kennen en inspiratie op te doen,
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hebben de drie predikanten een dag in Gangelt, Heidag, georganiseerd. De deelnemers hebben dit, mede door de vorm, als
heel waardevol ervaren. Middels een filmpje werd daar een impressie van gegeven.
Stappenplannen.
Vervolgens wordt na de pauze het stappenplan voor het Samen Verder proces gepresenteerd. Dit plan is reeds door de
beide kerkenraden geaccordeerd. Het voorziet erin dat in juni 2016 de gemeente gehoord hebbende de kerkenraden (KR)
besluiten of er uiteindelijk tot een fusie van beide gemeenten overgegaan kan worden. De KR verslagen van beide
gemeenten moeten bij de Classis worden ingeleverd om zekerheid te geven dat het proces zorgvuldig is afgehandeld. Alleen
de classis tekent uiteindelijk de akte bij de notaris. Aan het beoogde besluit is de bepaling van de fusiedatum
gekoppeld.
Uitnodiging.
Mbt de naamgeving van de fusiegemeente wordt via een flyer de gemeente uitgenodigd met suggesties en ideeën te komen.
Deze zullen tegen het licht van PKN criteria gehouden worden.
Toekomst.
In de detail planning wordt aangegeven welke acties en activiteiten door de verschillende vaste werkgroepen gedaan
moeten worden om tot een gemeenschappelijk orgaan te komen. Daarbij moet ook aangegeven worden wie het aanspreekpunt is
van de respectievelijke werkgroepen. De werkgroep Structuur stelt een blauwdruk op voor de organisatie van de nieuwe
gemeente, formuleert een plaatselijke regeling en bereidt het fusiedossier voor. De andere werkgroepen zoals
Kernen&Vieringen, Predikanten en Communicatie, zullen ook na de eventuele fusie doorgaan. Halverwege zal de
thermometer in het Samen Verder proces gestoken worden om te bepalen waar we zijn en in geval dat dat nodig is met
ondersteuning of extra inspanning de situatie vlot getrokken kan worden.
Terugblik.
Hiermee komt het eindpunt van een lang proces van voorbereidingen in zicht. Begonnen in 2012 met oriënterende
gesprekken zijn in 2013 intentie verklaringen opgesteld en is alleen door de kerkenraad van GBU getekend. Er is binnen
diverse bestaande groepen zorgvuldig aandacht besteed aan de aanvankelijke weerstand die geuit werd. Daarna is als
gemeenschappelijk uitgangspunt de visienota Aan de slag met nieuw Elan opgesteld en door de kerkenraden goedgekeurd
nadat ook de gemeenteleden hierover zijn geraadpleegd. Behalve een Stuurgroep met de opdracht het Samen Verder proces
voor te bereiden zijn er tevens vier nieuwe werkgroepen geformeerd om het proces gestalte te geven. Bestaande
werkgroepen, de kerkelijke organen, zijn gevraagd op basis van de visienota nader kennis met elkaar te maken en te gaan
onderzoeken waar ieders inzet tot een mogelijke gemeenschappelijk activiteiten pakket kan worden gerealiseerd.
Nadrukkelijk is besloten dat bij al deze fusie besprekingen geen voorwaarden vooraf zouden plaatsvinden. Dit heeft er
inmiddels toe geleid, zeker met hindernissen, dat nu al veel, soms heel veel samen gewerkt wordt.
Betrokkenheid.
Via inmiddels 5 gezamenlijke gemeente beraden is steeds de gemeente, voorgeschreven door de kerkorde, gehoord en
toestemming gevraagd voor de volgende stap. Spijtig is dat bij deze avonden of aansluitend aan een kerkdienst, slechts
een beperkt aantal gemeente leden, 55-60 en meestel gelijkelijk verdeeld tussen PGSG en PGGBU, aanwezig waren. Via
kerkbladen en website wordt dan nog wel een deel van het grote aantal afwezigen geïnformeerd maar zij hebben zich echter
niet laten horen.
Punten van aandacht.
Ondanks al deze zorgvuldige voorbereidingen en intensief overleg die voor velen veel tijd en inspanning hebben gekost
en nog, blijven er, zeker financiële, punten van aandacht. In zijn algemeenheid betreft dat hoe om te gaan met de
verschillende kerkgebouwen. Voor de beide grote kerkgebouwen is besloten dat er t/m 2019 geen gerichte actie zal worden
ondernomen. (zie Gemeente beraad verslag van 29 juni 2015). Door enkele gemeenteleden wordt gesteld dat er voor de fusie
een principe besluit genomen moet worden om de kleine kerken van de balans te halen omdat wij er anders later financieel
op achteruit zullen gaan. Anderen vinden de gehele financiële situatie van groter belang dan de besluitvorming over de
kleine kerken op korte termijn. Daarnaast zou voor aantal gemeenteleden, hier nu niet aanwezig, in het algemeen het
proces van Samen Verder nog veel te snel gaan en wordt gevraagd of die leden wel gehoord worden. Een enquête kan daar
inzicht over geven, zo wordt gedacht. Andere gemeenteleden vinden dit een slecht plan omdat daarmee geen reden van voor
of tegen kenbaar gemaakt wordt.
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Overwegingen.
In de rondvraag wordt verwezen naar een recent artikel, Kerk 2025, van de landelijke PKN Scriba en het Pamflet 2025
van vier jonge predikanten, om niet alleen met vergaderen en de organisatie bezig te zijn. Het moet gaan om
daadwerkelijk in de maatschappij aanwezig te zijn, om elkaar en anderen te helpen. Naast rationele argumenten moeten ook
emotionele, spirituele, missionaire en diaconale argumenten worden gehoord en benoemd. Een christen gemeente hoeft niet
groot/sterk/goed georganiseerd te zijn. We zouden meer moeten proberen een Priesterkerk te zijn.
'De burgemeester van Hoogezande'
Nelleke de Kruik sluit af met 'De burgemeester van Hoogezande', in Jip en Janneke taal van M.G.Schmidt, en, in
kerkentaal, met de woorden van Sytze de Vries, 'Om lange adem voor uw gemeente bidden wij'.
Werkgroep Communicatie namens de Stuurgroep.
[aangeboden door Ed Rensen]

