
[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

02-01-2016

Kerkdienst 10 januari: 10:00 uur!

De gemeenschappelijke dienst op 10 januari  in de Ontmoetingskerk te Geleen  begint om 10:00 uur. 

/// 

Binnen de Kerkenraad is afgesproken dat de gemeenschappelijke diensten die in één kerk plaatsvindt, altijd om 10:00 uur
beginnen.

\\\ 

in tegenstelling tot eerder vermeld op de website en in Kerknieuws nr.12 van 17 december.

PGGBU/PGGBU, 02-01-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1695, Groep: 201;212;.
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04-01-2016

Vier de zondag
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.

PGGBU/PGGBU, 04-01-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1696, Groep: 201;202;.
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10-01-2016

1e gezamelijke kerkdienst goed bezocht!

Het bijzondere van deze dienst: 1e  gemeenschappelijk dienst in 2016 op 1 lokatie en ook op een vaste aanvangstijd van
10 uur, en de zeer hoge opkomst: 160  kerkgangers! en daarnaast 45 jongeren, zowel kinderkerk als 12 + groep.  Dienst is
voorbereid door de werkgroep: kernen&vieringen.Voorganger ds Joachim Stegink met medewerking van Cristel Prins en
Nelleke de Kruik. 

Er is elke maand 1  van deze gemeenschappelijke diensten gepland.

Reden te meer om daarvan op onze website verslag te doe

PGGBU/PGGBU, 10-01-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1700, Groep: 201;213;217;.
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10-01-2016

1e gezamelijke kerkdienst goed bezocht!

Het bijzondere van deze dienst: 1e 
gemeenschappelijk dienst in 2016 op 1 lokatie en
ook op een vaste aanvangstijd van 10 uur, en de
zeer hoge opkomst: 160  kerkgangers! en daarnaast
45 jongeren, zowel kinderkerk als 12 + groep. 
Dienst is voorbereid door de werkgroep:
kernen&vieringen.Voorganger ds Joachim Stegink met
medewerking van Cristel Prins en Nelleke de Kruik.

Er zijn elke maand op de tweede zondag 
gemeenschappelijke diensten gepland, zoals
besloten door de gezamenlijke Kerkenraden mbt het
Kerkdienstrooster voor 2016.

Namens voorzitter Kerkenraad GBU, W. den Dulk.

PGGBU/PGGBU, 10-01-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1701, Groep: 201;213;217;.

Pagina 4 van 131



[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

11-01-2016

Inspirerende gezamenlijke kerkdienst op 10 januari

Zondag 10 januari zaten we met een grote groep volwassenen (ca 160)  in de kerkzaal en een eveneens grote groep jeugd
(ca 45) zat in de diverse zaaltjes die de Ontmoetingskerk rijk is. Het was een dienst vanuit de werkgroep Kernen en
Vieringen voorbereid en door leden van de werkgroep uitgevoerd. Dit jaar is er iedere tweede zondag van de maand een
gezamenlijke viering waarin we elkaar willen laten kennis maken met de verschillende gebruiken die over en weer bekend
en nieuw zullen zijn. De vieringen zijn bedoeld als een hartelijke en uitdrukkelijke uitnodiging om op zoek te gaan naar
wat ons ten diepste raakt en motiveert. Er is beweging nodig in onze hoofden en harten om een groeiproces op te starten.
Daarvoor is openheid, deelname en inzet nodig. 

Er gebeurde van alles in deze viering. We liepen langs vuur, water en wind. En voor wie liever bleef zitten, waren er
de beelden op de muziek van Smetana�s Moldau. De elementen water, vuur en wind spelen rond het verhaal dat we uit Lucas
lazen (3,15-16 en 21-22)� de doop van Jezus door Johannes in de Jordaan � een belangrijke rol. Wind, vuur en water zijn
allemaal hard nodig, maar kunnen ook allemaal verwoestend werken. Het is leven, maar ook dood. We zochten met elkaar
woorden voor het ongrijpbare. En deze zoektocht naar woorden komen we ook tegen in ons geloof. Deze viering gaf de
aanzet om met elkaar over onze ervaring te praten en daarbij woorden te vinden voor ons geloof, die we met handen en
voeten leven. De preek eindigde hoopvol met de woorden: Het onmogelijke is mogelijk!

De liederen die we erbij zongen pasten daar wonderwel bij: Lied 216, 686, 275 en 687 voor wie het nog eens wil
nakijken. Het slotlied was Uit vuur en ijzer. Een lied dat niet in ons Liedboek staat, maar door (bijna) iedereen uit
volle borst kon worden meegezongen.  Een prachtig einde van een hopelijk inspirerende viering.

Na de dienst hebben we met verschillende mensen staan praten. De meeste reacties waren heel enthousiast. Dat is ook
gemakkelijker te zeggen dan kritiek. Maar we horen ook graag wat u niet prettig vond of liever anders heeft. Vanuit die
openheid kunnen we verder!

Nelleke de Kruik

PGGBU/PGGBU, 11-01-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1707, Groep: 201;213;.
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11-01-2016

Persoonlijke terugblik op de dienst van 10 januari
Persoonlijke Terugblik op Dienst van 10 januari 2016 

Een Anders dan andere diensten, de eerste Gezamenlijke dienst, altijd om 10:00 uur op de tweede zondag van de maand.

Anders omdat wij zichtbaar, voelbaar en hoorbaar geconfronteerd werden met ongrijpbare elementen waar wij in ons leven
mee te maken hebben, positief zowel als negatief: vuur,  water en lucht.

Elementen die wij fysiek en spiritueel beleven ook al zijn wij ons daar niet altijd even goed van bewust.

Vuur geeft ons warmte en gezelligheid maar kan ook vernietigend zijn wanneer het vuur te groot of krachtig wordt. Het
verbrand alles. Vuur doet ook pijn.

Water is voedend geeft ons energie maar bij overdaad is het ook verslindend en vernietigend. We verdrinken in alleen
maar water. Water wordt dan onaangenaam.

Wind is als briesje verkoelend wanneer het warm is. Het brengt ons ook zuurstof om door te leven. Echter in orkaan vorm
is het ook verwoestend en neem alles, huizen, bomen, onszelf, mee. Wind kan ons ook de adem benemen.

Dat was de fysieke benadering. Ds J. Stegink heeft ons er op gewezen dat het ook een geestelijke of  ook spirituele
benadering biedt. Ook dat kunnen we niet vastpakken. Het vormt een beleving, sommigen kunnen het voelen als ervaring.
Aan sommigen gaat het spirituele voorbij, zij hebben er niets mee.

Zo kan vuur ons inspireren, hartverwarmend zijn, maakt ons vurig. Echter wanneer het te vurig wordt, kunnen we
fanatisch worden en doen wij anderen onrecht.

Kabbelend water kan ons een prettige beleving geven waarmee wij wegdromen. We voelen ons in een flow komen. Echter
wanneer het te hard gaat voelen wij ons meegesleurd in de waan van het moment. Het maakt ons ongelukkig.

Lucht is misschien het moeilijkst te beleven in geestelijk opzicht. Een verhelderend gesprek kan ons lucht geven, we
ervaren ruimte. Echter heftige emoties beneemt ons de adem, we snakken naar lucht.

Ik vond het fijn om in deze dienst actief betrokken te worden zowel fysiek als  in overdenking, met elementen of
aspecten van het dagelijkse leven: vuur, water en lucht of geloof, hoop en liefde.

Ed Rensen
Geleen, 10-01-2016

PGGBU/PGGBU, 11-01-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1708, Groep: 201;213;.

Pagina 6 van 131



[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

12-01-2016

Afscheid van ambtsdragers op 17 januari
Zondag 17 januari: Afscheid ambtsdragers in de kerk in Urmond. Op zondag 17 januari nemen we afscheid van een aantal
ambtsdragers. Van Jenny Kooistra-Homan als diaken, van Wim Hoogstraten als ouderling en van Riet Krijgsman-Rijper ook
als ouderling.
Jenny heeft een termijn meegedaan in de diaconie. Vooral het organiseren van de ouderenmiddagen en de busreizen waren
haar op het lijf geschreven. Als diaken maakte Jenny ook deel uit van de kerkenraad. Ze blijft binnen de diaconie
verantwoordelijk voor het ouderenwerk.
Riet was ouderlingpastoraat in wijk II, ze maakte deel uit van het moderamen en was kerkenraadslid. Ze had graag nog
wat langer willen functioneren als ambtsdrager, maar vanwege gezondheidsredenen stopt ze met het werk voor de
kerkenraad. Ze blijft wel aan als wijkoudste.
Wim Hoogstraten is 12 jaar lid geweest van de kerkenraad, waarvan 11 jaar als scriba. Als scriba was hij uiteraard lid
van het moderamen. Daarnaast bezocht hij vanuit de kerkenraad de vergaderingen van de Classis Limburg. Met zijn grote
(juridische) kennis van zaken was hij voor de kerkenraad en voor velen een goede vraagbaak. Zeer nauwgezet waren ook
altijd zijn verslagen.
We zeggen Jenny, Wim en Riet vanaf deze plaats zeer veel dank voor alle tijd en aandacht die ze hebben gehad voor de
mensen in de kerk en voor al hun diaconale, pastorale en bestuurlijke taken.
Van harte welkom in deze dienst om hen te bedanken!

PGGBU/PGGBU, 12-01-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1722, Groep: 201;202;.
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12-01-2016

Pier Prins blikt terug op 2015

2015 

Een nieuw jaar is begonnen en al weer bijna een halve maand oud. Het is goed om nog even terug te blikken op het jaar
dat voorbij gegaan is met betrekking tot onze gemeente. Ook in 2015 is veel aandacht en tijd uitgegaan naar besprekingen
met de Protestantse gemeente van Sittard-Grevenbicht. Het was een jaar van vele uren besprekingen voeren en overleggen.
Diverse werkgroepen zijn bezig geweest met het maken van plannen en beleid. Beide kerkenraden hebben meermaals samen
vergaderd. Er zijn meerdere gemeenteberaden gehouden om zodoende informatie met elkaar te delen en elkaar te leren
kennen.  

In het gezamenlijke gemeenteberaad van juni werd voorgesteld om met een stappenplan te komen. Om op die manier
concreter te worden. Dat stappenplan voorzag erin om op termijn (bij voorkeur in 2016) tot één gemeente te komen. Beide
kerkenraden stonden positief tegenover dit voornemen. Echter in de gemeente van Sittard-Grevenbicht leefden bij sommigen
te grote aarzelingen om tot een fusie te komen. Geen fusie maar wel (meer) samenwerking was de uitkomst van het interne
gemeenteberaad in Sittard-Grevenbicht in november. Dat betekent dat we daardoor  in 2016 op een ander spoor verder
moeten gaan dan we ons hadden voorgenomen. In 2015 waren er meer gezamenlijke regiodiensten dan in 2014. En in 2016 zal
het aantal gemeenschappelijke diensten verder uitgebreid worden. Basiscatechese en jongerenvieringen zullen met ingang
van 2016 samengaan. Ook andere raden en werkgroepen werken steeds meer samen.  

In het afgelopen jaar waren er ook weer regelmatig asielzoekers in de Ontmoetingskerk. Velen van hen kregen een
verblijfstatus en vertrokken naar elders. Op zondag Palmpasen (29 maart) werd een vrouw afkomstig uit Iran in de
Ontmoetingskerk gedoopt. Haar echtgenoot was al eerder in de Ontmoetingskerk gedoopt. Hun beide kinderen werden
gezegend. In december zijn ze verhuisd naar Utrecht, waar hen een woning is toegewezen. Behalve haar doop zijn in de
loop van het jaar nog twee kinderen gedoopt. Er is in 2015 één huwelijk ingezegend.  

Van velen hebben we afscheid moeten nemen. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (22 november) zijn er
vierendertig namen genoemd. Dertig van hen waren lid van onze gemeente.  

In 2016 was er een aantal oecumenische ontmoetingen in de vorm van een vesper in januari in de Christus Koningkerk in
Geleen, een oecumenische vesper in maart in de Protestantse kerk in Beek en een gemeenschappelijk dienst in oktober in
de Ontmoetingskerk. Daarnaast was er een interreligieuze viering in november in de Ontmoetingskerk met aansluitend de
dag van de dialoog.  

Zeer feestelijk was de viering van het 40-jarig jubileum van de cantorij op zondag 8 november in  Beek. Met een volle
kerk hebben we samen gezongen en geluisterd naar liederen die gezongen werden door de cantorij. Meerdere oud-leden van
de cantorij waren aanwezig. Na afloop was het bij de koffie een gezellig samenzijn.

Verder nog  een aantal vermeldenswaardige momenten en gebeurtenissen in het afgelopen jaar: 

* Op zondag 18 januari hebben we afscheid genomen van Coba Poot- Hogeveen als kosteres van de kerk in Beek. Vele jaren
heeft ze haar taak tot ieders volle tevredenheid verricht. Wim van Elk heeft haar werkzaamheden overgenomen.

* Op zondag 22 maart was er weer de boekenmarkt in de kerk in Beek tijdens de Paasveemarkt. Met dit keer een mooie
opbrengst.

* Op zondag 14 juni vond het twee jarig  kerk-tuin-treffen plaats in Urmond. Het was prachtig weer zodat we na de
kerkdienst ook echt in de tuin konden zitten.

* Zondag 5 juli was er een jongerenviering in de Ontmoetingskerk. Het was een fijn samenzijn op de warmste zondag van
het jaar. We zaten in een grote kring en het thema was: geld.

* Op zondag 20 september vierden we de jaarlijkse startzondag. De dienst stond in het teken van &dquot;goede
buren&dquot;. Het was fijn dat ook daadwerkelijk een aantal buren van de Ontmoetingskerk aanwezig waren. 

* Op zondag 4 oktober vierden we de Israëlzondag met een echte loofhut in de kerk in Beek en de Ontmoetingskerk   
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Het jaar 2015 is ten einde. We kijken terug op vele ontmoetingen in de kerk, mooie en vreugdevolle maar ook
verdrietige. Er hebben kringen gedraaid, huisbezoeken zijn afgelegd, er zijn kerkdiensten gehouden en vergaderingen
hebben plaatsgevonden. Dat is alles in een goede en opbouwende sfeer verlopen. Tallozen hebben zich ingezet, waarvoor
veel dank. Merkbaar is wel, ook in het afgelopen jaar, dat de groep kleiner wordt. En daarmee ook kwetsbaarder. Dat is
een zorg voor de toekomst. En daarbij klinkt de vraag: hoe gaat het verder?  

Ook in 2016 ontkomen we niet aan die vraag. Er ligt dan ook de uitdaging om met elkaar de schouders er onder te zetten
om een levendige en vitale gemeente te blijven. En om de lofzang gaande te houden.

Pier Prins

PGGBU/PGGBU, 12-01-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1724, Groep: 201;214;.
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12-01-2016

Nieuwe schilderijen in hal Ontmoetingskerk
Tot begin december hingen in de hal van de Ontmoetingskerk schilderijen en tekeningen van Barbara Kuijpers uit Stein.
Met liefde stond ze die voor drie maanden aan de kerk af, maar nu was het moment gekomen dat iemand anders het stokje
van haar ging overnemen. Die iemand is Janneke van Delft uit Sittard, velen van u waarschijnlijk wel bekend. Het gezin
Van Delft woonde destijds in de Goudoeverstraat, waar Janneke, na haar verhuizing naar Haarlem, destijds terugkwam om
haar moeder te verzorgen. Ook die schilderde graag en het is daarom niet zo vreemd dat ook haar dochter het penseel ter
hand nam. Sinds enige tijd woont Janneke in Sittard, niet ver bij de Johanneskerk vandaan.
Janneke schildert met aquarel- en acrylverf; van beide technieken hangen er nu voorbeelden, zowel in de hal als in de
�grote zaal� van de kerk. Haar werk is niet te koop en hangt er dus zuiver voor het plezier van de kerkbezoeker. Mogen
zij ervan genieten!
Anton de Joode.

PGGBU/PGGBU, 12-01-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1729, Groep: 201;210;.
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12-01-2016

kring �Muziek, bron van bezieling�

PGGBU/PGGBU, 12-01-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1747, Groep: 201;202;206;.
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13-01-2016

Trouwen in het historische kerkje te Urmond

Naast het voltrekken van het kerkelijk huwelijk
kan ook voor de wet worden getrouwd in ons
historisch kerkje te Urmond.

De gemeente Stein biedt op haar website deze
mogelijkheid aan  (zie www.gemeentestein.nl). Het
kerkje biedt  aan ca 100 personen zitplaatsen  en
beschikt over een prachtig orgel dat zonder
meerkosten kan worden bespeeld of tegen ¬ 50 door
één van onze organisten. Het tarieven voor de huur
van het kerkgebouw is ¬ 180,-

///Voor het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met koster G. Smeets tel  046 4334716 \\\ 
Kijk ook hier:
http://www.pggbu.nl/?goto=1756&filmfoto=Y &

PGGBU/PGGBU, 13-01-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1761, Groep: 201;210;217;.
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17-01-2016

Afscheid ambtsdragers

Op zondag 17 januari namen we afscheid van een
aantal ambtsdragers. Van Jenny Kooistra-Homan als
diaken, van Wim Hoogstraten als ouderling en van
Riet Krijgsman-Rijper ook als ouderling. 
Zie http://www.pggbu.nl/?goto=1762&filmfoto=Y &
voor een kleine fotoreportage hiervan.
/// Op LOS Radio, wordt deze kerkdienst
uitgezonden: op zondag 24 januari 2016 tussen
08.00 en 10.00 uur(�s morgens). Dit zal wel
ongeveer 8 uur 45 worden. De herhaling is op
maandag 25 januari 2016. 
Omroep Stein is live te beluisteren via de
website omroepstein.nl, kabelfrequentie 87,5 FM of
op 96,2 FM in de ether.  Digitaal via ziggo kanaal
(1)920 en via KPN Glasvezel kanaal 380. Daarnaast
is het mogelijk om omroep Stein toe te voegen aan iTunes, Windows Media Player of andere mediaspelers\\\ 

PGGBU/PGGBU, 17-01-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1778, Groep: 201;.
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25-01-2016

Wouter den Dulk herkozen!
Kerkenraad 
Wouter den Dulk is herverkozen als ouderling, met als bijzondere opdracht Voorzitter van de kerkenraad.
Kees van Luijk, scriba.

PGGBU/PGGBU, 25-01-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1797, Groep: 201;214;.
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25-01-2016

Uitnodiging gemeenteberaad

Uitnodiging voor het gemeenteberaad op zondag 21 februari.  

U wordt uitgenodigd voor een gemeenteberaad, dat direct na de kerkdienst in de Ontmoetingskerk op zondag 21 februari
plaatsvindt. Deze dienst begint afwijkend om 10.00 uur; er is dan geen vroege dienst Urmond. Het beraad zal tot ca.
12.00 uur duren.

Het gemeenteberaad zal vooral ingaan op de samenwerking met de gemeente Sittard-Grevenbicht (PGSG), nu de PGSG afziet
van een SamenVerder-fusie op korte termijn. Onze kerkenraad betreurt dat maar wil graag doorgaan met veel gezamenlijke
activiteiten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. Ook de kerkenraad van de PGSG wil graag verder samenwerken. Het
afzien van de fusie op korte termijn heeft voor de gemeenten wel consequenties voor het beleid, de organisatie,
financiën en vacatures. Onze kerkenraad heeft hiervoor een notitie opgezet, die wordt toegelicht. Op het gemeenteberaad
kunt u meepraten hoe we dat verder vormgeven.  

