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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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