PGGBU/PGGBU, 10-11-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
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Pagina 101 van 131

[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

14-11-2015
Werkgroep Predikanten (Samen Verder)
Samen Verder:
In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, willen we deze rubriek gebruiken om u
van het één en ander op de hoogte brengen.
Werkgroep Predikanten.
Ook de predikanten van SG en GBU hebben hun bijdrage geleverd ter voorbereiding op een eventuele Samen Verder situatie.
Nadat eerst een inventarisatie is gedaan omtrent verwachtingen, en de belangrijkste taken van predikanten is er een
discussie over vernieuwing gevolgd. Uit de verwachtingen volgde een indeling naar hoofdthemas, 12 stuks, waar de
predikanten hun tijd en energie aan besteden.
In een tweede bijeenkomst is gediscussieerd over de vraag wat vernieuwing betekent voor de gemeenten en hoe kan daar de
tijd voor worden gevonden. Waar moet op ingeleverd worden. Veel vormen van belevingen en vieringen passeerden de revue
en het is moeilijk daar de goede keuzes in te maken. Hoe willen we gemeente zijn in de toekomst? Moet de predikant meer
tijd aan de contacten met 'buiten' besteden? Bijvoorbeeld door mee te doen in het Interreligieus Platform of misschien
wel een buurtcentrum? Moet hij/zij vooral coach zijn van alle vrijwilligers die het uitvoerend werk gaan doen? Of gaan
we ons toeleggen op meer bijzondere kerkdiensten? Hoe bereiken we meer jonge mensen, de 30/40-ers? Om zomaar wat punten
te benoemen. Daarmee kwam de tijd indeling van de predikanten aan de orde en geven zij aan dat het Samen Verder proces
voor hun veel tijd kost en ten koste van pastoraat gaat. Wordt vervolgd in afstemming met de werkgroep Kernen &
Vieringen.
[aangeboden door Ed Rensen]

PGGBU/PGGBU, 14-11-2015
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16-11-2015
Sponsors gezocht voor 3FM Serious Request
Sponsors gezocht !!!
Het Glazen Huis met daarin drie djs van radio 3
FM staat dit jaar in Heerlen, van 18 december tot
en met 24 december. Met 3FM Serious Request 2015
zetten de djs zich in voor de generatie van de
toekomst: jongeren die leven onder de meest
extreme omstandigheden en daardoor weinig kans
hebben op scholing en ontwikkeling. Met de
opbrengst van 3FM Serious Request 2015 biedt het
Rode Kruis hen een kans op een betere toekomst,
onder meer door middel van scholing,
beroepstraining, psychische hulp en een basis
waarmee in levensonderhoud kan worden voorzien.
Jongeren in conflictgebieden als Syrië,
Zuid-Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek en
Democratische Republiek Congo zijn de stille slachtoffers van de oorlog.
Wij, de jongeren van de 12 + groep van onze kerk willen natuurlijk ook ons steentje bijdragen. En u kunt ons daarbij
helpen! Hoe?Op zondag 13 december verkopen we na de kerkdienst allerlei zelfgebakken lekkers. De opbrengst van deze
verkoop is bestemd voor Serious Request.En verder loopt een aantal van ons op 20 december de 16 kilometer van Geleen
naar het Glazen Huis in Heerlen. En u kunt hen sponsoren! Op 13 december ligt er een inschrijflijst klaar. Maar in de
komende weken kunt u de vraag om te sponsoren ook al van één van ons verwachten.
///En bent u op 13 december niet in de kerk, maar wilt u wel meehelpen? Neem dan contact op met Anja de Bruijn (tel.nr.
046-4759766 of e-mail: anja.j.debruijn@gmail.com of Joke Zuidema (tel.nr 043-4230156 of e-mail:
jokezuidema@home.nl)\\\
Alvast bedankt!
De jongeren van de 12+ groep.

PGGBU/PGGBU, 16-11-2015
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22-11-2015
Slotdienst kerkelijk jaar Geleen
Enkele foto"s van de laatste kerkdienst van het
kerkelijk jaar. In deze dienst werden de personen
die dit jaar zijn overleden herdacht en kon de
familie het steentje met zijn/haar naam ophalen.
Foto"s Ruud Steen.
/// Kijk bij Nieuws > Foto/film > 2015 voor alle
foto"s die gemaakt zijn. \\\

PGGBU/PGGBU, 22-11-2015
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24-11-2015
Afsluiting kerkelijk jaar
Foto, gemaakt door Betty Dijkstra bij de
afsluiting van het kerkelijk jaar in de
Ontmoetingskerk. Zie ook de andere fotoserie
gemaakt op deze dag.