PGGBU/PGGBU, 25-01-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1798, Groep: 201;202;213;.
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02-02-2016

Oecumenische vespervieringen in de 40-dagentijd
Ook dit jaar willen we graag in Oecumenisch verband in de 40-dagentijd 3 x bij elkaar komen voor een korte
vesperviering met aansluitend een gezamenlijke sobere maaltijd.
Doorgaans doet er een groep van rond de 20 mensen mee; in de vieringen komen thema�s aan de orde als armoede, geweld,
eenzaamheid, maar ook kijken we naar hoe wij mensen omgaan met de schepping. Samen zoeken we steun en moed en putten
daarvoor uit dat wat Jezus ons heeft voorgeleefd. De data zijn:
* woensdag 17 februari in de Ontmoetingskerk te Geleen* woensdag 2 maart in de Christus Hemelvaart-H.Josephkerk
(parochie Vrangendael) ,Hemelsley 240 Sittard * woensdag 16 maart in de Johanneskerk te Sittard
/// Aanvang 18.00 uur en rond 19.00-19.15 uur ronden wij het geheel af. Van harte welkom, maar graag aanmelden in
verband met het eten! Dat kan bij ds. Pier Prins (prins1959@gmail.com ), bij Iet den Boer  (ietlittel@telenet.be ) of
Gert Reijnen( gert.reijnen@planet.nl ) \\\ 

PGGBU/PGGBU, 02-02-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1808, Groep: 201;202;.
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09-02-2016

Indiase avond met eten

Dalits zijn kastenloze mensen die vaak in een uitzichtloze situatie moeten leven. De Indiase organisatie CARDS helpt al
35 jaar Dalit kinderen zich beter te ontwikkelen en zo uit hun achterstand situatie te komen. De ZWO-groepen van
Geleen/Beek/Urmond én Sittard/Grevenbicht steunen twee jaar lang dit CARDS project via kerk in Actie. Om u uitgebreid te
informeren nodigen wij u uit voor een Indiase avond op 9 maart in de ontmoetingskerk in Geleen. Op het programma staan
een Indiase maaltijd, muziek en informatie over het project. Met verhalen en beeldmateriaal hoort en ziet u wat er
gedaan wordt om kinderen en hun familie een beter bestaan te geven.

De maaltijd begint om 17.45 u. 

Wilt u mee-eten, meldt u zich dan vóór donderdag 3 maart aan bij Wim Hendriks (tel. 046-4755734, wpt_hendriks@hetnet.nl
) of Joke van der Steen (tel. 046-4584618, vander_steen@zonnet.nl ). De kosten voor deze maaltijd bedragen ¬ 5,-, en
kunt u voldoen op de avond.

U kunt ook ná de maaltijd pas komen om 19.45 u. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden. 

Het programma ziet er als volgt:

17.45 ontvangst met om 18.00 Indiase maaltijd in de Herberg van de Ontmoetingskerk van Geleen, daarna koffie of thee
drinken in de ontvangsthal.

19.45 ontvangst in de kerkzaal, met om 20.00 aanvang informatieve deel van de avond, verhalen en beeldmateriaal over
het project 'onderwijs voor Dalit kinderen.'

Met vriendelijke groet

Wim Hendriks

PGGBU/PGGBU, 09-02-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1843, Groep: 201;202;205;.
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24-02-2016

Soep voor de Engele van Sittard-Geleen

Als je heel weinig te besteden hebt kan een bord
soep het verschil maken tussen "Geen warme
maaltijd" en "Toch een lekkere voedzame warme
hap".
Daarom gaan we rond de Paasdagen, van 20 maart
tot en met 3 april soep inzamelen: blikken,
zakken, pakjes, het is allemaal welkom.
Waarom rond de Paasdagen? Eerlijk gezegd kwam dit
praktisch gezien goed uit. Maar eigenlijk is het
ook mooi, om juist in de weken waarin we stil
staan bij de Opstanding, bij nieuw leven, nieuwe
mogelijkheden, een stap naar de ander te kunnen
zetten in de vorm van een blik, zak of pakje soep.
Want echt, een lekker bord soep kan zo veel voor
mensen betekenen...
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.
Harm Versluis en Bertha Verkerk

PGGBU/PGGBU, 24-02-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1849, Groep: 201;202;.
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02-03-2016

Grote Boekenmarkt in Beek
GROTE BOEKENMARKT IN DE PROTESTANTSE KERK 
tijdens de Paasveemarkt te Beek 
op zondag 13 maart 2016 van 10 tot 16 uur  

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 !!! 

[aangeboden door Connie Seute van het Boekenteam]

PGGBU/PGGBU, 02-03-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1850, Groep: 201;202;.
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03-03-2016

Impressies Gemeente Beraad 21 feb.
Impressies Gemeente Beraad 21 feb. 2016 

Na een korte dienst in de Ontmoetingskerk volgde er een Gemeente Beraad bijgewoond door circa 80 gemeenteleden van
Geleen-Beek-Urmond.

Dit beraad was bedoeld om de gemeente te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het Samen-Verder-Proces
met de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht(PGSG).

Een kleine groep actieve gemeenteleden van PGSG had overwegend bezwaar tegen een beoogde fusiedatum en enkele aspecten
van de fusie, waardoor de kerkenraad PGSG afzag van de beoogde fusie in 2016. De fusiedatum was opgenomen in een
aanvankelijk door beide kerkenraden goedgekeurde stappenplan.

Waar gaan we mee door: 

De kerkenraad van PGSG streeft naar verdergaande samenwerking. Onze kerkenraad blijft positief staan tegenover een
aantal samenwerkingsverbanden met de PGSG zoals die de afgelopen jaren zijn gegroeid. Zo gaat de werkgroep &dquot;Kernen
en vieringen&dquot; verder met de werkzaamheden en het uitstippelen van beleid op het gebied van kerkdiensten en
activiteiten in de kernen. Concreet betekent dit bijvoorbeeld: meer gezamenlijke diensten in de komende jaren. Diaconie
en ZWO blijven samenwerken; eveneens geldt dat voor beide Jeugdgroepen

Gegeven deze onverwachte ontwikkeling stopt de Stuurgroep SamenVerder, Nu zijn de beide kerkenraden aan zet. Voorlopig
stoppen de werkgroepen Structuur en Communicatie met hun werkzaamheden. Ook zal er minder gezamenlijk vergaderd worden
en worden de gezamenlijke gemeenteberaden beperkt tot twee keer per jaar.

Bezuinigen: 

Nu de voorgenomen fusie van de baan is, gaan we als gemeente zelfstandig verder. Met het oog daarop wordt qua
organisatie en financiën een toelichting gegeven.  Een door de kerkenraad goedgekeurd bezuinigingsplan voorziet in een
begrotingsevenwicht (geen tekort) in 2020. Het te verwachten tekort kan op redelijke tijd gecompenseerd worden door in
te teren op het vermogen.

De maatregelen om ervoor te zorgen dat er in 2020 geen tekort zal zijn, hebben betrekking op de volgende punten:

- bezuiniging op gastpredikanten als gevolg van de maandelijkse kerkdiensten met PGSG

- de functies van de koster van de Ontmoetingskerk en van de kerkelijk werker zal na beider

pensionering niet worden opgevuld.

- twee werkgroepen zijn geformeerd met de opdracht om zowel voor de kerk in Urmond als in

Beek plannen op te stellen om deze kosten neutraal te maken.

Organisatie af te slanken: 

Uitgangspunt is de beschikbare vrijwilligers efficiënt in te zetten en minder te belasten. Randvoorwaarden voor de
afslanking zijn de eisen die de kerkorde stelt. Daarnaast is er het voornemen om het aantal pastorale secties terug te
brengen van zes naar vier.

Overigens blijft het streven om zoveel mogelijk vrijwilligers bij het kerkenwerk te betrekken. Benadrukt wordt dat we
blij kunnen zijn op wat we allemaal doen. Vanuit de gemeente werd nog aandacht gevraagd voor een oplossing van het
vervoer, met name tijdens gezamenlijke diensten in Sittard en of Grevenbicht.
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Wijzend op een vertrouwen in de samenwerking met PGSG sluit de voorzitter van onze kerkenraad, Wouter den Dulk, dit
gemeenteberaad af. 

Geleen, 11 Maart 2016.          
Wouter den Dulk.
[aangeboden door Ed Rensen]

PGGBU/PGGBU, 03-03-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1851, Groep: 201;213;.
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14-03-2016

Impressie Boekenmarkt

Ruud Steen maakte een fraaie impressie  van de
Paasveemarkt en boekenmarkt in de kerk in Beek.
Klik op het plaatje om deze te zien.
http://www.pggbu.nl/?goto=1860 &

PGGBU/PGGBU, 14-03-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1861, Groep: 201;.
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17-03-2016

Doopschelp voor Alena, Leonie en Coen

Zondag 20 maart:                                                             Palmpasen in de Ontmoetingskerk 

Deze goede week luiden we in met palmpasen. Op deze zondag lezen we in het evangelie dat Jezus op een ezel de stad
Jeruzalem binnenrijdt. En dat hij begroet wordt door een enthousiaste menigte, die hem toezwaait met bladeren en takken.
Op deze zondag horen palmpasentakken dan ook thuis in de kerkdienst. De kinderen zullen de palmpasentakken maken en er
mee de kerk binnenkomen.

Op deze zondag zullen drie kinderen hun schelp in ontvangst nemen. Die schelp hebben ze gekregen bij hun doop een paar
jaar geleden. Bij hun doop is gezegd dat ze de schelp mee naar huis mogen nemen, als ze een jaar of vier zijn. De schelp
staat symbool voor de levensweg die de dopeling heeft te gaan. Het zijn Alena Martens, Leonie Witter en Coen Karluk die
in deze dienst de doopschelp krijgen. 

PGGBU/PGGBU, 17-03-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1862, Groep: 201;202;.
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17-03-2016

Vier de Zondag!

Vier de Zondag 

Op 10 april is er weer een "vierde" dienst in de Ontmoetingskerk in Geleen, deze keer zelfs een gezamenlijke dienst met
Sittard. De dienst zal in het teken staan van het thema  &dquot;Vertrouwen&dquot;.   

Bertha Verkerk zal het verhaal van Abraham en zijn zoon Isaak uit Genesis 22 lezen en een korte overdenking houden.
Janny Huntelerslag is oudste en zal twee door haarzelf geschreven gedichten voorlezen en er is een column van Yvonne
Hensgens. Ria van Mourik zorgt voor de muzikale omlijsting.  

Natuurlijk ontbreekt ook het samen zingen en bidden niet. De voorbereidingsgroep is hard bezig om er een mooie dienst
van te maken en we hopen hem dan ook met velen te kunnen vieren. 
Let op: we beginnen om 10.00 uur!  
Tot ziens op 10 april! 

PGGBU/PGGBU, 17-03-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1863, Groep: 201;202;.
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17-03-2016

Open podium, daarna soep

Van harte welkom bij het Open Podium � voor jong en oud. 

Speel je graag gitaar, piano of blokfluit? Schrijf je mooie gedichten, of schilder je liever je gedachten? Kun je
heerlijke hapjes maken, of een prachtige toren van dominostenen? Wil je je kikker, papegaai  of konijn laten zien en
daar wat over vertellen? Of ben je al jaren bezig met dat prachtige borduurwerk, of die deken van patchwork?

We hebben een gemeenschap vol met talenten en interesses. Die willen we graag weer eens met elkaar delen. Daarom
organiseren we op zondagmiddag 3 april a.s. een �Open Podium� in de Johanneskerk. Heel laagdrempelig. 

We gaan er een paar gezellige uren van maken met elkaar. We beginnen om 16.00 uur onze �kunsten te vertonen�. Vanaf
15.30 uur staan de koffie en thee al klaar, met wat lekkers is de bedoeling. Als afsluiting kunnen we (voor wie dat wil)
samen eten, van de soep, salades, hartige taarten etc. die we zelf mee gebracht hebben en met elkaar delen. Rond acht
uur ruimen we alles weer op.

Van harte welkom aan iedereen die erbij wil zijn, om �op het podium� te gaan, of gewoon om erbij te zijn!

Het aanmelden van talenten en/of etenskunsten kan via Irene Pluim, irenepluim@home.nl  tel. 046-458 31 83. Graag zo
snel mogelijk, maar vóór de Pasen. N.a.v. de reacties maken we dan een programma.

Een hartelijke groet van Irene Pluim en Sjannie van de Steeg 

PGGBU/PGGBU, 17-03-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1865, Groep: 201;202;.
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17-03-2016

Gemeenteberaad Sittard-Grevenbicht

Uitnodiging voor het gemeenteberaad met Sittard-Grevenbicht op dinsdag 5 april in de Johanneskerk, Sittard.  

U wordt uitgenodigd voor een gemeenteberaad samen met de gemeente Sittard-Grevenbicht, op dinsdag 5 april in de
Johanneskerk in Sittard. Het begint om 20.00 uur, maar u bent vanaf 19.30 uur welkom om met een kopje koffie of thee
elkaar te ontmoeten. Nadat onze zustergemeente afziet van het fusieproces op korte termijn, blijven we op onderdelen
samenwerken. Zie elders op deze site (Onder Samen Verder)  een verslag van ons gemeenteberaad van 21 februari, waarin de
kerkenraad heeft toegelicht hoe we verder gaan. Het beraad van 5 april wordt voorbereid door de werkgroep Kernen en
Vieringen. De werkgroep wil een antwoord zoeken op de vraag hoe wij in de toekomst de onderlinge betrokkenheid overeind
kunnen houden of zelfs vergroten. Uw meedenken en meepraten wordt zeer op prijs gesteld.

PGGBU/PGGBU, 17-03-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1866, Groep: 201;202;213;.
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17-03-2016

Andere kunst in de Ontmoetingskerk

In de hal van de Ontmoetingskerk: verandering van kunst 

Vandaag, begin maart, verscheen er nieuwe kunst in de hal van de Ontmoetingskerk. We namen afscheid van het werk van
Janneke van Delft uit Sittard en verwelkomden John Cuijpers uit Geleen. Ook hij werkt uitsluitend in acryl, maar John
doet meer. Zo schildert en tekent hij, maakt hij beelden van klei en brons  en ontwerpt hij kunst via zijn computer:
kleine, in felle kleuren gemaakte tekeningen, die het palet dat hij gebruikt voor zijn schilderijen nog eens
accentueren. Van die schilderijen en computertekeningen laat hij ons een paar maanden genieten, nodigt hij ons uit er
eens met aandacht naar te kijken. De hal van de kerk leent zich daar nu eenmaal uitstekend voor.  

We bevinden ons in de veertig dagentijd vóór Pasen, die eindigen op 26 maart, op Stille Zaterdag; daarna volgt het
Paasfeest. Bij de schilderijen van John Cuijpers bevond zich een werk getiteld �Verrijzenis�. Het is een kleurrijk
abstract werk, waar maar één geschikte plek voor bestond en dat was: in de kerk. Mocht u een zondag of een andere dag
ter kerke gaan, werp dan even een blik achter de deuren van de kerkzaal, want dan ziet u het, vóórin de kerk. Het
schilderij zal daar blijven hangen tot na de beide Paasdagen. 

Het werk van John Cuijpers zal in de hal te zien zijn tot halverwege de maand juli. 

Anton de Joode.

PGGBU/PGGBU, 17-03-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1867, Groep: 201;.
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Afscheid organist Jaap Renkema

Jaap Renkema heeft afscheid genomen van onze organistengroep. We zullen hem missen maar willen hem ook bedanken voor al
die jaren dat hij de diensten heeft begeleid. 

Ik weet nog goed wanneer hij begon, in 1987. Ik speelde in de Bethelkerk en na de dienst kwam hij naar het orgel. Zeer
geïnteresseerd! Ik was toen net bezig om met een kleine groepje zangers wat voor te bereiden voor de intrededienst van
Wim Bisschop en ik miste nog een bas. Mijn vraag: Kun je soms ook zingen? werd met Ja beantwoord en zo deed Jaap direct
mee. Bij het orgelspelen werd hij ingeschakeld, tot volle tevredenheid: Die kan spelen!! 

Behalve goed spelen kon je met Jaap heel fijn samenwerken, hij heeft de cantorij vaak begeleid en ook met diverse
muzikanten en in verschillende stijlen zijn orgelgeluid laten horen. Na verloop van tijd zat er wel eens een klein
knulletje naast hem op de orgelbank, die kwam met papa mee. Dat was inmiddels in de Ontmoetingskerk. Die knulletjes zijn
groot geworden en vertrokken. Zo gaat dat. 

Jaap heeft ook jarenlang voor de orgelroosters gezorgd en mede vorm gegeven aan veel diensten van �Vier-de-zondag�.
Maar nu gaan andere zaken voor, een drukke baan, verhuizen en verbouwen, cursussen geven en coachen, een nieuwe
uitdaging enz.  

Jaap, we vonden het heel fijn om met je samen te werken en vinden het heel jammer om zonder jou verder te gaan.
Hartelijk dank voor alles wat je hebt gedaan! 

Namens de organisten, Ria van Mourik

PGGBU/PGGBU, 17-03-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1868, Groep: 201;215;.
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17-03-2016

Vervallen: Kunst in glas � zin in kleur.

Kringenwerk 

Kunst in glas � zin in kleur. 

Helaas gaat bovengenoemde Kring gepland voor 30 maart niet door . Dit in verband met ziekte van de spreekster. Diegenen
die zich hebben opgegeven, kregen hiervan bericht.

PGGBU/PGGBU, 17-03-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1869, Groep: 201;202;206;.
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20-03-2016

Doopschelpen in ontvangst genomen

In de dienst van 30-03-2016 zijn de doopshelpen
gegeven aan Alena Martens, Leonie Witter en Coen
Karluk.
Voor een korte video zie hier 

PGGBU/PGGBU, 20-03-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1887, Groep: 201;.
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27-03-2016

Optreden Arno, Marmiola, Nico

Korte video van order+trompelspel op 1e paasdag.
Klik hier  om te video te bekijken!

PGGBU/PGGBU, 27-03-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1908, Groep: 201;.
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31-03-2016

Beleven en Delen in de Herberg

Op zondag 17 april kunt u kennis maken met
Armenië. Jan van Eyk, die reeds eerder voor ons
een interessante voordracht gaf over IJsland, zal
ook nu weer zijn voordracht ondersteunen met een
prachtige film die hij in dit voor ons meestal
onbekend land maakte. Ondanks het weinig positieve
reisadvies heeft Jan het aangedurfd om dit land
indringend te verkennen. Het land is vaak een
speelbal geweest tussen de grootmachten op de
Kaukasus, dat o.m. de Armeense genocide tot gevolg
had. Desondanks bezit het land een groot cultureel
erfgoed. (vele kloosters). Het belooft een
interessante middag te worden.  
Het programma begint om 14.30 uur en duurt tot
ongeveer 16.30 uur. De Herberg is open vanaf 14.00
uur. Van harte aanbevolen.