PGGBU/PGGBU, 24-11-2015
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28-11-2015
Adventstijd...
Adventstijd: Lezen uit Lucas 1. In de adventstijd van dit jaar lezen we elke zondag een deel uit het eerste hoofdstuk
van het Lucas evangelie. Het is een lang hoofdstuk, waarin stukje bij beetje de contouren zichtbaar worden van de komst
van het Kind op aarde. Opvallend in dit hoofdstuk is dat Lucas niet de schijnwerper richt op het grote wereldtoneel. Met
verhalen over de Romeinse bezetting, de onderdrukking van het Joodse volk of over de keizer in Rome. Pas in het volgende
hoofdstuk klinken namen en termen als Augustus en Quirinius, decreet en volkstelling. Nee, in het eerste hoofdstuk
worden ons gewone mensen getoond in hun dagelijkse doen en laten, zorgen en vreugden. Met andere woorden wie iets wil
begrijpen van de grote doorbraak van Gods Rijk in de wereldgeschiedenis, moet beginnen met op de kleintjes te letten.
Wie het Koninkrijk wil ontvangen, zal zich niet te groot of te oud moeten achten om een kind in de armen te nemen.
Daar staan Zacharias en Elizabeth, Jozef en Maria model voor. Vanuit het grote wereldtoneel zoomt de evangelist in op
deze mensen en hun verwachtingen. Vanuit kleine mensen komt de grote Messias voort.
In de komende adventstijd leven we mee met de lotgevallen van deze &dquot;kleine mensen&dquot;.

PGGBU/PGGBU, 28-11-2015
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28-11-2015
Kerstlied op verzoek?
Bijzondere kerstviering in de Ontmoetingskerk op 20 decemberOp zondag 20 december vindt een feestelijke
kerstzangdienst plaats in de Ontmoetingskerk in Geleen. Vanaf 10.30 bent u van harte welkom! Medewerking wordt verleend
door diverse muzikanten, en het belooft daarom een mooie dienst te worden.
Wilt u tijdens deze bijzondere dienst graag een speciaal kerstlied óf een kerstlied uit een eerdere dienst horen? Dat
kan!
Laat het weten op het formulier in de kerk óf via e-mail: anneke.ouwerkerk-renkema@ipecunia.com
jaap.renkema@ipecunia.com
U kunt uw verzoekjes indienen tot 1 december, daarna zullen wij een mooie, afwisselende dienst samenstellen, rekening
houdend met uw wensen! We kunnen niet garanderen dat we aan alle wensen gehoor kunnen geven, maar doen ons best om
zoveel mogelijk wensen in vervulling te laten gaan&.. Na de dienst is er koffie en thee met wat lekkers. Graag tot ziens
op 20 december!

PGGBU/PGGBU, 28-11-2015
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28-11-2015
Kerstspel Geen Stille Nacht
24 december Kerstspel: Geen stille nachtZondag 29 november is het eerste Advent, en gaan we ons weer voorbereiden op
het kerstfeest. De kinderen van de kinderherberg, basiscatechese en 12+ viering zijn zich aan het voorbereiden op een
kerstspel.
Het spel zal worden opgevoerd op kerstavond, donderdag 24 december om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk. Ook dit jaar
mogen gastkinderen mee spelen. In volgend kerknieuws kunt u er meer over lezen. We hopen weer op veel publiek!!!!!///
Kerstspel voor en met kinderen
Kinderkerstfeest in de Ontmoetingskerk: over de boze herbergier
Traditioneel beginnen we de kerstvieringen met het kerstfeest voor en met de kinderen. En uiteraard zijn ook hun
ouders, grootouders, familieleden, vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom. In het middelpunt van het kerstspel
staat een boze herbergier. Waarom hij zo boos is? Dat ervaren we in de loop van spel.
De kinderen en de leiding van de kinderherberg hebben druk geoefend om er weer iets moois van te maken. Dus van harte
welkom, op kerstavond, 24 december om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk! Daarna is voor de kinderen wat lekkers en er
wordt iets moois uitgedeeld. Voor de volwassenen is er koffie en thee.

De Boze Herbergier
Kom je meedoen met deze viering?
Iedereen is van harte welkom, groot en klein.
Na afloop staat er een lekker kopje koffie of chocomel
met wat lekkers voor jullie klaar
\\\

PGGBU/PGGBU, 28-11-2015
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28-11-2015
START Radio kerkdiensten via Internet
Radio-kerkdiensten.Elke eerste en tweede zondag van de maand en ook als er een vijfde zondag in de maand is - kunt u
een kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk beluisteren, na het nieuws van 9.00 uur tot ongeveer 10.00 uur. Streek- omroep
START stelt daarvoor zendtijd beschikbaar. De derde en vierde zondag worden ingevuld door Baptistengemeente 'De
Ontmoeting' te Sittard. Achterin Kerknieuws, bij de agenda, vindt u de uitzenddagen en tijden, en ook de frequenties
waar u START-radio kunt vinden.
Vaak is die uitzending net op de tijd dat u naar de kerk wil gaan, of u heeft START-radio niet bij u op de kabel, of u
woont buiten het FM-ontvangstgebied van START-radio. Dan kunt u die andere dienst niet meer horen. Dat is jammer. Vanaf
nu kan dat wel, als u internetver-binding heeft. Vanaf begin november zijn alle programmas van START terug te luisteren
via Radio-uitzending gemist, ook de kerkdienst. Die blijft een week lang na de uitzending te beluisteren. Hoe doet u
dat? U gaat naar www.streekomroepstart.nl ; vervolgens kiest u radio-uitzending gemist; u kiest het programma kerkdienst
en daar klikt u het pijltje naar rechts aan. Succes en veel luistergenoegen. Zou u dit willen doorgeven aan iedereen,
waar ook ter wereld?

PGGBU/PGGBU, 28-11-2015
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28-11-2015
Barmhartigheid in Limburg: een oefening in oecumen
Barmhartigheid in Limburg: een oefening in oecumen Vanuit deze gedachte werken in het comité dat in het bisdom Roermond
ter voorbereiding op het heilig jaar actief is, katholieken en enkele protestanten eensgezind samen. In Limburg wordt
een boekje met achtergrondinformatie en suggesties uitgegeven door het bisdom. Het is de bedoeling, dat deze uitgave in
week 49 breed wordt verspreid via dekenaten en parochies en ook voor protestanten beschikbaar komt. Voor hen die dit
boekje onder ogen krijgen en niet tot de Rooms-katholieke kerk behoren, zullen sommige hoofdstukken niet meteen vanzelf
spreken. Daarmee wordt ons een oefening in oecumene aangeboden. Er is immers veel dat ons bindt, maar er is ook
verscheidenheid en op sommige punten (nog) gescheidenheid. Zo is de realiteit. Zo was de term geestelijke werken van
barmhartigheid mij eerder onbekend. Maar toen las ik dat hiermee onder andere bedoeld wordt: twijfelaars raad geven,
onwetenden onderrichten, bedroefde mensen troosten en lastige personen geduldig verdragen. Dit kan ik een plaats geven
als een in de gemeente van Christus passende pastorale grondhouding. Pastoraat en diaconaat horen immers helemaal bij
elkaar.
Ook de voorbeelden van vieringen van barmhartigheid en de specifieke aandacht voor Maria dragen een stevig katholiek
stempel; logisch. Om te beginnen boeiend om te lezen, lijkt me. Zeker in de adventstijd. En vervolgens kan hiervan
inspiratie uitgaan, bijvoorbeeld voor vieringen in oecumenisch verband of een gesprek over de betekenis van Maria in de
diverse tradities.
Een ander aspect, dat hier niet ongenoemd kan blijven, is de aandacht voor de biecht als sacrament van Gods
barmhartigheid en daarmee samenhangend de uitleg van de aflaat.Dit element in het Jaar van de Barmhartigheid is
specifiek bedoeld voor de katholieke gelovigen. Tegelijk biedt het protestanten enig zicht op een thema, dat de
geschiedenis van onze beide kerkelijke tradities flink heeft gekleurd. En ik realiseer me dat reformator Maarten Luther
lang heeft nagedacht of toch niet de biecht als derde sacrament naast doop en H. Avondmaal een plaats in de vernieuwende
kerk van zijn tijd zou moeten krijgen. Bovendien is schuld, boete en verzoening een thema dat ieder mens op enig moment
in het leven aangaat.
Over Luther gesproken: in oktober 2016 begint voor protestanten, maar niet voor hen alleen, een bijzonder jaar, dat
uitloopt op de herdenking van 500 jaar reformatie op 31 oktober 2017 in Utrecht. Het lijkt een gelukkige samenloop van
omstandigheden in oecumenisch perspectief, dat het Jaar van de Barmhartigheid en het jaar van de reformatie in de
herfst van 2016 samenvallen.
De derde zondag van Advent - zondag Verheugt u! - is een geschikt moment om het Jaar van de Barmhartigheid te openen.
Daarvoor is in het bisdom Roermond de Christoffelkathedraal de aangewezen plaats. De viering van Woord en Gebed begint
op 13 december a.s. om 15.00 uur en daarbij zijn ook protestantse belangstellenden van harte welkom.
De gebedsweek voor de eenheid van de christenen, die van 17 tot en met 24 januari 2016 wordt gehouden, biedt kansen om
in oecumenisch verband de barmhartigheid centraal te stellen. Het thema van de gebedsweek Het woord is aan jou biedt
immers goede aanknopingspunten voor vieringen en ontmoetingen. Daarnaast wordt op 14 januari van 13.30 17.00 uur in de
St. Jan in Maastricht een bijeenkomst georganiseerd voor Limburgse pastores, kerkbesturen/kerkenraden, diaconieën van
allerlei kerkgemeenschappen en Raden van Kerken, waarin het thema op een specifieke manier onder hun aandacht wordt
gebracht. Een van de sprekers is prof. Herman Noordergraaf, bijzonder hoogleraar en docent voor diaconaat aan de
Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en Groningen. Dit alles in de hoop, dat 2016 een gezamenlijke
oefening in barmhartigheid zal worden.
Ds. Sophie Bloemert, Raad van Kerken ParkstadOuderling Elly de Haan-Verduyn, Raad van Kerken Maastricht
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29-11-2015
2e Advent

PGGBU/PGGBU, 29-11-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1510, Groep: 201;.