PGGBU/PGGBU, 31-03-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1914, Groep: 201;202;.
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Afscheid  ds. Jan Compagner

Op zondag 24 april a.s. neemt Jan Compagner afscheid als predikant van de Protestantse Gemeente te Weert. Jan gaat met
emeritaat. En daarmee komt een einde aan zijn lange actieve werkkring.  

Jan heeft als predikant in Geleen mede aan de wieg gestaan van de federatie van de Hervormde Gemeente en de
Gereformeerde Kerk die in 1989 geleid heeft tot de vorming van de Prot. Gemeente Geleen-Beek-Urmond. Na zijn vertrek in
1998 was Jan een paar keer per jaar als gastvoorganger in ons midden. Vele jaren leverde hij zijn kunde en kennis aan de
Classicale Vergadering Limburg en was hij betrokken bij het Euregiopastoraat. Lang hebben Jan en Joke in Limburg
gewoond. Inmiddels hebben ze een woning gevonden in Woerden. Graag wensen we hen ook via deze plaats een goed en mooi
afscheid van Weert en Limburg én alle goeds in hun nieuwe woonplaats.

PGGBU/PGGBU, 31-03-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1915, Groep: 201;202;.
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31-03-2016

Het sieraad in de kunst

Christelijk-Maatschappelijke vrouwenbeweging Passage , afdeling Geleen, organiseert opwoensdag 20 april haar
ledenmiddag met een kleurrijke lezing van mevrouw Van Romondt met de titel: 'Het  sieraad in de kunst'.   Op deze middag
bekijken we het sieraad in de kunst vanaf de oudheid tot aan de 21ste eeuw. We reizen van het oude China en Egypte via
Rome, Venetië en Wenen naar Parijs. We leren de symbolische betekenis van sieraden en edelstenen afgebeeld op vele
fraaie schilderijen en we ontmoeten beroemde ontwerpers zoals Fabergé en Lalique. En we zien ontwerpen van Picasso en
Dali.   

Datum, tijd en plaats: woensdag 20 april om 14.30 uur in de Herberg. Koffie/thee vanaf 14.00 uur. Gasten betalen ¬
4,00. 

PGGBU/PGGBU, 31-03-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1916, Groep: 201;202;.
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31-03-2016

Lezing: Protestantse vluchtelingen en asielzoekers

De Federatie Historie Sittard-Geleen-Born nodigt belangstellenden uit voor de lezing: Protestantse vluchtelingen en
asielzoekers in Sittard e.o. van ± 1525 tot  ± 1675. De lezing is in het Gruizenkerkje in Sittard op dinsdag 19 april 
en wordt gegeven door Guus Janssen (leraar klassieke talen Trevianum). Aanvang 20.00 uur.  

De toegang is vrij, ontvangst met koffie/thee en vlaai. De duur van de lezing is ongeveer 75 minuten. Belangstellenden
worden verzocht zich vooraf aan te melden op de site van de Federatie (dit i.v.m. de catering):
federatie.historie@hetnet.nl.

PGGBU/PGGBU, 31-03-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1917, Groep: 201;202;.
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15-04-2016

Uitnodiging gemeenteberaad op 28 april 2016

Uitnodiging gemeenteberaad op 28 april 2016 over voorstel verkoop onder voorwaarden van kerk en pastorie in Beek aan de
burgerlijke gemeente Beek . 

Beste leden van de Protestantse gemeente te Geleen - Beek � Urmond, 

Zoals op het laatste gemeenteberaad van 21 februari jl. in de Ontmoetingskerk reeds is aangegeven heeft de kerkenraad
in het voorjaar 2015 een bezuinigingsplan aangenomen om onze financiën op orde te brengen. Een van de bezuinigingen
betreft het kostenneutraal maken van de exploitatie van ons onroerend goed (we zitten nu in een te grote
&dquot;jas&dquot;); deze lasten zijn op termijn niet meer op te brengen.

Reeds enkele jaren geleden heeft de kerkenraad, na bespreking in een gemeentevergadering, het beginselbesluit genomen
om pastorie, koetshuis en de bijbehorende tuin te verkopen als zich daartoe een goede gelegenheid zou voordoen. Het
pastoriecomplex draagt weliswaar sterk bij aan de zichtbaarheid van de Protestantse gemeente in het Beekse gebied, maar
is kostbaar in onderhoud en als woning voor een modern predikantsgezin weinig geschikt. Ds. Prins kon zich hierin
vinden.

Natuurlijk werd het toen ook al jammer gevonden om het karakteristieke complex in Beek, dat al eeuwen eigendom is van
onze gemeente, van de hand te doen. Het is echter geen doel van een christelijke gemeente om koste wat het kost een
monumentaal complex te onderhouden. Meeverkoop van de kerk was toen niet aan de orde.

Nu heeft zich een onverwachte kans voorgedaan om het gehele complex van pastorie,  koetshuis, tuin en kerkje te Beek in
zijn geheel te verkopen aan de burgerlijke gemeente Beek. De Raad van Beheer heeft, in overleg met het Regionale College
voor de behandeling van Beheerszaken van de Protestantse Kerk (RCBB), met de gemeente Beek een principeovereenkomst over
de verkoop kunnen bereiken.

Voor de kerkenraad staat voorop het doel om de continuïteit van het Protestantse leven in Beek en omgeving zo goed
mogelijk te handhaven. Overwogen is de kerk onder te brengen in een kerkelijke stichting om zo een bredere exploitatie
van het gebouw als culturele voorziening gemakkelijker te maken. De kerkenraad ziet echter, zeker op de langere duur, 
hiertoe geen goede mogelijkheid in onze kerkgemeente. In de voorgestelde overeenkomst met de burgerlijke gemeente blijft
de kerk beschikbaar voor de eredienst. Voor vier jaar zijn de voorwaarden daarvoor gegarandeerd, daarna wordt de
behoefte (via huur) opnieuw bezien. In de tussentijd zoekt de burgerlijke gemeente samen met ons naar maatschappelijke
multifunctionele toepassingen van het gebouw.

De inventaris van de kerk, inclusief het De Rijckereorgel en de beide klokken uit het Carmelklooster, blijft eigendom
van onze kerkgemeente en blijft ook in de kerk. Het koororgel in het Koetshuis zal verplaatst moeten worden; hiertoe zal
overleg worden gevoerd met de orgelbeheerder en de cantorij.

Het is de bedoeling dat een deel van de opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor huisvesting van de predikant.

Verdere details van de voorgestelde overeenkomst komen in het gemeenteberaad aan bod.

Het gemeenteberaad vindt plaats op28 april 2016om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk . 

Hier zal de Raad van Beheer het voorgenomen besluit van de kerkenraad toelichten en uw vragen over de voorgestelde
overeenkomst beantwoorden. De heer Groenleer van het RCBB zal op de vergadering aanwezig zijn. De kerkenraad neemt
eventuele opmerkingen uit de gemeentevergadering uiteraard serieus bij zijn uiteindelijke beslissing.
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Met vriendelijke groeten,

namens de Raad van Beheer, E. Roerdink.                                   namens de kerkenraad,  C.M. van Luijk,
scriba.

eddieroerdink@hotmail.com 

tel. 046 4749596

Smidserweg 2, 6151 AD Munstergeleen.

PGGBU/PGGBU, 15-04-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1919, Groep: 201;202;210;.
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17-04-2016

Film en Friet

F&F staat voor �Friet&Film�: eerst samen friet
etenen daarna gezellig film kijken!Ben je 12 jaar
of ouder en lijkt het je leuk om erbij te zijn:
WELKOM! Je mag ook een vriend(in) meenemen.Opgeven
mag zeker, maar is niet noodzakelijk. We tellenhet
aantal personen voordat de friet gehaald
wordt.Hopelijk tot dan!
Groeten van Irene, Christel,Bert en Emma

PGGBU/PGGBU, 17-04-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1920, Groep: 201;202;218;219;.
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22-04-2016

Verslag gemeentebijeenkomst Sittard

Verslag van een inspirerende gemeentebijeenkomst op 5 april in de Johanneskerk  

Op 5 april kwam ongeveer 50 gemeenteleden uit de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond in de
Johanneskerk bij elkaar. In het begin gaf Sietse van der Sluis aan wat er sinds oktober 2015 besproken is in
afzonderlijke én gemeenschappelijke kerkenraadsvergaderingen en bijeenkomsten. Als belangrijk punt kwam naar voren de
samenwerking te continueren en waar mogelijk uit te breiden. Daarom is deze bijeenkomst een belangrijk moment om over de
toekomst na te denken. De voorbereiding lag in handen van de werkgroep �kernen en vieringen�. 

In de opening haalde het werkgroep lid Marnix van Gurp het onlangs uitgekomen rapport �God in Nederland� aan. Steeds
minder mensen geloven in een persoonlijke God. Tegelijk is er massaal gekeken naar de �Passion� op Witte Donderdag.
Marnix stelde de vraag wat dit over  geloven zegt en wat we als gemeente van Jezus Christus in de toekomst met de kerk
willen. Hij gebruikte het beeld van Paulus: De kerk is het lichaam van Christus en wij zijn de lichaamsdelen. We moeten
het samen doen. Als gebed las hij uit de Brief van Paulus aan de gemeente in Efeze (3:14 � 23).

Joachim Stegink stelde in zijn inleiding de vraag wat belangrijk is voor de toekomst van de kerk. De gemeenteleden zelf
zijn belangrijk in de manier waarop de onderlinge verbondenheid door het geloof vorm en inhoud wordt gegeven. Het gaat
daarbij om ontmoeting, gezelligheid, verdieping, spiritualiteit en de combinatie van deze elementen, kortom
betrokkenheid. Het gaat om wat we graag doen, waar we enthousiast van worden en energie van krijgen, zodat we ruimte
creëren om ons geloof samen bewust(er) te leven in woorden en daden. Daarbij spelen ook overzichtelijke (stads)wijken en
(dorps)kernen een rol. Volgens de werkgroep kunnen in de toekomst activiteiten niet meer door predikanten of
kerkenraadsleden worden opgestart (�van boven�), maar zullen gemeenteleden méér zelf het initiatief moeten nemen (�van
beneden�), al dan niet door ondersteuning te vragen bij predikanten en/of kerkenraadsleden. Bij deze activiteiten kunnen
ook mensen buiten de kerkgemeenschap betrokken worden.

Aansluitend deelde Christel Prins de deelnemers in groepen in, geordend naar wijken/kernen/secties van de twee
kerkgemeenten. Gemeenteleden stelden zich aan elkaar voor. Ze gaven aan op welke manier ze bij gemeenteleden in hun wijk
betrokken zijn en hoe de betrokkenheid vergroot zou kunnen worden. Er werd ook gekeken naar activiteiten die al
plaatsvinden en welke gemeenteleden graag zouden willen opstarten in de wijk, zodat ook buitenkerkelijke mensen uit de
omgeving mee zouden kunnen doen. Na ca. 40 minuten werden de gedachten plenair uitgewisseld. Samenvattend kwam een
aantal punten naar voren: het feit dat mensen ver uit elkaar wonen maakt de onderlinge ontmoeting lastig. Het is
belangrijk dat er aandacht is voor mensen die ooit zijn afgehaakt of die niet meer in staat zijn om aan activiteiten
deel te nemen (belangrijk is dat vervoer geregeld kan worden). Omdat er al veel activiteiten in de wijken en daarbuiten
zijn, wordt de vraag gesteld of er niet ook keuzes moeten worden gemaakt. Ook bij bestaande activiteiten is het
belangrijk om er over na te denken, hoe er méér mensen bij betrokken kunnen worden, of hoe elementen van verdieping en
bezinning kunnen worden ingebracht. Per wijk werd een aantal activiteiten genoemd, sommige ook in oecumenisch verband.
En er wordt een aantal laagdrempelige en makkelijk te organiseren activiteiten genoemd. 

Hier volgt een opsomming, -als voorbeeld en ter inspiratie-:

"           Samen fietsen of wandelen, al dan niet met een thema/tekst/gedicht om over te praten. 

"           Samen koffie drinken of koken en eten, b.v. mensen geven zich op bij anderen, die hebben aangegeven (in
kerkblad/op website) op welk moment iemand anders bij hen aan tafel aan mag schuiven (actie �bordje er bij�), of een
hap-stap wandeling waar de verschillende gangen van een maaltijd bij verschillende mensen genuttigd worden. 

"           Samen een �uitvoering� beluisteren of bekijken op tv, zoals b.v. de �Passion� 

"           Samen lezen van kranten, boeken, gedichten of (favoriete) bijbelgedeeltes met uitleg waarom 

"           Organiseren van een zangbijeenkomst. Daarbij kunnen mensen uitleggen wat bepaalde liederen voor hen
betekenen of samen nieuwe liederen inoefenen

"           Organiseren van bijeenkomst van lotgenoten voor lotgenoten
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"           Een busje huren voor een dagje uit

"           Aansluiten bij bestaande organisaties of activiteiten in stad/wijk/dorp, b.v. �Kruispunt (parochie)
Vrangendael�, �Éngele van Zitterd � Gelaen�, �bie Zefke�

"           Organiseren van �Kerst-In� in de wijk, of maaltijd samen met buurthuis of sociaal initiatief

"           Organiseren van een spelmiddag (voor jong, voor oud, voor jong en oud)

"           Iemand kan ook een activiteit bedenken, die door iemand anders �geadopteerd� wordt. 

"           Regelmatig gezamenlijke infoblad met activiteiten van beide kerkgemeenten uitgeven

"           Opzetten van een �WhatsApp� of facebook groep om contact te houden en levens- en geloofsvragen te delen.

Zo kwamen er heel wat ideeën op tafel en dat werkte inspirerend!

Aan het einde wees Joachim Stegink op de drie elementen uit het visiedocument: ontmoeten, luisteren, omzien. Belangrijk
is dat we onze gedachten en ideeën met elkaar delen en samen aan de slag gaan om het vanuit enthousiasme in praktijk te
brengen. 

Pier Prins sloot de avond af met het verhaal van de Emmaüsgangers. Twee leerlingen die samen onderweg waren en met
elkaar hun vragen en gedachten deelden, samen met de vreemdeling die bij hen was. Pas toen hij het brood met hen deelde,
herkenden ze Jezus. Ze keerden terug naar Jeruzalem vol enthousiasme. Zo zijn ook wij op zoek naar enthousiasme met
Jezus in ons midden. Pier Prins besloot de avond met het bidden van het Luthers avondgebed.

Het was een inspirerende bijeenkomst en we hopen dat we met zijn allen gemotiveerd zijn om ook daadwerkelijk aan de
slag te gaan. We horen van elkaar!

Namens de werkgroep Kernen en Vieringen

Christel Prins en Joachim Stegink

PGGBU/PGGBU, 22-04-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1940, Groep: 201;213;.
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24-04-2016

Kerktuintreffen Ontmoetingskerk wijk 2-3-4-5
Uitnodiging voor de gemeenteleden van de wijken 2, 3, 4 en 5. 
Wijk 1 en 6 hebben om de 2 jaar een tuintreffen in de tuin van de kerk in Urmond.
Het lijkt ons leuk om dit ook voor de wijken 2, 3, 4 en 5 te organiseren en dan in de tuin van de Ontmoetingskerk.
We nodigen U/jullie van harte uit om op 22 mei naar dit kerktuintreffen te komen.
Om 10.30 uur beginnen we met de kerkdienst. Na de dienst drinken we koffie/thee met iets lekkers. Bij mooi weer in de
tuin en anders in de Herberg en er is volop de gelegenheid elkaar te ontmoeten.
We gebruiken met elkaar een lichte lunch en sluiten het programma rond 14.30 uur.
Allen die Geleen een warm hart toedragen zijn welkom.
/// Opgeven graag voor 10 mei bij:
Betty Dijkstra          tel.: 046-4517507       e-mail: han.betty.dijkstra@hetnet.nl  
Dineke Streefkerk  tel.: 046-4529850       e-mail: dinekecolenbrander@hetnet.nl 

Riet Krijgsman       tel.: 046-4435180       e-mail: riet.krijgsman@ziggo.nl  \\\ 

PGGBU/PGGBU, 24-04-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1941, Groep: 201;202;.
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26-04-2016

Belijdenis en doop van Shervin Pakdelan
Belijdenis en doop van Shervin Pakdelan in de Ontmoetingskerk Op 17 april deed Shervin belijdenis van zijn geloof en is
hij gedoopt. In de dienst heeft hij uitgelegd hoe hij tot zijn keuze gekomen is.  Hij zei het zo:
///Hallo! Mijn naam is Shervin. Ik ben bijna 18 jaar. Ik heb veel gelezen over de betekenis van het christendom, dus
veel verhalen. Eén verhaal is bijzonder voor mij. Dit verhaal gaat over Mattheus. Hij was eerst geen goede man en hij
eiste geld op van zijn eigen bevolking. Daarna is hij veranderd en gelooft hij in Jezus, en hij werd één van de twaalf
apostelen van Jezus.
Dit verhaal staat dichtbij mij omdat ik zelf ook veranderd ben en iedereen op elk moment kan veranderen. Nu geloof ik
in Jezus en God. Ik ben gevlucht uit Iran omdat mij verteld werd wie ik moest zijn en waarin ik moest geloven. Maar het
punt is, ik wil zelf kiezen waar ik in geloof en wil ik mijn toekomst zelf bepalen.Vandaag heb ik een nieuwe kans voor
een nieuw begin. Op dit moment ben ik heel blij en kan ik zeggen dat ik niet meer alleen ben. Ik heb een vraag voor
iedereen. Mijn vraag is kort, maar heel groot. Mag ik gedoopt worden?
Bedankt dat jullie de tijd hebben genomen om naar mij te luisteren.\\\

PGGBU/PGGBU, 26-04-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1948, Groep: 201;.
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26-04-2016

een column van Yvonne Hensgens
Vertrouwen � een column van Yvonne Hensgens. (In de dienst van 10 april 'Vier de Zondag' met het thema 'Vertrouwen'
heeft Yvonne dit voorgelezen).Tja, als het gaat om vertrouwen ben je bij mij aan het verkeerde adres. Ook al belooft
Gerrit Hiemstra dat het een stralende dag gaat worden en is er buiten nog niet "t kleinste  wolkje aan de lucht te zien,
ik neem toch altijd maar mijn paraplu mee. Je weet tenslotte maar nooit. Hetzelfde heb ik met naar de wc gaan voordat ik
vertrek. Ik weet na  46 jaar ervaring echt wel dat mijn blaas hooguit 3 keer per dag geledigd hoeft te worden, toch zal
ik nooit de deur uitgaan zonder toch nog maar even het toilet te bezoeken. Voor de zekerheid.
Dat is dan ook meteen het motto van mijn leven: voor de zekerheid. Om die reden sleep ik, waar ik ook heen ga, altijd
een compleet survivalpakket mee in mijn handtas. Die dus niet voor niks het formaat van een flinke logeerkoffer heeft.
Naast de gebruikelijke portemonnee, huissleutels en mobieltje bevat mijn handtas onder meer een mueslireep (stel dat ik
overmand zou worden door honger), papieren zakdoekjes ( in noodgevallen ook te gebruiken als toiletpapier), een
reservebril  en minstens 5 plastic zakken (komen altijd van pas).
Matteus 6 ,het gedeelte over dat je alleen maar op God hoeft te vertrouwen en je geen zorgen hoeft te maken over de dag
van morgen geeft me dan ook altijd een jaloersig gevoel.  Vooral dat stukje over dat vogels niet maaien en zaaien en
niet verzamelen in schuren, en dat dat ook niet nodig is. En dat gedeelte over de lelies in het veld  die zich niet druk
maken over wat ze aantrekken en er toch prachtig bijstaan.  Dat zou ik ook zo graag willen, zijn zoals die vogels en
lelies,gewoon onbezorgd door het leven gaan. Weten dat God er wel voor zorgt dat alles goed gaat. Maar helaas ben ik
precies het tegenovergestelde. Want behalve dat ik overal een overlevingspakket meesjouw, word ik ook panisch als ik
niet genoeg spaargeld achter de hand heb, niet ruim op tijd dingen afheb (mijn kerstkaarten maak ik in de zomervakantie)
en uiteraard heb ik vanmorgen ook enorm zitten stressen over wat ik moest aantrekken.
Toch gebeuren er regelmatig dingen waartegen al mijn voorzorgsmaatregelen en zelfs een paraplu niet meer helpen. Dan
zit er ook voor mij niets anders op dan te vertrouwen dat alles uiteindelijk wel weer goed gaat komen. Eigenlijk weet ik
ook wel zeker dat God ervoor zorgt dat alles op z"n pootjes terecht komt, hoe dan ook. Het is alleen niet altijd op de
manier zoals ik het gewild had. Misschien is dat ook mijn grootste probleem met vertrouwen op God, dat ik "t niet zelf
in de hand heb. Dat ik eigenlijk naar links wil, maar dat God me naar rechts stuurt. Heel irritant.
Niet dat "t trouwens ook maar iets uitmaakt, zorgen maken en controle willen houden in plaats van alles loslaten en
zonder voorbehoud vertrouwen stellen in God. Om nog maar even uit Matteus 6 te citeren: al die zorgen voegen geen el toe
aan ons leven.  Ik hoop dan ook nog altijd dat  ik "t ooit een keer ga leren, dat vertrouwen.  "t Lijkt me heerlijk om
onbekommerd door "t leven te gaan en los te kunnen laten. Aan de andere kant: soms komen m"n voorzorgsmaatregelen wel
van pas. Laatst stond er een hoogbejaard echtpaar voor me aan de kassa dat om een plastic tasje vroeg om hun
boodschappen in te doen. Toen de cassiere zei dat dat 50 cent kostte en ze geen geld meer in hun portemonnee hadden, kon
ik meteen te hulp schieten met 1 van die 5 plastic zakken die altijd in mijn handtas zitten.  En je wilt niet weten hoe
vaak ik papieren zakdoekjes moet uitdelen aan mensen met een snot- of bloedneus  die zelf nooit niks meezeulen.
Ik vertrouw er dus maar op dat de wereld in elk geval een paar mensen zoals ik nodig heeft. Toch? 