Pagina 111 van 131

[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

30-11-2015
Diaconale raad ook SamenVerder
In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, willen we deze rubriek gebruiken om u
van het één en ander op de hoogte brengen.
De Diaconale Raad.
Twee keer per jaar vergaderen de Diaconale Raad van GBU en SG samen. Hier en daar doen ieder hun taken op verschillende
manieren. Over deze verschillen valt goed te praten en worden stapsgewijs kleiner. De verschillende raden stimuleren en
inspireren elkaar ook.
Met de vraag van de Stuurgroep heeft de gezamenlijke Diaconale Raad een eerste blauwdruk opgesteld omtrent hun aandeel
in het Samen Verder Proces. Al eerder was besloten dat SG en GBU samen gaan doen wat zij samen kunnen doen. Tevens is
besloten dat naar de gezamenlijke Kerkenraad vanuit ZWO één lid als diaken afgevaardigd wordt en het wenselijk is dat de
Diaconale Raad van SG en GBU, ieder één lid afvaardigt. Voor 2016 is de voorzitter van de DR-GBU als aanspreekpunt
voorgesteld. Vanwege de huidige wisseling van bezetting in SG is daar nog geen aanspreekpunt aan te wijzen.
Daarnaast is er een lijst geformuleerd wat Samen of Beiden doen en wat ieder afzonderlijke nog doet aan Diaconaal of
ZWO taken.

PGGBU/PGGBU, 30-11-2015
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02-12-2015
Samen verder: Verdieping & Bezinning ...
Samen Verder:
In het kader van het Samen Verder proces en de behoefte om geïnformeerd te zijn, willen we deze rubriek gebruiken om u
van het één en ander op de hoogte brengen.

Verdieping & Bezinning en Vorming & Toerusting .

In de afgelopen periode zijn een aantal betrokkenen bij Vorming en Toerusting (GBU) en Verdieping en Bezinning (SG) bij
elkaar geweest. Dit om te kijken op welke manier deze activiteiten nu vorm krijgen in de beide gemeenschappen en hoe er
in de toekomst nog meer samengewerkt kan worden op dit vlak.

Sittard-Grevenbicht is al enkele jaren met een contactpersoon betrokken bij het interkerkelijk kringenwerk in Geleen.
Zelf heeft zij daarnaast een jaarprogramma waarin (bijna) alle activiteiten beschreven worden die met name gericht zijn
op de onderlinge ontmoeting en verbinding en het gesprek rondom geloof en maatschappij; van yonight (jongerenavonden)
tot wijkkring tot krantenleesgroep. Deze activiteiten staan ook open voor bredere belangstelling.
Bij het interkerkelijk kringenwerk in Geleen ligt de nadruk over het algemeen wat meer op het naar buiten (kunnen)
treden met activiteiten die gericht zijn op de hele burgerlijke gemeente. De activiteiten hebben wel altijd iets met
zingeving en/of spiritualiteit te maken.

De publiciteit rond de verschillende activiteiten wordt verschillend opgepakt. Waar in Sittard het Jaarprogramma bijna
een omvattende beschrijving geeft van wat er in de gemeenschap gebeurt, is er in Geleen de brochure van het
interkerkelijk kringenwerk, met daarnaast een brochure van de eigen kerkelijke gemeente. Hierin staan de namen en
adressen in van de mensen in die zich op de verschillende vlakken inzetten, zoals catechese, kindernevendienst,
Emmaplein50 etc.

Interkerkelijke activiteiten en activiteiten die wat meer gericht zijn op de opbouw in de eigen gemeente zijn beiden
waardevol en nodig, maar ook wat lastig in elkaar te schuiven. Wellicht moeten die ook onderscheiden blijven en zouden
er om die reden dan twee publicaties/boekjes moeten komen. Een boekje dat wat meer gericht is op de opbouw en bezinning
binnen de eigen gemeenschap en een boekje waarmee met de activiteiten naar buiten getreden kan worden. Hoe een en ander
concreet vorm te geven is nog een verder punt van bespreking.

Wat in het gesprek zeker duidelijk naar voren kwam is dat het mooi en wenselijk zou zijn om in ieder geval voor intern
gebruik een boekje te hebben waardoor mensen een goed beeld krijgen van wat er in de gemeenschap zoal gebeurt en waar
zij voor staat. Een boekje dat enthousiasme kan oproepen over de gemeenschap waartoe men behoort en waaruit men kan
kiezen om deel te nemen aan de activiteiten die bij hen passen. Hiervoor is een goede redacteur nodig en een goed team
van schrijvers.

Pagina 113 van 131

PGGBU/PGGBU, 02-12-2015
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1513, Groep: 201;213;.

Pagina 114 van 131

[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

03-12-2015
App over samen geloven
Deze twee gratis apps ondersteunen het gesprek over geloof en de Bijbel
Samen met je kinderen je geloof en leven delen, is waardevol. Hoe doe je dat in drukke tijden? Zet een tablet in!
Kinderen haken gemakkelijk aan als er een tablet op tafel komt. Apps zijn dan ook een leuk hulpmiddel om als gezin in
gesprek te komen over geloof en de Bijbel. De EO biedt twee toepasselijke apps nu gratis aan: de Samen Geloven-app en de
Bijbel Open-app.
In de Samen Geloven app kun je kiezen voor aantrekkelijke video"s, quizvragen of andere uitleg rondom de bijbel. Leuk
voor kinderen om mee te kunnen spelen op hun eigen niveau, maar ook voor tieners om ze uit te dagen zelf na te denken
over geloofs- en levensvragen.
De EO Bijbel Open app is ontstaan uit het verlangen om Bijbelverhalen te delen en reikt handvatten aan om aan tafel
samen te komen rond een open Bijbel. Dominee Arie van der Veer verzorgt op de app verschillende overdenkingen.
Bron: CIP.nl, artikel aangeboden door Wim Hoogstraten.
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05-12-2015
Kerkdienst
ds. Hans Bouma uit Kampen.Oudste: mw. G. Verkerk-Lam. Coll.: 1. Diakoniecollecte voor PIT Pro Rege, 2. Landelijke
collecte voor Missionair werk. ///Dienst van poëzie, verhaal en muziek, met als thema OP HET LEVEN!Kinderherberg (0 t.m.
12 jaar).Koffie na de dienst, in de hal van de kerk.\\\
&dquot;Vier de Zondag&dquot;
Zondag 31 januari is er weer een Vier-de-zondagdienst in Geleen (Ontmoetingskerk), deze keer in een dienst van poëzie,
verhaal en muziek. De dienst begint om 10.30 uur. Met als titel Op het leven! , vertelt Lazarus, zeven jaar na zijn
opwekking, bij monde van ds. Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan pianiste Ria van
Mourik muzikaal deelneemt. Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn vriendschap met Jezus, zijn vroege dood en zijn
opwekking, kun je een preek houden, maar je kunt Lazarus ook zelf aan het woord laten. Zeven jaar later. Iedere dag heft
Lazarus samen met zijn zusters Maria en Martha bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven! Het leven dat doorgaat.
Het leven dat gevierd mag worden.
Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door twee poëtisch-muzikale collages: Spreek dan van geluk (zeven Psalmen
opnieuw uitgesproken) en Vaste voet aan grond. Ria van Mourik zorgt hierbij op piano en spinet voor een muzikale stroom
waarop Hans Bouma als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel.
///
Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. Na de dienst kunt u hem hier spreken.
De auteur is bereid boeken en bundels te signeren. \\\
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05-12-2015
Kerkdienst/Vier de Zondag!
Oudste: mw. G. Verkerk-Lam.Coll.: 1. Diakoniecollecte voor Stichting Vrienden van de Hoop.2. Kerkewerk in de eigen
gemeente. ///Kinderherberg (0 t.m. 12 jaar).Koffie na de dienst, in de hal van de kerk.\\\
Vier de Zondag op 19 juni
Regelmatig hoor ik mensen zeggen dat ze graag in de kerk een
keer "liederen van vroeger" zouden willen zingen. Daarom krijgt de Vier de Zondag van 19 juni het thema: "Liederen waar
we goede herinneringen aan bewaren!"
Mijn vraag aan jullie is: welk lied zou u graag tijdens deze Vier de Zondag willen zingen? En eventueel ook: welke
herinnering heeft u aan het zingen van dit lied?
Zonder jullie inbreng lukt het niet om er een mooie viering van te maken. Dus bel of mail me, graag voor 27 mei, een
lied door; het mag een psalm zijn (geeft u wel aan uit welke berijming), een gezang, of een lied uit de bundel van
Johannes de Heer of Glorieklokken. Alvast bedankt, ook namens Nelly de Haan die het orgel zal bespelen!
berthaverkerk@gmail.com tel. 046-437 920 1
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05-12-2015
2e Advent
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08-12-2015
Adventsviering ouderen
Foto"s van de Adventsviering van de ouderen in de
Ontmoetingskerk in Geleen. Foto"s gemaakt door
Ruud Steen.
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08-12-2015
Hans Bouma komt naar Geleen!
Geleen, 31 januari 2016
OP HET LEVEN!
Dienst van poëzie, verhaal en muziek
Zondag, 31 januari 2016 om 10.30 uur in de Ontmoetingskerk te Geleen
Hans Bouma, poëzie en verhaal Ria van Mourik, piano, spinet en orgel.
Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn vriendschap met Jezus, zijn vroege dood en zijn opwekking, kun je een preek
houden, maar je kunt Lazarus ook zelf aan het woord laten.
Dat gebeurt in deze dienst van poëzie, verhaal en muziek, zondagmorgen 31 januari a.s. in de Ontmoetingskerk te Geleen.
Met als titel Op het leven! , vertelt Lazarus, zeven jaar na zijn opwekking, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een
even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan pianiste Ria van Mourik muzikaal deelneemt.
Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus samen met zijn zusters Maria en Martha bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op
het leven! Het leven dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden.
Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door twee poëtisch-muzikale collages: Spreek dan van geluk (zeven Psalmen
opnieuw uitgesproken) en Vaste voet aan grond. Ria van Mourik zorgt hierbij op piano en spinet voor een muzikale stroom
waarop Hans Bouma als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel.
Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. Na de dienst kunt u hem hier spreken.
De auteur is bereid boeken en bundels te signeren.
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13-12-2015
3e Advent
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14-12-2015
Serious Request actie geslaagd!
Op zondag 13 december 2015 hebben de jongeren van
onze kerk geld ingezameld voor Serious Request
tijdens de kerkdienst in de Ontmoetingskerk. Ze
deelden zelfgebakken lekkers uit en collecteerden
bij de uitgang. Ook werd de kerkgangers gevraagd
om de jongeren die van Geleen naar Heerlen gaan
lopen, te sponsoren.
De actie was een groot succes! Er is totaal ¬
476,65 opgehaald.
/// Alle gulle gevers bedankt ! \\\
Zie Nieuws > Foto en film voor alle foto"s van
deze geslaagde actie