PGGBU/PGGBU, 26-04-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1949, Groep: 201;.
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Pier: de wind van Pinksteren
///De wind van Pinksteren
De wind, wij zien hem niet,zijn stem klinkt in ons oor,een briesje of een stormdie alle rust verstoort.De Geest, wij
zien haar niet,toch horen we haar stemdie goede woorden spreektals ik verdrietig ben.De wind, wij zien hem niet,maar
toch trekt hij zijn spoor:de golven in de zee,het lange gras buigt door.De Geest, wij zien haar niet,maar zij waait
alles schoonik ben weer opgelucht,als na een enge droom.Vanuit de overkant,een land dat niemand ziet,ontvangen wij een
kracht,de Geest die uitzicht biedt.
(Nieuwe Liedboek 676)\\\ 
In ons nieuwe liedboek staan zijn meer liederen over Pinksteren opgenomen dan in het vorige. Naast bekende komen we ook
aantal nieuwe pinksterliederen tegen. Een mooi lied over Pinksteren vind ik dat over de wind van de Zweedse dominee en
dichter Anders Frostenson (1906 - 2006). 
Frostenson heeft veel betekend voor de Zweedse kerkmuziek. Hij heeft talloze liederen geschreven in vaak eenvoudige
bewoordingen zodat die ook voor kinderen toegankelijk zijn. Hij heeft ooit laten weten dat veel van zijn liederen niet
zozeer tot stand zijn gekomen vanachter zijn bureau, maar in treinen en op perrons. In ons nieuwe liedboek vinden we
drie liederen van zijn hand  namelijk: 676, 918 en 970.
Lied 676 is een Pinksterlied. Daarbij spreekt de dichter afwisselend over de wind en over de Geest. Maar wind en geest
zijn in de Bijbel vaak dezelfde. Beide zien we niet. Beide kunnen we niet aanraken. Niet vasthouden. Niet in onze greep
krijgen. Toch zijn beide werkzaam en laten van zich horen. Zoals de wind als een storm te keer kan gaan en alles
onderste boven kan keren, zo kan de Geest ons leven onrustig maken (vers 1). Maar de wind en de geest zorgen ook voor
rust en troost (vers 2). Om vervolgens weer hun sporen te trekken in de natuur (vers 3). De wind en de geest zijn
zuiverend en reinigend in hun doen en laten. (vers 4). In het laatste vers komen we er dan achter uit welke hoek de
geest en de wind waaien: vanuit de overkant, vanuit een land dat niemand ziet. En een ieder mag zelf &dquot;die
overkant&dquot; en &dquot;dat land&dquot; invullen.In de kerkdienst met Pinksteren zullen we dit lied zingen.Pier Prins 

PGGBU/PGGBU, 26-04-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1950, Groep: 201;.
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07-05-2016

Kerk Beek wordt verkocht
Besluit van de kerkenraad en de Raad van Beheer tot verkoop van het complex met kerk te Beek.
Op het gemeenteberaad van 28 april 2016 is het voornemen toegelicht en besproken om het complex van de Protestantse
kerk in Beek met ook de pastorie, koetshuis en tuin onder toegelichte voorwaarden te verkopen aan de burgerlijke
gemeente Beek. Na de discussie konden de aanwezigen zich vinden in dit voornemen. Daarop hebben de kerkenraad en de Raad
van Beheer van de Protestantse Gemeente te Geleen-Beek-Urmond het besluit genomen tot bovengenoemde verkoop. Ook heeft 
de Raad van Beheer de  intentieverklaring richting de gemeente Beek ondertekend. Eventuele bezwaren tegen het besluit
kunnen binnen 30 dagen na verschijnen in het Kerknieuws worden gemeld bij het Regionaal college van bezwaren en
geschillen van de PKN, Dorpsstraat 50, 2995 XH Heerjansdam.

PGGBU/PGGBU, 07-05-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 1955, Groep: 201;210;.
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Verslag gemeenteberaad 28 april 2016
Gemeenteberaad van de Protestantse gemeente te Geleen-Beek-Urmond gehouden op donderdag 28 april 2016.
Het gemeenteberaad is gehouden in de Ontmoetingskerk om de gemeente te horen over de voorgenomen verkoop van kerk,
pastorie, koetshuis en tuin aan de burgerlijke gemeente Beek. De 52 aanwezige gemeenteleden werden welkom geheten door
kerkenraadsvoorzitter Wouter den Dulk.  Hij opende met het lezen van lied 965 NLB. Voor het beraad memoreerde hij Jaap
Streefkerk, die recent is overleden en die als kerkrentmeester een grote bijdrage heeft geleverd in de
onderhandelingen.Kerkrentmeester Eddy Roerdink lichtte met een Powerpoint-presentatie toe:--In de visienota SamenVerder
is naar de toekomst gekeken: door de ontwikkeling van het ledental en daardoor op financieel gebied zal binnen
afzienbare tijd minder geld beschikbaar zijn om alle gebouwen in stand te houden. Vanuit dat oogpunt is het afstoten van
kerkgebouwen onvermijdelijk op de weg naar de toekomst. Toch blijven regelmatige vieringen in een groot gebouw op
bovenplaatselijk niveau noodzakelijk, ook als deze minder vaak dan één keer per week plaatsvinden Voor deze vieringen is
een groter gebouw met nevenruimtes en uitnodigende open deuren nodig. Ook een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid
van het gebouw is belangrijk.--De burgerlijke gemeente Beek is gesprekken aangegaan met de PGGBU om meer parkeerplaatsen
te realiseren in het kader van het centrumplan. De eerste gesprekken begonnen in maart 2013. De gemeente Beek wilde
eerst alleen een strook van de tuin voor een toegangsweg naar een terrein achter de kerk. De Raad van Beheer zag daar
niets in omdat dat afbreuk zou doen aan het gehele complex. Het nieuwe college van B&W zocht in januari 2016 opnieuw
contact, waarop de PGGBU het hele complex aanbood. Bij de onderhandelingen werd de Raad van Beheer bijgestaan door
adviseur Groenleer van de PKN. Uiteindelijk werd een principe-overeenkomst gesloten. De PGGBU stelt hierbij een aantal
voorwaarden. Samen met de gemeente Beek wordt gezocht naar een gebruiker of overnamekandidaat voor het kerkje. Bij
gebruik en/of evt doorverkoop zal het gaan om multi-functionele/maatschappelijke doeleinden. De eerste vier jaar zal er
geen doorverkoop zijn, tenzij zich een uitzonderlijke kans voordoet. De inventaris waaronder de klokkestoel en de orgels
in de kerk en het koetshuis worden niet meeverkocht. De gemeente Beek heeft enkele ontbindende voorwaarden: de
gemeenteraad moet instemmen, de aankoop van het (parkeer-) terrein en de planologische procedure voor de weg naar dat
terrein dienen rond te zijn.--De kerk wordt verkocht voor ¬ 1, maar bij eventuele verkoop binnen tien jaar na de
transactie aan een derde partij krijgt de PGGBU de meeropbrengst. De PGGBU huurt de kerk de eerste vier jaar maar zal er
zal geen huur in rekening worden gebracht. Daartegen zal de PGGBU de koster met gesloten beurzen beschikbaar stellen,
ook voor niet-kerkelijke activiteiten. Na die vier jaar is er opnieuw overleg met optie om de kerk te huren tegen
betaling.--De voordelen voor de PGGBU zijn dat er geen onderhoudskosten meer worden gemaakt. Verder heeft de PGGBU kans
op een deel van de verkoopopbrengst bij latere verkoop naar een derde partij. Wanneer er maatschappelijke gebruik
plaatsvindt, draagt dat ook bij aan de zichtbaarheid van de protestantse gemeente in Beek. --De verdere gang van zaken:
nadat in de discussie op dit gemeenteberaad de gemeente zich kan vinden in de verkoop, kunnen de kerkenraad en de Raad
van Beheer een definitief besluit nemen. Tegen dat besluit kan bij het Regionaal college van bezwaren en geschillen van
de PKN tot 30 dagen na afkondiging in het Kerknieuws bezwaar worden gemeld. Het koopcontract onder ontbindende
voorwaarden wordt daarna getekend in juni. Goedkeuring door de gemeenteraad van Beek wordt eind september verwacht,
waarna de acte kan passeren bij de notaris. Daarna moet de PGGBU binnen zes maanden nieuwe woonruimte vinden voor ds.
Prins.
Na de presentatie volgt de discussie. Op een vraag waarom het RCBB van de PKN  spreekt van een unieke kans, antwoordt
adviseur Groenleer dat de onderhoudskosten een risico vormen, en dat de ervaring leert dat een kerk moeilijk is te
verkopen als de kerkelijke gemeente dat later zou willen. Het geld dat met de kerk gepaard gaat, kan beter worden
ingezet voor het pastoraat. Als antwoord op een aantal vragen: voor de planologische procedure stelt de Raad van Beheer
een termijn van vier maanden. Als toekomstige bestemming van de pastorie (een rijksmonument) ligt een horecabestemming
voor de hand. Bij eventuele ruiming moeten de oude grafstenen verticaal tegen de kerkmuur worden gesteld. Er is nog geen
beslissing genomen of een nieuwe woonruimte voor ds. Prins wordt gehuurd of gekocht. Voor activiteiten en opslag in het
koetshuis (bv voor de cantorij) moet een nieuw onderkomen worden gezocht. Op een eventuele hervatting van het
fusieproces met Sittard-Grevenbicht heeft de verkoop geen negatieve consequenties, aangezien de exploitatiekosten van de
kerken in Beek en Urmond juist een argument was om dat proces niet door te zetten.Het jammer is dat het �uithangbord�
van de protestantse gemeente na zo�n 300 jaar verdwijnt. Overigens dragen toekomstige activiteiten in de kerk wel bij
aan de maatschappelijke uitstraling van de protestantse gemeente in Beek. Na de discussie werd het voorstel voorgelegd
aan de gemeente, die zich met instemming kon vinden in de verkoop. Eddy Roerdink is aanspreekpunt voor eventuele vragen
van de pers.Aan het einde sloot Wouter de Dulk het beraad af, en wenste de aanwezigen wel thuis.  

PGGBU/PGGBU, 07-05-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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Foto"s gemeenschappelijke dienst Urmond

Zie deze  link voor meer foto"s, voor de
gemeenschappelijk dienst Sittard/Geleen op 1 mei
in Urmond.

PGGBU/PGGBU, 08-05-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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Impressie samen-dienst Urmond
Zie deze  link voor meer foto"s, voor de gemeenschappelijk dienst Sittard/Geleen op 1 mei in Urmond.

PGGBU/PGGBU, 08-05-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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Foto-impressie voorjaarsmiddag voor ouderen

Sfeer foto"s gemaakt door Jenny Kooistra van de
voorjaarsmiddag voor ouderen (klik hier voor alle
foto"s)  op 10-05-2016.

PGGBU/PGGBU, 11-05-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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Euregionale Kerkendag Aachen
Zondag 26 juni: Euregionale kerkendag te Aachen Op zondag 26 juni vindt een euregionale kerkendag plaats in Aachen.
Twee jaar geleden was die bij ons in de Ontmoetingskerk met deelnemers uit Duitsland, België en Nederland. Dat was toen
een mooie dag met na de dienst een maaltijd en veel ontmoetingen en activiteiten.  Nu wordt is er dus weer een
dergelijke dag georganiseerd en wel op 26 juni in de Annakerk in Aachen. De dag ziet er als volgt uit:
11.00 uur: kerkdienst voor jong en oud met als thema: Met elkaar vervlochten. Daarna is er een maaltijd. Vervolgens een
middagprogramma met zingen, een rondleiding door het historische centrum van Aachen. Er is een kinderprogramma en een
rondleiding door de kerk. We sluiten af met koffiedrinken.
Er zijn  geen kosten aan verbonden, maar een vrije gift is welkom.
De Annakerk ligt in het centrum van Aachen, vlakbij de Dom. Er is betaald parkeergelegenheid in de buurt
(parkeergarages). Opgave bij Pier Prins, email: prins 1959@gmail.com  Tel.  436 00 37Van harte welkom!!

PGGBU/PGGBU, 25-05-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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Gezocht:Vrijwilliger COA Sweikhuizen
Gezocht: Vrijwilliger COA SweikhuizenVoor de opvanglocatie Sweikhuizen wordt een vrijwillig(st)er gezocht , die de
huidige vrijwilliger kan en wil ondersteunen met het uitvoeren van kinderactiviteiten. Deze vinden plaats op woensdag-
en vrijdagmiddag.
Voor meer informatie mail: rickpeeters@coa.nl 

PGGBU/PGGBU, 25-05-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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26-05-2016

Kerktuintreffen

Klik hier  om de impressie te zien die Ruud Steen
heeft gemaakt van het kerktuintreffen van
afgelopen zondag 22-mei-2016 in Geleen.

PGGBU/PGGBU, 26-05-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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26-05-2016

Nieuws van de kerkeraad
Van de kerkeraad.
De kerkeraad stelt kandidaat voor het ambt van diaken de heer Wim Hendriks uit Geleen. Eventuele bezwaren kunnen worden
ingebracht of tegenkandidaten kunnen worden gesteld,  schriftelijk bij de scriba, Kees van Luijk, en wel tot uiterlijk
zaterdag 11 juni 2016.
Om te voorzien in de vacature die is ontstaan na het overlijden van Jaap Streefkerk heeft de kerkeraad besloten Eddy
Roerdink te benoemen tot voorzitter van de Raad van Beheer, tot een definitieve voorzitter is benoemd. Eddy zal ook deel
uitmaken van het moderamen.In vervolg op de benoeming van Eddy heeft de kerkeraad besloten Wouter den Dulk aan te wijzen
om deel te nemen aan de besluitvorming binnen de Raad van Beheer. Verder heeft de Raad van Beheer Wim van Elk aangewezen
als plaatsvervanger-secretaris van de Raad, in verband met de ziekte van Henk de Boer.
Kees van Luijk, scriba.

PGGBU/PGGBU, 26-05-2016
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01-06-2016

Vier de Zondag
Vier de Zondag op 19 juniDeze keer gaan we veel zingen: "Liederen waar we goede herinneringen aan bewaren!"   Een
aantal mensen heeft een lied of een paar liederen opgegeven. Nelly de Haan en ik maken hier een keuze uit. We gaan er
een mooie viering van maken!

Als u zingen kan, kom dan meezingen, maar luisteren mag ook.

Op 19 juni om half 11 in de Ontmoetingskerk.

Nelly en Bertha 

PGGBU/PGGBU, 01-06-2016
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Doop van Abigaile Salemink
Zondag 3 juli: doopdienst in de kerk te BeekOp zondag 3 juli hopen we in de kerk in Beek (aanvang 09.00 uur) de doop te
vieren van Abigaile Salemink. Abigailie is de dochter van Sander en Léenore Salemink-Zijleman en zusje van Olivia en
Mirthe. Van harte welkom om getuige te zijn  van de doop van Abigaile.