PGGBU/PGGBU, 14-12-2015
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17-12-2015
Aftrap gezamenlijke diensten in 2016
Aftrap gezamenlijke diensten 2016 op 10 januari
In 2016 is elke tweede zondag van de maand een gezamenlijke dienst van de Prot. Gem. Geleen, Beek, Urmond en Sittard,
Grevenbicht. In deze diensten maken we kennis met de bijzondere diensten die er in beide gemeenten bestaan en worden er
diensten door predikant en gemeenteleden voorbereid, die net even anders zijn dan we gewend zijn. We gaan op zoek om op
een enthousiaste manier vorm en inhoud te geven aan onze gezamenlijke vieringen. U bent van harte uitgenodigd om dit
samen te beleven en uw eigen bevindingen met anderen te delen.
Op 10 januari komen we om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk in Geleen bij elkaar. Water, vuur en lucht kunnen we niet met
onze handen grijpen en nauwelijks met ons ogen zien, maar toch zijn deze elementen voor ons van levensbelang. We staan
heel bewust stil bij onze beleving van water, vuur en lucht om tijdens de dienst onze ervaringen met elkaar te delen. In
de meditatie wordt vanuit Lucas 3,15-16.21-22 gekeken naar de betekenis van gedoopt zijn met water en gedoopt zijn met
vuur, naar de betekenis van lucht, adem en Heilige Geest. Op die manier willen we samen woorden vinden voor wat ons
geloof voor ons persoonlijk inhoudt. We willen ontdekken waar we enthousiast over zijn. En we willen er naar kijken wat
er nodig is om elkaars krachten te bundelen.
Vanuit de werkgroep kernen en vieringen heeft een drietal leden deze viering voorbereid. U bent van harte uitgenodigd!
Tot ziens op 10 januari!
Nelleke Kruik, Christel Prins, Joachim Stegink

PGGBU/PGGBU, 17-12-2015
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17-12-2015
Kijk eens naar de boekentafel!
Boekentafel..?
Nou, dat is wel een heel groot woord, voor het kleine stapeltje dat nu even bovenin de vitrinekast in de hal van de
Ontmoetingskerk ligt. Ik heb namelijk voor de jaarwisseling een paar dagboekjes 'Dag-in-dag-uit 2016' voor de
liefhebbers laten komen. De prijs is ¬ 5,90. En daarbij ook enkele maandkalendertjes 'Perspectief' en 'Wegwijzer', die
maar een klein plekje vragen, bij de telefoon, op tafel of nachtkastje. U kent ze vast nog wel. Bent u liefhebber van
deze bekende zaken, vraag me er na afloop van de kerkdienst naar, of bel me even.
Wie weet ligt er nog eentje voor u.