PGGBU/PGGBU, 09-06-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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Afscheid Nelleke de Kruik
Zondag 3 juli: afscheid Nelleke de Kruik in de OntmoetingskerkIn juli gaat Nelleke de Kruik, kerkelijk werker bij de
Protestantse Gemeente te Geleen-Beek-Urmond, met pensioen. Zij heeft meer dan tien jaar lang een grote bijdrage geleverd
aan de vorming en toerusting van de gemeente. Dat strekte zich uit van het interkerkelijk kringenwerk tot de visienota
bij het SamenVerder-proces met de gemeente  Sittard-Grevenbicht.
De kerkenraad van de Prot. Gemeente te Geleen-Beek-Urmond nodigt u van harte uit voor de kerkdienst op 3 juli om 10.30
uur in de Ontmoetingskerk, met aansluitend afscheidsreceptie. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

PGGBU/PGGBU, 09-06-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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Passage heeft zomerstop
Passage heeft in de zomermaanden geen ledenbijeenkomsten maar in september gaan wij weer van start. Op woensdagmiddag
21 september beginnen we het seizoen met een lezing: Hoe houd ik mijn hersenen gezond', verzorgd door de
Hersenstichting.
Heeft u interesse? Wij nodigen u van harte uit om eens kennis te komen maken. En neem ook eens een kijkje op onze
website: afdeling.passagevrouwen.nl/geleen
Wij wensen u allen een mooie, zonnige zomer toe

PGGBU/PGGBU, 09-06-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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Uitnodiging voor een gezamenlijke IFTAR
Uitnodiging voor een gezamenlijke IFTARBij deze nodigen Moskee El Mohsinine Sittard en het Interreligieus Platform
Sittard-Geleen-Born u van harte uit voor een Iftarbijeenkomst op vrijdag 17 juni in de Paulus Potterstraat 2 te Sittard
om 21.00 uur.  De vastenmaand voor de moslims, de Ramadan, is begonnen op 6 juni 2016. Dat betekent voor de moslims dat
ze gedurende een periode van  +/_ 30 dagen van vóór zonsopgang tot na zonsondergang o.a. niet  eten of drinken.  Na de
zonsondergang mogen ze wel hun vasten onderbreken. Deze onderbreking van het vasten noemt men in het Arabisch IFTAR.
Het is gebruikelijk dat de moskeeën gedurende deze periode dagelijks Iftarmaaltijden organiseren en deze zijn
toegankelijk voor iedereen. Er worden ook speciale Iftarbijeenkomsten voor de niet moslimse buren en vrienden
georganiseerd.
Op vrijdagavond 17 juni zijn we van harte welkom om mee te doen met Iftarmaaltijd in de El Mohsinine te Sittard. Het
programma is als volgt: 21.00 uur inloop21.15 uur welkomstwoord door de voorzitter van de moskee Sittard21.20 uur korte
inleiding over ramadan 21.40 uur mogelijkheid tot vragen en antwoorden22.00 uur avondgebed 22.10 uur gezamenlijk Iftar
(eten).23.00 uur afsluiting 
Projecten van het Interreligieus platform worden financieel mogelijk gemaakt door:  SIOC en Kansfonds en Stichting SFI

PGGBU/PGGBU, 09-06-2016
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Ontdek het religieus erfgoed in Hasselt (Overijsse
Bedevaart, Moderne Devotie en Reformatie: religie speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de stad Hasselt
(Overijssel, Nl). Ontdek het religieus erfgoed op een tocht langs Grote Kerk, Kapel van de Heilige Stede en Joodse
begraafplaats.Meer informatie over stadswandelingen onder leiding van een gids (zowel voor groepen als individueel)
vindt u op http://hanzestadhasselt.nl/projects/view/stadswandelen .[aangeboden door Wim Hoogstraten, bron Refo500]

PGGBU/PGGBU, 11-06-2016
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Bijzondere Bijbelexpositie in Sint-Janskerk Gouda
In de Sint-Janskerk te Gouda is een Bijbeltentoonstelling te zien zijn: Het Woord Verbeeld. De Bijbel in glas en prent.
Aanleiding is de 500e verjaardag van Erasmus� Novum Instrumentum, de eerste gedrukte Griekse editie van het Nieuwe
Testament. De betekenis van deze uitgave is enorm: zij vormde de basis van tal van vertalingen, zoals de Lutherbijbel en
de Statenvertaling. Dit feit wordt daarom nationaal en internationaal op vele manieren herdacht.Gebrandschilderde
ramenHet merendeel van de 72 gebrandschilderde ramen van de Sint-Jan - dateren uit de 16e en de 17e eeuw - bevat
Bijbelse voorstellingen en thema�s. Bekend zijn vooral de glazen van de Crabeths met de voornaamste episoden uit het
leven van Jezus en de apostel Johannes. De glazen vormen als het ware een �Bijbel in glas�. Dat heeft geleid tot een
tentoonstelling die op een bijzondere wijze de betekenis en de invloed van de Bijbel belicht.Bijzondere collectieEen
tiental bekende Bijbelse thema�s die op de glazen zijn afgebeeld � zoals Jona, het offer van Elia, het bezoek van de
koningin van Scheba aan Salomo, Laatste Avondmaal � vormen de basis. De gekozen onderwerpen in de glazen worden
gespiegeld aan geïllustreerde bijbels. Er is een groot aantal bijzondere bijbels te zien - afkomstig onder andere uit de
collecties van het Nederlands Bijbelgenootschap en het Bijbelmuseum te Leerdam � zoals een prachtige uitgave uit 1583,
met prenten van Vlaamse kunstenaars, van Jan Luyken en andere bekende kunstenaars. Het doel daarvan is om de Bijbelse
beeldtraditie inzichtelijk te maken. Ook zullen enkele bijzondere bijbels tentoongesteld worden, zoals de Delftse
bijbel. Deze bijbel is het eerste gedrukte Nederlandstalige boek dat in 1477 te Delft werd uitgegeven.Naast historische
prentbijbels worden ook kinderbijbels en een keur van hedendaagse Bijbels gepresenteerd door verschillende uitgevers
zoals De Banier, Royal Jongbloed, Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) en Ark Media. Voor het voortgezet en hoger
onderwijs is er een educatief programma, ontwikkeld door Wycliffe Bijbelvertalers Nederland.De tentoonstelling loopt tot
en met 31 oktober 2016.
[aangeboden door Wim Hoogstraten, bron: Refo500]

PGGBU/PGGBU, 11-06-2016
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20-06-2016

Wim Hendriks nieuwe diaken
Van de kerkeraad : De kerkeraad heeft kandidaat gesteld voor het ambt van diaken de heer Wim Hendriks uit Geleen. Er
zijn geen bezwaren of tegenkandidaten ingebracht, zodat Wim is verkozen. De bevestiging zal plaatsvinden in de
kerkdienst van 21 augustus in Beek.
Kees van Luijk, scriba.

PGGBU/PGGBU, 20-06-2016
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Gemeenteberaad 10 juli
Gemeenteberaad na de kerkdienst op 10 juli.
Op 10 juli vindt er een gemeenteberaad plaats samen met Sittard-Grevenbicht, direct na de kerkdienst in de
Ontmoetingskerk. De werkgroep Kernen en Vieringen van beide kerken heeft de gezamenlijke diensten in het afgelopen jaar
geëvalueerd, en is bezig om de gezamenlijke diensten in 2017 voor te bereiden. De laatste gezamenlijke diensten hadden
een experimenteel karakter. Misschien herinnert u zich nog de dienst in januari met vuur, wind en water, met het thema
van de doop in de Jordaan. Na afloop van de experimentele diensten kon u het commentaar doorgeven op een
evaluatieformulier, en dat kan nog steeds. Die evaluaties vormen een start voor de diensten in 2017. Ook komen
praktische zaken aan de orde, die toch wel gevoelig kunnen liggen. Denk daarbij aan de aanvangstijd van de gezamenlijke
diensten, de locaties voor de diensten in de Stille week en de diensten in de kleine kerken.
U bent van harte uitgenodigd. 

PGGBU/PGGBU, 20-06-2016
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Gezamenlijke dienst op 10 juli in Geleen
///Ds. Joachim Stegink
Oudste: mw. W.H.L.P.M. Thijs.
Coll.: 1. ZWO-collecte voor het Dalitkinderen in India.
2. Kerkewerk in de eigen gemeente. 
Gemeenschappelijke dienst met PG Sittard-Grevenbicht.
Medewerking van gemeenteleden.
Kinderherberg (0 t.m. 12 jaar).
Koffie na de dienst, in de hal van de kerk.
\\\ 
Thema: Barmhartigheid � soft of sterk?Drie gemeenteleden uit onze beide kerkgemeenschappen bereiden deze dienst voor in
samenwerking met ds. Joachim Stegink. Als het om barmhartigheid gaat denken we in oecumenisch verband aan het jaar van
de barmhartigheid. Maar we stellen ons ook de vraag hoe soft barmhartigheid is en hoe sterk de omstandigheden waarin we
leven. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10,25-37 is overbekend bij ons. Juist daarom proberen we in
deze een andere insteek te vinden en het verhaal dichter bij ons leven te brengen. Het is niet de opzet om met elkaar in
gesprek te gaan tijdens de dienst, maar er wordt wel ruimte gegeven om (in stilte) na te denken over bezinningsvragen en
over onze reactie als we voor dilemma�s komen te staan. Leden vanuit de voorbereidingsgroep hebben hun persoonlijke
inbreng door o.a. hun gedachten te delen en de gebeden uit te spreken. U bent van harte uitgenodigd om samen te
ontdekken wat barmhartigheid voor ons vandaag betekent.Namens de voorbereidingsgroep, ds. Joachim Stegink
Aansluitend aan de dienst zal de werkgroep kernen en vieringen met u delen hoe tot nu toe de ervaringen zijn met de
gezamenlijke diensten om vervolgens aan te geven hoe de volgende te nemen stappen er uit zouden kunnen zien. We willen
graag daar over van gedachten wisselen en zien en horen u graag bij deze gemeentebijeenkomst.Namens de werkgroep kernen
en vieringen, ds. Joachim Stegink

PGGBU/PGGBU, 29-06-2016
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Samen er op uit!
'Samen erop uit' Zomerproject vanuit het pastoraat. Wegens groot succes van vorig jaar willen wij als pastoraatgroep
via het principe 'Blind-date' ook deze zomer gemeenteleden bij elkaar brengen om er samen op uit te gaan.
Het doel is om elkaar op een actieve manier te ontmoeten, op een andere plek en een ander moment dan bij de zondagse
diensten. Wij denken dan bv. aan  samen wandelen, fietsen, naar een  museum gaan of een autoritje. U bepaalt samen wat
het gaat worden. Het heeft zijn wortels in ons motto �pastoraat is van - en voor iedereen�. Ook als u zelf niet meer zo
mobiel bent, maar u betrokken voelt bij het samen kerk zijn en graag met iemand erop uit  gaat.  Van harte
uitgenodigd!Graag willen we Geleen-Beek-Urmond daarbij laten aansluiten.
///Aanmelding is mogelijk:* telefonisch of per mail voor 10 juli bij: * Nely Stuij,  420 07 45, stuij-schep@home.nl *
Irene van Gurp,  452 86 90, i.stolte@hetnet.nl * Irene Pluim,  458 31 83, irenepluim@home.nl  \\\ Graag uw naam, adres
en telefoonnummer doorgeven als u belangstelling heeft voor deze zomeractiviteit. Uw pastoraatteam �koppelt� dan
deelnemers aan elkaar. Omdat dit project echt bedoeld is voor in de zomerperiode, vragen wij u om in de maand juli of
augustus contact te leggen om samen af te spreken.

PGGBU/PGGBU, 29-06-2016
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30-06-2016

Drielandendag Aachen

Impressie, door Ruud Steen van de Drielandendag
in Aken op 26 juni 2016.
Klik hier  om de film te zien.

PGGBU/PGGBU, 30-06-2016
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In memoriam: Hennie Booij - van de Manakker

In memoriam: Hennie Booij - van de Manakker 

Op vrijdag 24 juni overleed Hennie Booij - van de Manakker in de leeftijd van 78 jaar. Ze is geboren in Treebeek.  Op
jonge leeftijd kwam ze met haar ouders naar Geleen. Hennie was in haar jeugd sportief aangelegd. Zo was ze een
enthousiast korfbalster. Haar man Klaas Booij leerde ze op de schaatsbaan kennen. Samen kregen ze twee kinderen. Het
waren mooie en onbezorgde jaren met vakanties naar het buitenland. Het zelf maken van wijn en drank. En het verwerken
van vele kilo"s groeten van de volkstuin. Hennie was een zorgzame en betrokken echtgenote en moeder, die altijd klaar
stond. 

Haar man kon al vroeg stoppen met zijn werk op de mijn. Maar een half jaar na zijn vervroegde uitreding overleed hij.
Hennie was nog maar 54 toen ze weduwe werd. Toen er een paar keetr ingebroken werd in haar huis in de Daalstraat, voelde
ze zich daar niet meer thuis. Ze verhuisde naar een flat in de Jos Klijnenlaan. Waar ze de zorg voor haar moeder op zich
nam,

Vele jaren heeft ze daar gewoond. Ze was graag op zichzelf. Contacten onderhouden naar buiten, vond ze niet zo
gemakkelijk. Ze kon moeilijk tegen onverwachte momenten en verassingen. Uitnodigingen om ergens naar toe te gaan, sloeg
ze het liefst af. 

De dagelijks de telefoontjes van haar kinderen waren voor haar een grote steun. Ook het meeleven van de kleinkinderen
gaf haar veel vreugde. En haar achterkleinkinderen vond ze prachtig.  

De laatste jaren moest ze steeds vaker opgenomen worden in het ziekenhuis. Want haar gezondheid liet haar in toenemende
mate in de steek. Hoe kwetsbaar haar lichaam ook was, haar geest was sterk en ze beschikte over veel wilskracht en
veerkracht.  Elke keer kwam ze er weer bovenop en ging ze  naar haar huis. Dat wilde ze het ook het liefst. Eind april
werd ze opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Ze merkte dat haar krachten afnamen, En toch bleef ze vechten. Het leven
moeten loslaten en afscheid moeten nemen van haar geliefden, viel haar zwaar.   Uiteindelijk kon ze zich overgeven aan
het naderende levenseinde, toen duidelijk werd dat behandelingen niet meer aansloegen

Op woensdag 29 juni hebben we in besloten kring afscheid van haar genomen in het uitvaarthuis in Buchten. We lazen
Psalm 23 over God die er ook voor Hennie was als de Herder. 

Pier Prins

PGGBU/PGGBU, 03-07-2016
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In memoriam: Dirk Lensen
I n memoriam: Dirk Lensen  
Dirk Lensen is geboren op de Lindeheuvel in Geleen. Hij groeide op samen met zijn oudere broer Nico. Na de protestantse
lagere school volgde de ambachtsschool.  Maar omdat hij zich niet thuis voelde in het onderwijs, kwam hij bij zijn vader
in de kapperszaak terecht. Zo leerde hij al jong het kappersvak. 

Na verloop van tijd vond hij werk bij de DSM. Hij volgde diverse opleidingen en cursussen en kon uiteindelijk als
laborant aan het werk op het Stikstofbindingbedrijf. 

Hij trouwde met Jannie van der Hoeven. Ze kregen drie zonen. 

In 1991 trad Dirk vervroegd uit zijn werk. Aanvankelijk miste hij zijn werk en collega;s. Maar gelukkig kon hij veel
tijd en energie besteden aan de toenmalige Protestantse Uitvaartvereniging &dquot;Eendracht maakt macht&dquot;. Hij zat
in het bestuur en lang is hij ook drager geweest. En verder fietste hij graag. Orgelspelen behoorde tot zijn hobby"s. 

Een groot verdriet overviel hem toen bleek dat bij zijn vrouw zich de ziekte van Alzheimer had geopenbaard. Na verloop
van tijd moest ze worden opgenomen in het verpleeghuis, waar Dirk en de kinderen haar liefdevol bezochten.  Maar thuis
werd het stil. Hij vond het moeilijk  het dagelijkse ritme vast te houden. In die tijd leerde kreeg hij opnieuw contact
Bep Nauta, die hij nog van vroeger uit zijn jonge jaren kende. Bep kwam regelmatig naar Geleen om Dirk bij te staan.
Deze hernieuwde kennismaking leidde tot een huwelijk. Gezamenlijk gingen ze altijd op bezoek bij Jannie in het
verpleeghuis, totdat zij in 2007 overleed.  

Dirk en Bep hebben tien mooie jaren gehad. Maar Dirk kreeg in toenemende  mate gezondheidsklachten.  Na een
ziekenhuisopname werd hij dit voorjaar opgenomen in de Olympiastaete.  Daar is overleden op 29 juni in de leeftijd van
86 jaar. 

Met hem verliezen we een betrokken en meelevende vader, een fijne schoonvader en een leuke opa.  Zijn leven was niet
denkbaar zonder geloof en kerk. Vooral voor de vroegere Tunnelkerk heeft hij veel gedaan.

Op zaterdag 2 juli was de afscheidsdienst in de Ontmoetingskerk. Daar lazen we Psalm 23. De woorden van die Psalm waren
voor Dirk een troost, zeker op de momenten dat voor hem de dalen donker waren.  Aansluitend op de dienst vond de ter
aarde bestelling plaats op de begraafplaats Lindeheuvel

Pier Prins 

PGGBU/PGGBU, 03-07-2016
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Bea Hofmeijer kandidaat voor Diaken
Van de kerkeraad.
De kerkeraad stelt kandidaat voor het ambt van diaken mw. Bea Hofmeijer te Beek. Eventuele bezwaren kunnen worden
ingebracht of tegenkandidaten kunnen worden gesteld,  schriftelijk bij de scriba, Kees van Luijk, en wel tot uiterlijk
maandag 1 augustus 2016.Kees van Luijk, scriba.

PGGBU/PGGBU, 13-07-2016
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Het Bijbelboek Judit in de zomerkerk (7, 14 en 21
Het Bijbelboek Judit in de zomerkerk (7, 14 en 21 augustus)In voorgaande jaren hebben we tijdens de zomerkerkdiensten
gelezen uit de zogenaamde  Deuterocanonieke Bijbelboeken: Tobit en Jezus Sirach. Graag geef ik die traditie een vervolg
door deze zomer een aantal fragmenten uit het boek Judit te laten klinken. Deze vrouw uit het gelijknamige Bijbelboek
zal voor velen onbekend zijn. Het boek speelt zich af in een tijd waarin Israël ernstig bedreigd was door de Assyriërs.
Judit is degene die in actie komt om de inwoners van Betulia (= Jeruzalem)  van de vijand te redden.
In de eerste hoofdstukken wordt verteld we hoe het machtige leger van  koning Nebukadnezar en zijn generaal Holofernes
steeds verder oprukt. Volk na volk worden onder de voet gelopen. Uiteindelijk stuit dit grote leger op het kleine
Israël. De stad Betulia (=Jeruzalem) wordt omsingeld. Waterbronnen worden afgesloten. De radeloosheid van de inwoners
neemt met de dag toe. Velen dreigen om te komen. &dquot;Wat moeten wij doen? Onze jongemannen, vrouwen en kinderen
kwijnen weg en vallen neer in de straten&dquot;, klinkt het wanhopig in Betulia. Juist op dat moment staat iemand op:
een vrouw, een weduwe. Tot in de verre omtrek staat ze bekend als een zeer mooie vrouw. Maar naast schoon van uiterlijk
blijkt ze ook wijs te zijn en Godvrezend. Ze heeft een plan om de vijand van zich af te slaan. Intelligent, koelbloedig
en vetrouwend op God, werkt ze haar plan uit. Samen met haar slavin gaat ze naar het vijandelijke kamp. Soldaten aldaar
merken haar meteen op en bewonderen haar uiterlijk.  Deze soldaten brengen haar bij de generaal: Holofernes. Judit spelt
Holofernes op de mouw dat de Israëlieten op het punt staan zich te vergrijpen aan het gewijde voedsel dat voor de offers
bestemd is. En als ze dat doen, dan zal hun God hen overgeven aan de macht van de vijand. Dat is een uitgelezen kans
voor om toe te slaan. Ook de generaal is diep onder de indruk van Judit. In zijn verblinding gelooft hij graag wat ze
zegt over de Israëlieten en biedt haar onderdak aan. Want Holofernes wenst niets liever dan Judit als zijn vrouw. Hij
nodigt haar uit voor een maaltijd, waar Judit graag gehoor aan geeft. De maaltijd loopt uit op een grote braspartij.
Holofernes wordt stomdronken. En op dat moment neemt Judit het zwaard van Holofernes in handen en hakt daarmee zijn
hoofd eraf. Met dat hoofd als trofee keert ze terug naar Betulia. De verwarring in het vijandelijke legerkamp is groot
als ontdekt wordt dat Holofernes onthoofd is. De Assyriers vluchten daarop weg en Israel wordt gered. In Betulia wordt
de overwinning luid bezongen met grote dank aan de inzet, het lef en het geloof  van Judit.
Al met al een bizar verhaal zoals we die wel meer tegenkomen in de Bijbel. De boodschap van dit boek is duidelijk:  God
redt Israël van een machtige vijand. Door een vrouw, een weduwe nog wel. En dat in een cultuur waar strijd en
overwinning doorgaans een zaak van mannen zijn. Maar deze overwinning is geen prestatie van Israël / Judit zelf. Maar
het is God die zorgt voor verlossing. En daarvoor wordt Hij gedankt.  