Albert Sjollema, tel. (046) 474 70 15

PGGBU/PGGBU, 17-12-2015
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17-12-2015
Enthousiaste uitwerking kerkdienstenrooster 2016
De werkgroep kernen en vieringen heeft een voorstel uitgewerkt voor het preekrooster 2016, dat op het gemeenteberaad
van 15 oktober door ds. Joachim Stegink als volgt werd toegelicht:
///In de werkgroep kernen en vieringen hebben we ons volgende vraag gesteld: Hoe zou de kerk er over 20 jaar uit kunnen
zien als het proces doorzet, waarin wij ons nu bevinden. Het is niet als doembeeld bedoeld, maar als een denkoefening.
We zien gebeuren, dat er een proces van schaalvergroting plaatsvindt. Als kerkgemeenten proberen we daarmee onze
krachten te bundelen. We weten, dat we dingen kwijtraken, maar gaan er ook van uit, dat we nieuwe dingen ontdekken. We
vinden het belangrijk, dat in het proces dat we ondergaan, de onderlinge betrokkenheid overeind wordt gehouden. Als het
om de toekomst van de kerk gaat, stellen we ons volgende vraag: Hoe kunnen we in het proces van schaalvergroting de
onderlinge betrokkenheid overeind houden of vergroten? We gaan er van uit dat kerkdiensten en/of liturgische vieringen
daarbij een belangrijke rol zullen spelen. Alleen is de vraag -op welke manier vieringen worden georganiseerd, hoe vaak
en op welke plaats. \\\
We laten de gedachten even een vrije loop: Aan de ene kant zien we voor ons dat er ergens in een grotere regio een
groot kerkgebouw staat, waar op zondagochtend een liturgische viering plaats kan vinden met een professionele
voorganger. Dat is het resultaat van de schaalvergroting. Maar stel dat het niet mogelijk is of dat er bewust voor
gekozen wordt om dit niet elke zondag te organiseren. Hoe zouden we de ontstane ruimte in kunnen vullen op een manier,
dat we de onderlinge betrokkenheid behouden of zelfs kunnen vergroten? Zo zien we aan de andere kant de mogelijkheid,
dat gemeenteleden elkaar ontmoeten bij een eenvoudige liturgische viering in kleine kernen of kringen. Dat kan, maar
hoeft niet op zondag ochtend te gebeuren. Deze bijeenkomst kunnen plaatsvinden bij iemand thuis, in een wijkgebouw of in
een kleine kerk en worden voorbereid door gemeenteleden. Er kan ruimte zijn voor stilte, er kunnen inhoudelijk
gesprekken plaatsvinden of een overdenking worden voorgedragen enz.. Onze werkgroep gaat er van uit dat we nu moeten
beginnen om met de andere kant bezig te zijn, zolang we voldoende faciliteiten en kader hebben. We zijn ons er van
bewust, dat de oudere generatie veranderingen niet per se nodig vindt, maar de zorg voor de toekomst van onze
kerkgemeenten houdt ons bezig. We zoeken naar nieuwe wegen, zonder dat we elkaar daarbij uit het oog verliezen. Onze
hoop is dat we elkaar inspireren en enthousiast worden. Zó enthousiast dat we anderen er over vertellen.
Wat gaan we in 2016 doen? Op de 2e zondag van de maand vindt er een gezamenlijke kerkdienst plaats zijn in één van onze
(grote) kerkgebouwen. Op deze zondagen is er maar één kerkdienst voor allebeide kerkgemeenten. Volgens ons is het
belangrijk, dat alle gemeenteleden gezamenlijk over en weer kennis maken met nieuwe vormen van kerkdiensten. Voor een
deel bestaan deze al in één van de twee kerkgemeenten en voor een deel gaat het om nieuwe manieren van vieren. Er worden
gemeenteleden bij de voorbereiding betrokken en concepten worden uitgewerkt, die ook geschikt zijn voor vieringen in
kleine kringen.
Ook als u het misschien niet zon charmant idee vindt, vragen we u om u toch open te stellen en te komen. Dan kunt u
ook uit eigen beleving mee praten! Pas als we de diensten samen beleven, kunnen we ook samen evalueren. En dat is
uiteraard de bedoeling.
Wat dit concreet voor 2016 betekent laat het volgende overzicht zien:
Wanneer , Waar, Voorganger,Voorbereiding;
10 jan., Ontmoetingskerk, Joachim Stegink, leden werkgroep kernen en vieringen;14 feb. Johanneskerk, Irene Pluim, samen
met ZWO of volgens concept "het Vermoeden;13 mrt. Johanneskerk, Irene Pluim, idem;10 apr. Ontmoetingskerk, Bertha
Verker ea., Vierdezondaggroep; 8 mei Ontmoetingskerk, vakantieperiode met gastpredikant; 12 juni Johanneskerk, Irene
Pluim, muziek uit Taizé/Iona met Avondmaal;10 juli Ontmoetingskerk, Joachim Stegink, gemeenteleden uit PGSG en PGGBU;11
sept. Ontmoetingskerk, Pier Prins, idem Startzondag 9 okt., Johanneskerk, Irene Pluim,jongeren van de Jongerenkerk13
nov. Johanneskerk, Joachim Stegink, diaconieën PGSG en PGGBU;Gewas en arbeid 11 dec. Ontmoetingskerk,Pier Prins,
maaltijddienst;
Verdere gezamenlijke diensten in 2016
3 januari ,Johanneskerk, Pier Prins;
7 februari,Grevenbicht, Pier Prins;
1 mei , Urmond, Pier Prins;
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5 mei, Gruizenstr. Sittard, Joachim Stegink;
Hemelvaart
8 mei, Ontmoetingskerk, gastpredikant (ds. Adjo Witte);
24 juli-28 augustus: gezamenlijke zomerdiensten;
23 okt., Beek, gastpredikant (ds. Adjo Witte);
30 okt., Ontmoetingskerk, gastpredikant (prof. Goud).
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17-12-2015
Actie Kerkbalans 2016
Actie Kerkbalans 2016'Mijn kerk in Balans' is al een aantal jaren het motto van de Actie Kerkbalans (AKB), die de
gezamenlijke kerken in Nederland voeren voor het verwerven van de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). Deze VVB inkomsten
vormen de belangrijkste financiële bron voor onze ker- ken en lopen (ook voor onze gemeente) terug door achteruitgang
van het ledental. Wij mogen ons als gemeente gelukkig al jaren verheugen in een goede VVB per lid. Daarom zijn we vol
vertrouwen begonnen met de voorbereiding van AKB 2016. Deze voorbereiding omvat o.a. het aanpassen van de AKB folder
aan onze situatie, het bijwerken van de mutaties over 2015 in de loperslijsten, het uitsorteren van de enveloppen en het
instrueren van de lopers. In totaal gaat het om zon 600 uitnodigingen verspreid over 575 adressen; volwassen inwonende
kinderen krijgen ook een uitnodiging voor AKB.
De actie zal worden gehouden in de laatste twee weken van Januari. U kunt een vrijwilliger aan de deur verwachten die
de enveloppe afgeeft en met u afspreekt wanneer deze weer wordt opgehaald.
We zoeken nog enkele vrijwilligers die mee willen helpen als loper. Het is weinig werk en bovendien in een beperkte
tijdsperiode. Een mooie kans om weer eens wat mensen te leren kennen.
Namens het AKB team, Eddy Roerdink
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20-12-2015
4e Advent
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20-12-2015
Serious Request #2: Cheque afgeven (video)
<iframe src=&dquot;https://player.vimeo.com/video/149555961&dquot; frameborder=&dquot;0&dquot;
width=&dquot;300&dquot;></iframe>
Serious Request chequebox from Kerk on Vimeo .
Bij het afgeven van de cheque aan de actie Serious Request gingen we eerst langs de dj en daarna nog een kaart apart
inde "Chequebox". Daarvan is deze film gemaakt. Kijk ook naar de andere film, bij de dj op het plein.
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20-12-2015
Serious Request #1: Presenteer de cheque (video)
<iframe src=&dquot;https://player.vimeo.com/video/149561394&dquot; frameborder=&dquot;0&dquot;
width=&dquot;300&dquot;></iframe>
Serious Request 2015: presenteren cheque namens raad van de kerken limburg from Kerk on Vimeo .
Dit is de film van het presenteren van de cheque aan de dj van 3FM. Zie ook de andere film in de
&dquot;chequeBox&dquot;.
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28-12-2015
Kinderkerstfeest: impressie (video)
<iframe src=&dquot;https://player.vimeo.com/video/150185753&dquot; frameborder=&dquot;0&dquot;
width=&dquot;300&dquot;></iframe>
Foto impressie kinderkerst dienst 24 december 2015 from Kerk on Vimeo .
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