PGGBU/PGGBU, 18-07-2016
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21 augustus: bevestiging ambtsdragers in Beek
Blij en dankbaar mogen deze zondag twee nieuwe diakenen bevestigen in hun ambt. Het zijn Wim Hendriks en Bea
Hofmeijer-van Doezelaar. Van harte welkom om bij hun bevestiging aanwezig te zijn.

PGGBU/PGGBU, 18-07-2016
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Startzondag op 11 september in de Ontmoetingskerk
Voor het eerst vieren we de Startzondag samen met de Protestantse Gemeente van Sittard-Grevenbicht. Het thema waar het
in deze dienst om draait is: &dquot;Heilige boontjes&dquot;. Wat moeten we daaronder verstaan? Wat zijn heiligen, gezien
met protestante ogen? Zijn er ook eigentijdse heiligen? De cantorij verleent medewerking waarbij leden van de cantorij
van Sittard ook meezingen. De kinderen hebben een aandeel in de dienst.  Lukas 15: 1-10 vormt de leidraad. Na afloop is
er koffie, thee en limonade met koek en cake gebakken door vrijwilligers (u mag dat zijn).  Meer informatie volgt.

PGGBU/PGGBU, 18-07-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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Verslag gemeenteberaad 10 juli 2016
Verslag van de gezamenlijke gemeentebijeenkomst op 10 juli in de Ontmoetingskerk 
Na de gezamenlijke dienst op 10 juli kwamen ca. 70 gemeenteleden bij elkaar. Ze luisterden naar de evaluatie van de
gezamenlijke diensten in 2016 tot nu. Vervolgens ging het over het voorstel van het kerkdienstenrooster 2017, uitgewerkt
door de werkgroep kernen en vieringen. Het ging de werkgroep er met name om de motivatie met elkaar te delen, die achter
het voorstel staat. Als laatste punt wilde de werkgroep aangeven, tot welke dilemma�s bepaalde keuzes leiden.
Sietse van de Sluis, voorzitter van de kerkenraad van de Gemeente Sittard-Grevenbicht, heette iedereen welkom. Hij wees
op het belang van deze bijeenkomst voor het verdere proces van samenwerking.Daarna lichtte Christel Prins de reacties
toe, die via de evaluatie naar voren zijn gekomen. Opvallend was, dat er geen puur negatieve reactie binnen was gekomen.
Er werden altijd positieve punten genoemd en vervolgens verbeterpunten aangedragen. Wel waren er een aantal opmerkingen
van �technische� aard: wisselende aanvangstijden van de gezamenlijke diensten werden als verwarrend ervaren. Ook werd de
verdeling over de grote kerkgebouwen niet als evenredig ervaren. Het geluid liet te wensen over, wat vooral in de
Ontmoetingskerk speelt. Daar wordt ook aan gewerkt.Christel Prins bracht elke dienst met een paar woorden in herinnering
voorzien van de opmerkingen vanuit de gemeente. Het volgende kwam naar voren: rondlopen in de kerkzaal tijdens een
kerkdienst wordt door voor een deel als verstoring van de aandacht ervaren, terwijl een ander deel het juist prettig
vindt als dingen ervaarbaar worden gemaakt. De combinatie van muziek en beelden is een mooie aanvulling. Persoonlijke
inbreng van gemeenteleden door een persoonlijk verhaal te vertellen of door gebedsintenties aan te dragen, wordt als
prettig ervaren. Een herkenbare opbouw van kerkdiensten wordt gewaardeerd, net zoals het leggen van verbinding naar het
dagelijkse leven naast eenvoudig en duidelijk taalgebruik. Muziek is een belangrijk element en de medewerking van de
cantorij wordt op prijs gesteld. Liederen uit Taizé werden als sfeervol ervaren, maar voor sommigen was het zingen in
vreemde talen en de herhalingen van de liederen onwennig, terwijl het voor anderen juist herkenning opleverde. Méér
uitleg tijdens de dienst zou kunnen helpen. Wel bijzonder werd de viering van het avondmaal ervaren met zo veel mensen
in een grote kring. Helaas gaf de vredegroet voor sommigen onrust.In totaal zijn er vooral positieve geluiden over de
gezamenlijke diensten. Het geeft een goed gevoel met zo veel mensen in één kerk samen te zijn, waarbij gelijktijdig ook
veel jongerenactiviteiten plaatsvinden. Ook de variatie in opzet van de diensten wordt gewaardeerd. Dat heeft de
werkgroep kernen en vieringen bemoedigd om op de ingeslagen weg verder te gaan door een voorstel voor het
kerkdienstenrooster 2017 uit te werken.
Over dit voorstel gaf de voorzitter van de werkgroep, ds. Joachim Stegink, het volgende aan: uitgangspunt zijn de
positieve reacties van de gezamenlijke diensten in 2016 tot nu toe. Het idee is om het rooster van 2016 te volgen. De
opzet is gemeenteleden te blijven stimuleren om mee te werken en te variëren in vormen. Maar de werkgroep vindt het ook
belangrijk om een signaal af te geven, dat onze twee kerkgemeenschappen de onderlinge contacten en de verdere
samenwerking willen intensiveren. Tegelijkertijd is er gekeken naar de mogelijkheid om een duidelijke(re) structuur aan
te houden, zodat er méér helderheid over moment en plaats van de gezamenlijke diensten komt. Iedereen heeft baat bij
méér duidelijkheid. Het uitgewerkte voorstel voor het kerkdienstenrooster 2017 wordt in principe door de twee
kerkenraden ondersteund. Gemeenteleden werden op de gemeentebijeenkomst in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te
maken.
Kort samengevat houdt het voorstel van de werkgroep voor het kerkdienstenrooster 2017 het volgende in: in 2016 zijn er
gezamenlijke diensten gepland op de 2e zondag van de maand en op zondagen, die in een vakantie vallen. Het voorstel voor
2017 is naast deze zondagen ook op de 4e zondag van de maand een gezamenlijke dienst te houden. Voor 2017 gaat het dan
om 7 extra diensten. Om voor de nodige duidelijkheid in de structuur te zorgen, kan worden afgesproken, dat op de 2e
zondag van de maand een kerkdienst in de Johanneskerk wordt gehouden, en op de 4e zondag in de Ontmoetingskerk.Een ander
punt is het idee om het belangrijke liturgische gebeuren rond de Stille Week en Pasen samen te beleven. De voorkeur gaat
uit om de continuïteit van de verhaallijn te benadrukken door alle vieringen in één van de twee grote kerkgebouwen
plaats te laten vinden. De kerkzaal kan telkens worden aangepast in decoratie en opstelling. Voor 2017 zou dit in de
Ontmoetingskerk plaats kunnen vinden. Dat zouden 4 extra gezamenlijke kerkdiensten zijn.
Gemeenteleden reageerden positief over de motivatie en ook op het idee om op de 4e zondag een gezamenlijke dienst te
houden. Ook vond de gedachte bijval om duidelijkheid te creëren door van tevoren vast te leggen in welk kerkgebouw de
diensten plaatsvinden. Er werd aangegeven dat het vervoer goed geregeld moet worden. Er wordt positief gereageerd op de
variaties en experimenten in de gezamenlijke diensten. Maar er is ook behoefte aan een herkenbar opbouw en wordt er
gehecht aan bepaalde tradities. Belangrijk is dat er evenwicht is.De gedachte om de Stille Week en Pasen samen in één
kerkgebouw te vieren, riep bij leden van beide kerkgemeenschappen gemengde gevoelens op. Het element van intimiteit en
sfeer van de eigen gemeente speelt op dit moment een belangrijke rol. Niettemin waren er ook in beide gemeenten
enthousiastelingen die vinden: hoe meer diensten samen, hoe beter.
Ook de vraag naar de plek van de kleine kerken kwam aan de orde. Toen het over dilemma�s ging, werd er verder over
gesproken. In de opzet voor het kerkdienstenrooster heeft de werkgroep wel een poging gedaan ook de kleine kerken bij de
gezamenlijke diensten te betrekken. Inmiddels blijkt, dat er �technische� problemen zijn. Daarbij gaat het om
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brandveiligheid, gebrek aan ruimte in de kerkzaal zelf, maar ook om de opvang van kinderen, het koffiedrinken na afloop
van de dienst en de extra belasting voor de koster. Sommige gemeenteleden gaven aan bij voorbaat niet naar deze diensten
te komen van wege de drukte. Er werd naar voren gebracht dat het �technisch� wel mogelijk is, maar niet de voorkeur
verdient.Een ander punt is de onduidelijkheid over de aanvangstijden van gezamenlijke diensten. Gemeenteleden gaven aan
dat het duidelijker zou zijn om de gezamenlijke diensten in de kerken van Sittard-Grevenbicht om 10 uur te laten
beginnen en de gezamenlijke diensten in Geleen-Beek-Urmond om 10.30 uur.Er werd naar voren gebracht om op de 4e zondag
om 9.00 uur een kerkdienst te houden in Beek of Urmond, omdat daar incidenteel kerkdiensten door bijzondere
omstandigheden niet plaats kunnen vinden. Ds. Stegink wees op de poging van de werkgroep om de kleine kerken bij de
gezamenlijke diensten te betrekken. Maar ook als dat niet zou gebeuren, zullen er voldoende mogelijkheden blijven om
structureel minimaal één kerkdienst per maand in Beek of Urmond te houden op de 1e, 3e en 5e zondag van de maand. Ook
kwam de planning van het jeugdwerk kort naar voren. Veel jeugdactiviteiten (b.v. kindernevendienst, basiscatechese,
jeugdkerk, etc.) sluiten aan bij een gezamenlijke kerkdienst op de 2e zondag van de maand. Voor 2017 zou dat betekenen
dat de jeugdactiviteiten altijd in hetzelfde kerkgebouw plaatsvinden. De leiding van het jeugdwerk heeft aangegeven daar
een oplossing voor te zoeken.Er waren nog twee opmerkingen: ten eerste werd gevraagd om de ouderen niet te vergeten,
want voor hen is elders kerken soms een brug te ver. En ten tweede werd gewezen op het feit, dat het belangrijk is om
het vervoer goed te regelen.
Al met al was het een goede en goed bezochte bijeenkomst, waar ontspannen en in alle openheid met elkaar gesproken
werd. Er was verschil van mening, maar ook eensgezindheid, waarbij het niet uitmaakte tot welke kerkgemeenschap iemand
behoorde. We hopen dat we deze openheid meenemen naar de volgende gezamenlijke gemeentebijeenkomst op 3 oktober. In de
tussentijd zullen de kerkenraden de gedachten en suggesties van 10 juli meenemen om het kerkdiensterooster van 2017
definitief uit te werken.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Hartelijke groeten        ds. Joachim Stegink

PGGBU/PGGBU, 19-07-2016
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bevestiging van Bea Hofmeyer en Wim Hendriks
In de kerkdienst van 21 augustus in Beek zijn Bea Hofmeyer en Wim Hendriks bevestigd als diaknenen. Zie hier  voor een
kort fotoverslag gemaakt door Ruud Steen.

PGGBU/PGGBU, 21-08-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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Bevestiging van Bea Hofmeyer en Wim Hendriks

In de kerkdienst van 21 augustus in Beek zijn Bea
Hofmeyer en Wim Hendriks bevestigd als diaknenen.
Zie hier  voor een kort fotoverslag gemaakt door
Ruud Steen.

PGGBU/PGGBU, 21-08-2016
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Kerkdienst na-luisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden:
Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk
opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws.Vanuit
Urmond is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op
maandagochtend om 9.50 uur.In de agenda achter in Kerknieuws en op de website van de kerk (www.pggbu.nl ) onder "agenda"
kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.

PGGBU/PGGBU, 22-08-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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Koekjes en chocolade voor St Engele Sittard-Geleen

Koekjes en chocolade voor St. Engele
Sittard-Geleen in september 2016 

Een koekje bij de thee of koffie , voor veel
mensen is dit heel gewoon en versterkt zo�n
lekkernij een gevoel van gezelligheid en
gastvrijheid. Het is zo gewoon en veelvoorkomend,
dat het Koningin Maxima was opgevallen bij haar
kennismaking met Nederland en zij het een kenmerk
van de Nederlandse identiteit noemde in haar
toespraak in 2007. 

Maar zo gewoon is dit genoegen niet voor
iedereen. Daarom organiseren wij vanaf de komende
startzondag 11 september een actie van vier weken,
waarin we u vragen koekjes en chocolade mee te
brengen voor mensen die hulp krijgen van de
Stichting Engele in Sittard- Geleen. Het betreft
mensen die al geselecteerd zijn door de
Voedselbank, maar nog op de wachtlijst staan
voordat ze daar daadwerkelijk voedingsmiddelen
kunnen gaan halen. 

Meer informatie over St. Engele Sittard-Geleen is
te vinden op www.evzg.nl   

U kunt de koekjes en chocolade in onze kerken in
Sittard en Geleen in de daarvoor bestemde kratten
leggen. Na zondag 9 oktober zullen wij de
lekkernijen naar St. Engele brengen zodat zij er hopelijk veel mensen blij mee kan maken. 
De diakonieën van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond zeggen u alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

PGGBU/PGGBU, 26-08-2016
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Startmiddag Kringenwerk
Startmiddag met muziek.Het Interkerkelijk Kringenwerk Westelijke Mijnstreek start het nieuwe seizoen op zondagmiddag 18
september om 2 uur n.m. in de Pastoor van Arskerk, Lienaertsstraat 138. Deze middag presenteren leden van de werkgroep
het nieuwe programma voor 2016/2017 en liggen de nieuwe programmaboekjes weer klaar om meegenomen te worden; sommige
kringen zijn al gestart. Het muzikale intermezzo zal worden verzorgd door de Zweedse celliste Petronella Torin. Zij
speelt zowel klassieke stukken als wat lichte folkmuziek. Wat ze op deze middag zal spelen is nog een verrassing. We
sluiten af met koffie en iets lekkers en er is dan gelegenheid om vragen te stellen. U kunt zich natuurlijk ook meteen
aanmelden voor de activiteiten waar u graag naar toe komt. De toegang van de startmiddag is vrij. Het programma kunt u
ook inzien op de website www.kringenwerk.nl , waar u zich tevens kunt aanmelden voor een activiteit.Het Kringenwerk
heeft na 15 jaar afscheid genomen van de voorzitter Nelleke de Kruik. De werkgroep kijkt daarbij terug op een tijd van
bevlieging en een voortvarende aanpak. Na het vertrek van Nelleke is het Kringenwerk verheugd in Dick Haster een nieuwe
voorzitter te vinden. Op de middag kunt u met hem kennismaken.

PGGBU/PGGBU, 26-08-2016
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Werk en welvaart van morgen
Zojuist is de brochure "Werk en welvaart van morgen" bij de Raad van Kerken verschenen. U kunt het bekijken op
www.raadvankerken.nl . De brochure gaat in op de veranderingen in de laatste jaren op het gebied van werk en welvaart,
armoede, rechtvaardigheid, waardigheid en van zinvolle participatie in de christelijke visie. De kerken moeten oog
hebben voor de kwetsbare kant van het leven. Veel mensen voel zich in de huidige geglobaliseerde wereld onveilig in hun
werk, lijden aan stress of zijn ontslagen.  Alles in de samenleving draait om geld. Er zijn echter initiatieven om
vanuit een ander perspectief  te bekijken. Zo heeft de stichting De Nieuwe Poort in de Amsterdamse zuidas en het
Rotterdamse  Groothandelsgebouw een huis voor ontmoeting en inspiratie opgezet. Daar kun je eten dat wordt bereid en
opgediend door asielzoekers, drop-outs en jongeren, die je ook kunt ontmoeten. En er is een programma waar de gelukkigen
(o.a. bankiers, juristen en consultants) vragen krijgen voorgeschoteld die ze zich anders nooit zouden stellen. Het gaat
om het lezen van de tijdgeest, en dat verbinden met je persoonlijke levensverhaal en de keuzen in je werk.

PGGBU/PGGBU, 26-08-2016
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Monumentendag kerk Urmond
Open monumentendag

PGGBU/PGGBU, 26-08-2016
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Uitnodiging Startzondag!

Startzondag in de Ontmoetingskerk, zondag 11
september 2016 om 10.00 uur 
De zomer ligt achter ons. De vakanties zijn
voorbij en de scholen zijn weer
begonnen.Binnenkort breekt het kerkelijk
winterseizoen aan met vele activiteiten in beide
gemeentenDe startzondag vormt de aftrap voor het
nieuwe seizoen.
Voor het eerst gezamenlijk met Sittard -
Grevenbicht Bijzonder is dat we deze startzondag
voor het eerst gezamenlijk vieren met de mensen
van de Protestantse Gemeente te
Sittard-Grevenbicht.
Vrolijk en voortvarend Graag willen we met deze
startzondag op een vrolijke en voortvarende manier
het   nieuwe seizoen ingaan. We doen dat met jong
en oud. En met een ieder die er bij  wil zijn. We
zingen op deze zondag mooie liederen. De cantorij
met zangers en    zangeressen uit beide  gemeenten
verleent medewerking. We nemen afscheid van
kinderen die vele jaren de basiscatechese gevolgd
hebben. We kijken naar een filmpje dat kinderen
gemaakt hebben. En waarin het gaat over
&dquot;heilige boontjes&dquot;. We lezen een
Bijbelverhaal waarin mensen voortvarend op zoek
gaan naar iets dat ze zijn kwijtgeraakt. En
vervolgens vrolijk zijn als het verlorene weer op zijn plaats is.  Deze zoekers stralen toewijding en betrokkenheid uit.
Ze geven niet op voordat ze het verlorene gevonden hebben. Ze hebben oog voor het geringe. Daarom mag je deze zoekers
gerust &dquot;heiligen&dquot; noemen.
Gezelligheid Natuurlijk is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Niet alleen in de dienst, maar ook erna.Er is
koffie en thee en limonade. En er is (zelfgebakken) koek en cake. En bij mooi weer kunnen we gebruik maken van de tuin
achter de Ontmoetingskerk.
Welkom  Van harte welkom om de startzondag mee te vieren     Aanvang: 10.00 uur!  in de Ontmoetingskerk  Emmaplein 50
Geleen

PGGBU/PGGBU, 30-08-2016
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In memoriam: Bep Hardenbol - van der Poel
In memoriam: Bep Hardenbol - van der Poel  Lang heeft Bep Hardenbol in Geleen gewoond, samen met haar man Bram en hun
vier kinderen.Ze was nauw betrokken bij de kerk. Vooral de mensen in de kerk waren voor haar waardevol. Ze had er dan
ook veel contacten. Vanwege het werk van Bram kwam de familie Hardenbol in 1968 vanuit Den Haag in Geleen terecht. Brams
werk voor de Afcent bracht veel feesten en gala"s met zich mee met vaak een internationaal gezelschap. Bep genoot zeer
van deze bijeenkomsten. Nadat de kinderen de deur uit waren, is ze MO-Engels gaan studeren. Ze heeft de studie met
plezier gevolgd. Later is ze nog een aantal jaren werkzaam geweest als invalkracht op het toenmalige Sint Michiellyceum
in Geleen.  In augustus 2003 overleed Bram heel plotseling. Voor Bep was het overlijden een groot verlies. Maar ze pakte
de draad weer op. Zo bezocht ze namens de kerk veel mensen. Ze werd actief in de ZWO-commissie. Ze werd diaken en
daarmee lid van de kerkenraad.  Ondertussen werd ze ouder. Haar huis werd te groot voor haar. En de winters vielen haar
zwaar. Dat was de reden dat ze in het voorjaar van 2011 verhuisde naar Pijnacker. Daar woonde ze dichter bij de
kinderen. De laatste maanden van haar leven waren moeilijk en verdrietig. In een verpleeghuis in Den Haag is ze op 20
augustus overleden. In de leeftijd van 84 jaar. Bep mag terugzien op een fijn, goed en zinvol leven. Veel heeft ze
kunnen en mogen doen.  Samen met Bram haar man, samen met de kinderen en de kleinkinderen.Op donderdag 25 augustus was
het afscheid in de Ontmoetingskerk. We lazen I Korintiërs 13 en het liefdesgebod van Jezus in Johannes 13: 34: &dquot;Ik
geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief&dquot;. Vanuit die liefde heeft Bep geleefd en gehandeld.De begrafenis vond
plaats op Vouersveld waar ook Bram begraven ligt.
Pier Prins

PGGBU/PGGBU, 01-09-2016
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Oecumenische viering 18 sept.

Zondag 18 september: oecumenische viering in de Christus Koning Kerk aan de Kluis

Van tijd tot tijd vindt er in Geleen een oecumenische viering plaats op zondagmorgen. Deze keer is dat op zondagmorgen
18 september om 11.00 uur (!!!) in de Christus Koning Kerk. In de Ontmoetingskerk is er dan geen dienst. Kapelaan Carlos
Martinez en ikzelf zullen in deze viering voorgaan. Medewerking wordt verleend door het koor &dquot;Scola
Gregoriana&dquot; van de ChristusKoning Kerk. Deze oecumenische dienst zal staan in het teken van de Vredeszondag. In de
sacristie is er kinderherberg. En na afloop is er koffiedrinken in de kerk. 

Van harte welkom in deze oecumenische viering. 

PGGBU/PGGBU, 07-09-2016
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Nieuwe schilderijen in de Ontmoetingskerk
Zoals u inmiddels zult weten hangen er met name in de Hal van de Ontmoetingskerk wisselende schilderijen. Het is werk
dat door schilders, kunstenaars, geheel vrijwillig en kosteloos voor enkele maanden aan ons, bezoekers van de kerk,
wordt uitgeleend. Daar zijn we blij mee en ook wel een beetje trots op. Het siert en versiert onze kerkhal, waardoor het
er prettig toeven is. 

Inmiddels namen we afscheid van het werk van John Cuijpers, van wie het doek �Verrijzenis� zelfs enige tijd vóorin de
kerk heeft gehangen. Mooi werk, dat kleur gaf aan de hal van onze kerk. Inmiddels hangen er tot eind oktober nieuwe
schilderijen (in olieverf), waarvan we denken dat ze u zeker zullen bevallen. De kunstenaar is Frans Mutsaers, partner
van Ria van Mourik, van wie lang niet iedereen weet dat hij een opmerkelijk goede schilder is. Zijn leven lang heeft hij
getekend en geschilderd en van alles uit zijn woon-, werk en leefomgeving vastgelegd. Enkele van zijn schilderijen
kunnen wij nu bekijken, zoals die van Roermond en de omgeving van de Schwalm, van Den Haag, Scheveningen en Veere. Maar
ook in de kerkzaal hangt een heel aardig werk, een echte Mutsaers. 
We hopen dat u ervan zult genieten en  Frans, alvast hartelijk dank! 

Anton de Joode.

PGGBU/PGGBU, 07-09-2016
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Beter geluid in Ontmoetingskerk

Geluidsinstallatie in Ontmoetingskerk aangepast.

Misschien hebt u het al gemerkt: de geluidsinstallatie in de Ontmoetingskerk is aangepast. We kregen m.n. de laatste
tijd veel klachten dat voorgangers slecht verstaanbaar waren. De Raad van Beheer heeft deze klachten serieus genomen en
na grondig onderzoek door externe partijen een investering gedaan van ca ¬ 1000,-

///De voorganger draagt nu een headset waarmee hij altijd op de juiste manier in de microfoon spreekt. Daarnaast is de
ringleiding aangepast: van één grote naar twee kleinere ringleidingen. Als Raad van Beheer zijn wij benieuwd naar uw
ervaring met de vernieuwde installatie. U kunt uw reactie doorgeven aan onderstaande of aan Albert Sjollema.\\\

Eddy Roerdink

PGGBU/PGGBU, 07-09-2016
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Filmpremière: Heilige boontjes

Wat in 2011 begon als een leuk idee is inmiddels een activiteit waar naar uitgekeken wordt. Ieder jaar maken de
kinderen van de basiscatechese een filmpje. Het thema van de film wordt gekozen uit de thema"s die het afgelopen jaar
zijn behandeld. Dit jaar is het thema "Heiligen". En wat extra bijzonder is, is dat de kinderen uit Sittard dit jaar ook
mee hebben gedaan! 

Een groepje van vier is aan de slag gegaan met het schrijven van het script en het verdelen van de rollen.  Op 10 juli
j.l. was het de dag van de opnames! Gelukkig was het weer prima, zodat alle scènes zonder problemen konden worden
opgenomen. Ook al vroeg dat af en toe wat geduld van de acteurs. Het werk van acteurs bestaat voor een groot deel uit
wachten tot je weer aan de beurt bent! 

En nu is iedereen natuurlijk heel benieuwd naar het eindresultaat!  Op de Startzondag kunt u met eigen ogen zien wat de
kinderen hebben gemaakt. Kunt u er op de Startzondag niet bij zijn? Kijk dan na 11 september op de website van de kerk.
Daar kunt u dan het filmpje  - en de filmpjes van voorafgaande jaren � bekijken!

PGGBU/PGGBU, 07-09-2016
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Film Heilig Boontjes staat online

De film van de kinderen van de basiscatechese is
nu online beschikbaar. Klik hier  om "m te
bekijken!

PGGBU/PGGBU, 11-09-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 2174, Groep: 201;.

Pagina 87 van 131



[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

11-09-2016

Foto impressie Startzondag
Ruud Steen heeft tijdens de dienst een aantal foto"s gemaakt: deze fotoimpressie staat hier .

PGGBU/PGGBU, 11-09-2016
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Vier de zondag

Deze Vier de Zondag is het thema: VRIENDSCHAP.
Ruud Steen heeft weer een prachtige power point in
de grondverf staan en Yvonne Hensgens heeft,
speciaal voor deze zondag, een column
geschreven.Natuurlijk zullen we ook met elkaar
zingen en bidden is er na de viering een heerlijke
kop koffie of thee en gelegenheid elkaar te
ontmoeten.Iedereen is van harte welkom en neem
gerust een vriend of vriendin mee!  Namens Ruud en
Yvonne, Bertha

PGGBU/PGGBU, 21-09-2016
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2 oktober: Israelzondag

De eerste zondag in oktober is traditioneel de Israëlzondag. Uiteraard klinkt Israël mee in elke zondagse eredienst.
Want zonder Israël zou de kerk niet bestaan. Jezus is een Jood en de mensen die Jezus om zich heen verzamelde waren ook
Joden. De evangeliën hebben een Joodse ach-tergrond. En ook Paulus is zich bewust van zijn eigen Joodse wortels. Als
kerk weten we ons onopgeefbaar verbonden met het volk Israël. Toch is het goed om op een speciale zondag stil te staan
bij die onopgeefbare verbondenheid. 

Deze eerste zondag van oktober is gekozen omdat in deze periode Israël zijn grote feesten viert. 

De Protestantse Kerk in Nederland kent een werkgroep &dquot;Kerk en Israël&dquot;. De kern van het werk van &dquot;Kerk
en Israël&dquot; is om mensen binnen de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen.  
Henk van Doornik en Pier Prins bereiden deze dienst voor.

PGGBU/PGGBU, 28-09-2016
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In Memoriam: Henk de Boer
Henk de Boer Op 7 september overleed Henk de Boer. 76 jaar is hij geworden. Henk is geboren in Delfzijl. Na de
middelbare school studeerde hij scheikunde in Groningen. Vervolgens gaf hij les in Ter Apel en in Emmen. Ondertussen was
Henk getrouwd met Liny de Boer. Ze kenden elkaar reeds vanaf hun schooltijd in Delfzijl. Samen kregen ze drie kinderen.
Later werden ze grootouders van  zeven kleinkinderen. In de jaren 70 kwam het gezin in Geleen wonen, want Henk kreeg als
statisticus werk bij een groot bedrijf in Heerlen. Naast zijn werk en zijn inzet voor het gezin, is Henk tot aan zijn
overlijden van grote betekenis geweest voor de locale samenleving. Als er iets Henk kenmerkte dan was dat wel actief
bezig zijn, leiding geven en initiatieven nemen. Dat deed hij in de politiek, de gemeenteraad, de kerk, in meerdere
maatschappelijke organisaties en op het gebied van de sport. Hij heeft talloze bestuursfuncties vervuld. Vele jaren is
hij raadslid geweest en fractievoorzitter van de PvdA, eerst in de gemeente Geleen en later in de fusiegemeente
Sittard-Geleen. Ook voor de kerk heeft hij het nodige gedaan o.a. als voorzitter van de kerkenraad. Tot aan zijn
overlijden was hij ouderling-kerkrentmeester. Voor al zijn werk voor kerk en maatschappij heeft hij dan ook een
koninklijke onderscheiding gekregen. Henk was een mens met een groot verantwoordelijkheidsbesef. Hij was iemand van
recht door zee ging. Van verborgen agenda"s moest hij niets weten. Voor hem telde de medemens. Zo heeft hij in zijn
leven God gediend en de weg van Jezus gevolgd. In het vroege voorjaar werd hij ziek. Al snel kwam de diagnose dat zijn
ziekte ongeneeslijk was. De afgelopen zomer heeft hij afscheid moeten nemen van allen die hem en lief dierbaar waren. Op
maandag 12 september was de dankdienst voor zijn leven in de Ontmoetingskerk. We lazen woorden uit de Prediker, die Henk
altijd geïnspireerd hebben: &dquot;Werp uw brood op het water,  want gij zult het vinden na vele dagen&dquot; (Prediker
11: 1 en 2). Na de dienst volgde de begrafenis op de begraafplaats aan de Van Banninglaan in Geleen.
Pier Prins 

PGGBU/PGGBU, 28-09-2016
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In Memoriam: Corrie van der Wal - Berg
Corrie van der Wal - Berg  Op 9 september overleed Corrie van der Wal. 91 jaar is ze geworden.Corrie Berg is geboren in
Heerlen. Al vroeg werden haar muzikale kwaliteiten ontdekt. Eén van haar onderwijzers op de lagere school stimuleerde
haar om viool te gaan spelen. Van haar vader kreeg ze een viool waar ze zeer aan gehecht was. Naast de viool kreeg
Corrie ook belangstelling voor de citer. Ze bekwaamde zich in het instrument. En ze is er altijd op blijven spelen.  Het
samen muziek maken, het zingen, het optreden  op feestjes en partijen, waren voor mooie en gelukkige jaren in haar
leven. Door de muziek heeft ze ook haar man Willi van der Wal leren kennen. In 1945 trouwden ze. Ze kregen drie
kinderen. En later kwamen er drie kleinkinderen bij. En in dit voorjaar kwamen er drie achterkleinkinderen in haar
leven. Ze heeft als moeder en oma veel voor het gezin en de familie betekend. Een andere tijd brak aan toen haar man op
49 jarige leeftijd getroffen werd door een zwaar hartaanval. Hij kon zijn werk niet meer doen. Dat betekende een andere
ritme. Corrie werd zijn grote steun en toeverlaat. Willi overleed in 2005. Daarna brak voor Corrie een moeilijke en
eenzame tijd aan. Ze had veel pijn.  De laatste jaren verbleef ze in Glana. Ze vond het altijd fijn als de kinderen en
de kleinkinderen op bezoek kwamen. Muziek vormde een rode draad in haar leven. Tot op hoge leeftijd maakte ze muziek en
genoot ze van muziek. Muziek gaf haar troost, afleiding en inspiratie. Daarom lazen we in de afscheidsdienst in het
crematorium op vrijdag 16 september een muziek- en lofpsalm: Psalm 150. Met haar muziek heeft Corrie iets van Gods
goedheid laten zien. Van de vreugde van het leven. En van het samenleven met elkaar.
Pier Prins

PGGBU/PGGBU, 28-09-2016
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500 jaar Reformatie
Uitnodiging voor Sola Scriptura de bijbel: lees dat boek
Zondagmiddag 13 november 2016Minderbroederskerk en OntmoetingscentrumMinderbroedersingel 15FRoermond
Eerste halteplaats estafette 'ALS EEN LOPEND VUUR' in het kader van het herdenken van500 JAAR REFORMATIE een
samenwerking van de classes Limburg met Peel- en Kempenland van de Protestantse Kerk in Nederland.
U/jij bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.
///Sola Scriptura! Solo Scriptura? De Reformatie die Luther in gang zette kan in veel opzichten een revolutie worden
genoemd. Hij gaf de kerkleden een directe toegang tot het lezen van de Bijbel en onttroonde daarmee de kerkvorsten.
Voortaan zou iedereen zelf de Schrift kunnen interpreteren. Luther legde daarbij de macht bij het �gewone volk�, en
startte in zekere zin een vorm van democratie die door Calvijn later nog radicaler zou worden uitgewerkt in de
vormgeving van zijn kerkmodel. Het kende echter ook een keerzijde: ieder gelovige kon op eigen wijze de Schrift
interpreteren, iedere ketter kreeg zijn letter.In de voorstelling Sola Scriptura! Solo Scriptura? gaat Ferdinand Borger
op onderzoek wat de gevolgen van deze individuele toegang tot de Schrift zijn geweest voor onze culturele en religieuze
geschiedenis. In hoeverre heeft de Reformatie bijgedragen aan het hedendaags individualisme? Is er met de nadruk op de
persoonlijke omgang met de Schrift, waarbij de traditie van weinig waarde meer was, met het badwater ook een kind
weggegooid?Ferdinand begint zijn zoektocht bij zijn grootouders, waar hij als kind een typische protestantse
spiritualiteit aantreft. Vervolgens stelt hij zich de vraag waar deze vandaan komt. Hij onderzoekt Luther en Calvijn,
met wie hij het liefst weer in gesprek zou treden, om zich tot slot de vraag te stellen: Als er nu een Reformatie zou
moeten plaatsvinden. Hoe zou die er dan uitzien? En wat zou de plek van het individu daarin zijn? De verschillende
fragmenten uit de voorstelling worden afgewisseld met zang en orgelspel, waarin de echo van de Reformatie doorklinkt en
zich aanpast aan de verschillende tijden.\\\
Programma:14.00 uur kerk en centrum zijn open / koffie en thee
Minderbroederskerk:14.50 uur start officiële gedeelte in de kerk 15.00 uur Sola Scripura! Solo Scriptura? door
Ferdinand Borger16.00 uur afsluiting met overdracht estafettestokje aan Gelderland
In de kerk is ook: " Tentoonstelling van de mooiste Bijbelverhalen van jongeren." Vitrines met oude Bijbels" De
nieuwste Bijbels (Ned. Bijbelgenootschap)
Ontmoetingscentrum:De hele middag:" Het museum Oude Boekdrukkunst (De Gelderse Groep van Ambachten) en demonstreren met
oude technieken." Korte films over boekdrukkunst van Plantin-Moretus (Antwerpen)" 'Stap in de schoenen van &..'
bibliodramagroep 'Het Leerke'.
Vanaf ca. 16.15 uur is er nog volop gelegenheid om tot ca. 17.30 uur rond te kijken en iets te drinken.
Indien mogelijk graag aanmelden:Voor de catering is het plezierig als we ongeveer weten hoeveel mensen we mogen
verwachten. Daarom zou het fijn zijn als u voor 10 november kunt laten weten of u van plan bent om te komen. ?
dehaan-verduyn@freeler.nl   of ? 043 3624240
m.m.v. Ferdinand Borger  predikant en theatermaker (www.ferdinandborger.nl  )Marian Hofstra  sopraan (Venlo)Roelof
Hamberg  organist (Venlo)Gerrit Kremer  organist (Minderbroederskerk Roermond) 'Het Leerke'  oecumenische
bibliodramagroep (www.hetleerke.com  )Tentoonstelling variaties aan bijbels museum Oude Boekdrukkunst  ( 
www.oudeboekdrukkunst.nl  )Plantin-Moretus (Antwerpen)    (  www.museumplantinmoretus.be  )Nederlands Bijbelgenootschap 
(  www.nbg.nl  )
Het is niet toegestaan om tijdens het hoofdprogramma de kerkzaal in of uit te lopen.
Meer informatie is te vinden op http://classislimburg.nl/ .
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Tentoonstelling: Het gezicht van de Reformatie (D)
In het Melanchtonhaus te Bretten (bij Karlsruhe) wordt  tot 11-12-2016 in het kader van de herdenking van 500 jaar
Reformatie vanaf 1517 een tentoonstelling gehouden met als thema: 'Het gezicht van de Reformatie'.Van Duitsland uit
verbreidde zich in de 16e eeuw de Reformatie in geheel Europa. De Nieuwe Leer bracht veranderingen op alle
maatschappelijke gebieden met zich mee. Die veranderingen bepalen het leven van de mensen tot op de huidige dag. De
Kerkhervorming veranderde de wereld.Afbeeldingen van de Hervormers waren daarbij een centraal communicatiemiddel. Zij
brachten de nieuwe geloofsinhoud over en betuigden de geloofwaardigheid van hen die zij voorstelden. De Reformatie kreeg
een gezicht.De taal van deze beelden is de huidige beschouwer echter vreemd. Wat betekent een zware wenkbrauwboog of een
hoog voorhoofd? Hoe zagen de reformatoren er werkelijk uit?De tentoonstelling wil het raadsel van de versleutelde
boodschappen oplossen, zodat de beelden weer beginnen te spreken.Daarbij blijkt verrassenderwijs in de overlevering door
de eeuwen heen de inhoud van de afbeeldingen te veranderen. De tentoonstelling neemt die ontwikkelingen in ogenschouw,
in hoofdzaak over de periode 16e-19e eeuw .Bron: Refo500.Verdere informatie:
http://www.melanchthon.com/Reformatoren-im-Bildnis/#Ausstellung .
Wim Hoogstraten

PGGBU/PGGBU, 09-10-2016
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12-10-2016

Bedankje Engele van Zittard-Gelaen

Dank voor koekjes en chocolade voor St. Engele
Sittard-Geleen Hartelijk dank voor de koekjes en
chocolade die u in de afgelopen weken ingezameld
hebt voor mensen die hulp krijgen van de Stichting
Engele in Sittard-Geleen (EVZG).De Engele helpt
zo�n dertig huishoudens per week met
voedselpakketten totdat deze mensen bij de
Voedselbank verder geholpen worden. Het betreft
mensen van allerlei leeftijden, alleenwonend,
paren en ook gezinnen met kinderen.Naast deze
voedselpakketten kunnen de mensen twee stuks
kleding/schoenen per week uitkiezen.Verder
organiseert de Engele elke maand een snuffelmarkt,
waar kleding, schoenen, kinderspulletjes enz. voor
kleine bedragen gekocht kunnen worden. Deze markt
is toegankelijk voor iedereen. De opbrengst is
onder andere bestemd voor de vaste lasten.Bij de
Engele werken diverse vrijwilligers die de
goederen in ontvangst nemen, sorteren, invriezen,
opslaan en die de pakketten samenstellen. De
Engele ontvangt de producten van allerlei mensen
en bedrijven, kerken en verenigingen. Een paar
keer in de week kunnen deze producten bij de
Engele gebracht worden en ook zijn er
vrijwilligers die producten bij winkels gaan
ophalen. Mocht u zelf een keer iets extra�s willen
bijdragen, dan is het goed te weten wat de
behoefte is. Op dit moment zou de Engele blij zijn met bijv. blikken/potten groeten en fruit, rijst/pasta en ook met
toiletpapier.Begin december zal de Engele een nieuw onderkomen betrekken in de Pastoor Jacobsstraat 16a. De opening is
op 10 december.Meer informatie over St. Engele Sittard-Geleen is te vinden op www.evzg.nl  en op facebook onder "Éngele
van Zitterd-Gelaen".

PGGBU/PGGBU, 12-10-2016
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13-10-2016

lezing over SOLA SCRIPTURA

Uitnodiging 

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de lezing over SOLA SCRIPTURA door ds. Tineke Boekenstijn uit Eindhoven
tijdens de Classicale Vergadering Limburg op donderdagavond 10 november 2016 in de Ontmoetingskerk, Emmaplein 10 in
Geleen.

De vergadering begint om 19.30 uur met het zakelijke deel. Om 20.15 uur is de lezing.
Elly de Haan � Verduyn, preses

PGGBU/PGGBU, 13-10-2016
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17-10-2016

Bijbelzondag 30 oktober� Vier je Bijbel

Kan dat, je Bijbel 'vieren'??? Zeker weten: mensen van het Bijbelgenootschap maken dat vaak mee als mensen voor het
eerst de Bijbel in hun eigen taal in handen krijgen. Dat kan een emotioneel en vreugdevol moment zijn: mensen ontmoeten
God in hun eigen, vertrouwde moedertaal. 

In onze taal is de Bijbel al heel lang beschikbaar: het allereerste gedrukte boek in Nederland, in 1477, was de Bijbel.
Daarna zijn er vele vernieuwde vertalingen verschenen. De Bijbel is zo gewoon geworden dat we soms vergeten hoe
bijzonder dat boek is. Het staat vol eeuwenoude getuigenissen van Gods ontmoetingen met de mens, en we kunnen daar
dagelijks onze inspiratie uithalen, ons aan spiegelen, onze hoop aan ontlenen. Het Nederlands Bijbelgenootschap zorgt
ervoor dat de Bijbel dicht bij mensen komt, door betrouwbare vertalingen in eigentijds Nederlands, door
achtergrondinformatie bij de Bijbel te geven, door materialen te maken waardoor kinderen kennis kunnen maken met de
Bijbel. Het vrolijke blad Alef Magazine is inmiddels heel populair bij veel kinderen!

Op 30 oktober zal in de dienst in de Ontmoetingskerk ook aandacht besteed worden aan Bijbelzondag; er is een
Bijbelpresentatietafel, er is een collecte voor het Bijbelgenootschap. Onze bijdragen zijn bijzonder gewenst: er is nog
veel werk te doen, nog lang niet iedereen in de wereld heeft een Bijbel in de eigen taal! Er wordt op dit moment hard
gewerkt aan vertalingen voor Ethiopie, Tsjernobyl en Cuba.

Kunt u niet in de dienst zijn en wilt u toch het Nederlands Bijbelgenootschap steunen: van harte uitgenodigd om eens te
kijken op www.bijbelgenootschap.nl . u kunt via de website het Bijbelgenootschap steunen met een gift, een abonnement
voor Alef voor een (klein)kind aanmelden of misschien wel lid worden! U kunt het Bijbelgenootschap natuurlijk ook
bellen: 023 5146146 of contact opnemen met de teamcoach Limburg: Joke van der Steen, tel. 046 458 46 18 e-mail
vander_steen@zonnet.nl.

PGGBU/PGGBU, 17-10-2016
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17-10-2016

Beleven en Delen in de Herberg

Op zondag 6 november  tussen 14.30 en 16.30 uur
komt Ida Dorrestijn ons ondersteund door een
power- point presentatie, vertellen over haar
jeugd en haar ervaringen in Suriname. Haar vader
heeft er als arts gewerkt. Dit belooft weer een
interessant verhaal te worden, temeer omdat zij
zeer recent ook nog in Suriname is geweest. 

PGGBU/PGGBU, 17-10-2016
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19-10-2016

In memoriam: Mia de Weerdt - de Lange
Miep (Mia) de Weerdt - de Lange  Op 1 oktober overleed Miep de Weerdt - de Lange. 87 jaar is ze geworden. Miep de Lange
is geboren in Brunssum. Ze was nog jong toen het gezin naar Geleen verhuisde, naar de Lindeheuvel.  Miep verloor al
vroeg haar vader. Haar moeder trouwde opnieuw. Maar ook haar  tweede vader heeft niet lang geleefd. Haar moeder bleef na
het tweede huwelijk met vijf kinderen achter.  Miep kreeg thuis de zorg voor haar drie jongste broers.Later leerde ze
Evert de Weerdt kennen. Hij kwam uit Hattem. Hij werkte in de mijn en hij verbleef in het Gezellenhuis op de
Lindeheuvel. Ze trouwden. Ze gingen wonen in Nieuwdorp in Stein. Het was een mooie tijd. Met gezelligheid in de buurt.
En met veel contacten in de straat. Ze werden de ouders van twee zonen. En later werd ze oma van de klein- en de
achterkleinkinderen. Miep was een zorgzame echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma. Maar ze stond ook altijd klaar voor
de familie en voor anderen die een beroep op haar deden.Zo ging ze vrijwel elke dag naar haar moeder in Geleen. Toen
haar zoon Martin een tijdlang in Duitsland in het ziekenhuis lag, bezocht ze hem dagelijks.Ze was een kordate vrouw.
Altijd druk bezig. Maar ze zocht ook haar ontspanning. Ze leerde zwemmen. En ze haalde haar rijbewijs. En ze hield
vooral van zingen. Ze werd lid van een Katholiek zangkoor in Stein.  En vele jaren heeft ze met plezier meegezongen in
de cantorij. Totdat het niet meer ging. In 1982 betrokken Evert en Miep de flat aan de Stadhouderslaan in Stein. Daar
hebben ze gewoond, totdat Evert in 2004 overleed en Miep naar de Moutheuvel in Stein verhuisde. Want door haar
toenemende dementie kon ze niet meer thuis wonen. 12 jaar verleef ze in de Moutheuvel en de laatste maanden in de
Olympiastaete in Geleen.  Miep was een lieve en zorgzame, vriendelijke en vrolijke vrouw, moeder, schoonmoeder en oma.
Zij en haar man waren betrokken leden van de Protestantse Gemeente in Beek. Het geloof was voor haar belangrijk. God had
voor haar grote betekenis. God zag ze als haar Herder, die haar leidde en bewaakte. We lazen dan ook in de
afscheidsdienst in het crematorium op 6 oktober Psalm 23.

PGGBU/PGGBU, 19-10-2016
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19-10-2016

In memoriam: Henny Cornelia Ellemers
Henny Cornelia Ellemers  Op 10 oktober overleed in de leeftijd van 84 jaar Henny Ellemers.  Henny is geboren in
Amsterdam in een fijn gezin waarin muziek centraal stond. Daarnaast leerde Henny al vroeg schaken en bridgen. De Tweede
Wereldoorlog en de Hongerwinter die ze in Amsterdam meemaakte, hebben  grote invloed op haar gehad. Na de oorlog volgde
de huishoudschool, hoewel ze graag de HBS had willen doen. Ze legde zich toe op het naaien van kleren en raakte zeer
bedreven met de naaimachine. Ze leerde Ruud van Hardeveld kennen met wie ze trouwde. Vanwege zijn werk voor de DSM
kwamen ze in Geleen wonen. Het gezin werd verrijkt met een zoon en een dochter. Een verdrietige periode in haar leven
was toen zij en haar man uit elkaar gingen. Gelukkig had ze veel steun van haar familie. En een paar jaar later leerde
ze Wim Bongers kennen. Henny trok in bij Wim en samen hebben ze een mooie tijd mogen beleven. Ze hebben reizen gemaakt
en genoten van de vakanties in Zeeland.  Daarnaast deed ze ook haar eigen dingen: ze was lid van een schaak- en
bridgeclub. Ze zwom. En ze bracht de bloemen na de kerkdienst bij mensen thuis. Nadat ze ouder werd, werd ze in
toenemende mate geconfronteerd met dementie. Ze moest steeds meer opgeven. Een gezelschap met meerdere mensen werd haar
al snel te druk. Op een gegeven moment kon ze niet meer thuis wonen. Ze kreeg een plek in Hoogstaete in Sittard, waar ze
liefdevol en met aandacht verzorgd werd. Ondertussen was ze oma geworden, maar dat heeft ze niet meer goed kunnen
beseffen. Wim Bongers bezocht haar zo veel mogelijk, totdat hij in december 2013 plotseling overleed. Met Henny
verliezen we een lieve, betrouwbare, gelovige en zorgzame vrouw, moeder, schoonmoeder en oma. Ze heeft in haar leven
veel meegemaakt maar ze vond ook steeds weer de veerkracht om verder te gaan. Bij het laatste afscheid op zaterdag 15
oktober in het crematorium lazen we woorden uit Psalm 139, over God die mensen kent en mensen wil omringen met zijn
liefde. En we luisterden naar muziek die voor Henny van betekenis is geweest.

PGGBU/PGGBU, 19-10-2016
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22-10-2016

Fotofilm Vrijwilligersavond 2016

Bekijk hier  de fotofilm van de
vrijwilligersavond van 2016.

PGGBU/PGGBU, 22-10-2016
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30-10-2016

Plaatselijke regeling tbv onze kerk
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse  Gemeente te Geleen-Beek-Urmond (PG-GBU),
versie 3 
Inhoud

1.      Plaats en samenstelling van de gemeente

2.      Grondslag, roeping, doelstellingen en aktiviteiten

3.      Organisatie

4.      Kerkelijke vergaderingen

5.      Gemeentevergadering

6.      Samenstelling van de kerkeraad

7.      Verkiezing van ouderlingen en diakenen

8.      Het beroepen van een predikant

9.      Werkwijze kerkeraad

10.  Kerkdiensten

11.  Pastoraat

12.  Diakonaat

13.  Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking

14.  Jeugd- en jongerenwerk

15.  Beheer door kerkrentmeesters

16.  Vorming en Toerusting

17.  (vervallen)

18.  Algemene financiële aangelegenheden

Zie hier  voor een link naar het volledige document.

PGGBU/PGGBU, 30-10-2016
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02-11-2016

Uitnodiging: Interreligieuze viering
Interreligieuze viering en dag van de dialoog op zaterdag 12 november Het Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born
nodigt u van harte uit deel te nemen aan haar jaarlijkse interreligieuze viering in combinatie met de Dag van de
Dialoog. Dit jaar zullen voor het eerst onze viering en dialoog volledig geïntegreerd te ervaren zijn, we hopen op uw
komst! Het thema voor deze dag en de viering is 'Verbinding � maak het mee(r)'. 
Opnieuw een thema dat goed past bij ons Interreligieus Platform waarin de Protestantse gemeenten, de Rooms-katholieke
kerken, de Remonstranten, de Moslim gemeenschappen en het Apostolisch genootschap door Platformvergaderingen religieuze
kennis met elkaar delen. We ondernemen gezamenlijke activiteiten, waarin we met elkaar verdieping zoeken;  zo
onderhouden we een waardevolle verbinding met elkaar.
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onze interreligieuze viering op zaterdag 12 november! De inloop met
koffie en thee start om 17.00 uur in de ruimte die dit jaar door Al Wasatia ter beschikking wordt gesteld; �t Wiekhoes,
adres: Bachstraat 4 in Geleen (achterkant Plenkhoes). Tegen 17.30 starten we met het programma, dat aantrekkelijk en
veelzijdig is gevuld.
Tijdens de viering benutten we enkele momenten om met elkaar te genieten van soep en hapjes. Want samen eten verbindt!
U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst.
Wij hopen velen van u te ontmoeten om op deze wijze over onze eigen grenzen te kijken en een bijzondere ervaring met
elkaar te beleven. Doet u mee?
Graag tot ziens op 12 november!

PGGBU/PGGBU, 02-11-2016
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04-11-2016

Reformatiejaar 2017/Website

Op 31 oktober jl. is het Reformatiejaar 2017 begonnen, waarin veel aandacht zal worden geschonken aan de
Kerkhervorming, die volgend jaar 500 jaar geleden begon met het publiceren van de 95 stellingen van Martin Luther.

De agenda met alle aktiviteiten die in het kader van het Reformatiejaar 2017 worden georganiseerd, vindt u op
http://www.refo500.nl/nl/pages/677/agenda.html .

Nieuwe website over Martin Luther 

Vlak voor het begin van het Lutherjaar op 31 oktober is een nieuwe grote website over Luther online gegaan:
checkluther.nl.  Jongeren kunnen Luther vragen stellen en krijgen kort en krachtig antwoord, in een hedendaagse
parafrase van Luthers letterlijke uitspraken. Voor wie het wil controleren staat ook het origineel erbij.

De website bevat verder een overzichtelijke levensbeschrijving, de grootste collectie van moderne vertalingen
(Nederlands, Duits en Engels) en bovendien een gedigitaliseerde versie van de Weimarer Ausgabe (WA), de
wetenschappelijke uitgave van Luthers verzamelde werken. Aan een �Lutherencyclopedie� wordt nog gewerkt, in samenwerking
met studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn.

De website wordt onderhouden door drs. Cees-Jan Smits en is een initiatief van de nieuwe stichting in oprichting Martin
Luther Heritage Foundation, waarvan Lutherkenner prof. dr. H. J. Selderhuis voorzitter is. De stichting zal dit najaar
starten met de vertaling van nog onvertaalde werken van de kerkhervormer en streeft ernaar de website ook internationaal
toegankelijk te maken.

Meer informatie: checkluther.nl 

Bron: Refo500

PGGBU/PGGBU, 04-11-2016
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Surpriseconcert Synoidos
Op zaterdagavond 26 november a.s. om 20.00 uur zal koor Synoidos, een surpriseconcert verzorgen. In deze tijd naar
Sinterklaas speelt Synoidos ook een beetje voor Sinterklaas, maar dan in de vorm van muzikale cadeautjes. Het belooft
weer een prachtig concert te worden, vol met muzikale verrassingen. Het is zeker een heel toepasselijke opmaat naar een
feestelijke maand. Een voorproefje van de surprises die Synoidos zoal in petto heeft!!!
Geniet van de tonen van Dotan"s &dquot; Home&dquot; , dat brengt Synoidos en u op stoom.Nummers als &dquot; I have a
dream&dquot; van Martin Luther King, tot &dquot;Stay with me&dquot; en &dquot;Fragile&dquot; van Mister Sting.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze prachtige concertavond bij te wonen. Het concert wordt gehouden in de
Johanneskerk, Mgr. Vrankenstraat 9  te Sittard. De entree bedraagt ¬ 7,50 (inclusief een gratis consumptie). Nadere
informatie over het concert vindt u op de website van het koor. http://www.koor-synoidos.nl/              

PGGBU/PGGBU, 04-11-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 2290, Groep: 201;202;.

Pagina 105 van 131



[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

07-11-2016

Braille liedboek in Ontmoetingskerk

We hebben een braille liedboek aangeschaft voor
de Ontmoetingskerk. Nu nog nummeren, zodat ook
"zienden" het juiste lied kunnen opzoeken. (tekst
aangeboden door Bertha Verkerk)

PGGBU/PGGBU, 07-11-2016
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15-11-2016

Sola Sriptura

3 Collages van Sola Sriptura, dat zondag 13
november plaatsvond in Roermond. Ook onze gemeente
was vertegenwoordigd. (aangeboden door Ruud Steen)
(zie hier  voor groter formaat)

PGGBU/PGGBU, 15-11-2016
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Verslag Gemeenteraad 6 nov 2016
Verslag van de Gemeentevergadering op zondag 6 november 2016. 
Op het gemeenteberaad waren ruim 40 gemeenteleden aanwezig. De voorzitter van de kerkenraad, Wouter den Dulk, begint
met het toelichten van de stand van zaken rond het SamenVerder-proces met de Protestantse gemeente te
Sittard-Grevenbicht (PGSG). De stuurgroep SamenVerder is gestopt nadat de PGSG afzag van een fusie op korte termijn. De
gezamenlijke kerkdiensten en de gezamenlijke vergaderingen van moderamen en kerkenraad worden wel voortgezet. Ook trekt
het jeugdwerk van beide gemeenten samen op, en is er overleg tussen beide Raden van Beheer. In oktober is er een
inspirerende bezinningsdag geweest met de kerkenraden.Daarna licht Wim Hoogstraten het voorstel toe tot een gewijzigde
Plaatselijke Regeling. Deze is opgesteld in 2004 bij de oprichting van de PKN, en in 2009 aangepast. De Regeling is een
plaatselijke aanvulling op de kerkorde van de landelijke PKN, en benoemt de plaats, de grondslag en roeping, en de
organisatie van de PGGBU. De belangrijkste wijzigingen betreffen het aantal leden van de kerkenraad, van de Raad van
Beheer (RvB) en het aantal vergaderingen. De kerkenraad gaat terug van 13 naar 9 leden, om de besluitvorming (het
quorum) te vergemakkelijken. Het aantal kerkrentmeesters in de RvB wordt verminderd tot 3. Overigens heeft de RvB ook
leden die geen kerkrentmeester zijn. Tenslotte is de ambtstermijn van de ambtsdragers in overeenstemming gebracht met de
Kerkorde. De kerkenraad houdt voeling met de gemeente met name via de gemeentevergaderingen. Na de discussie bleek dat
de aangepaste Plaatselijke Regeling op steun van de gemeente kan rekenen. Vervolgens licht kerkrentmeester Eddy Roerdink
de laatste stand toe van de verkoop aan de burgerlijke gemeente Beek. In april 2016 is door de gemeente Beek en de PGGBU
een intentieverklaring getekend over de verkoop van het complex met kerk en pastorie in Beek, in het kader van het
centrumplan om extra parkeerplaatsen te realiseren. Eén clausule van die verklaring bevatte het voorbehoud van
goedkeuring door de gemeenteraad. De wethouders Wachelder en Schoenmakers hebben in augustus en oktober aangegeven dat
er vanuit de gemeenteraad nog vragen zijn, en dat een extra scenario wordt bestudeerd waarbij parkeerplaatsen worden
gerealiseerd op een andere locatie. Op 8 december besluit de gemeenteraad welk scenario wordt gevolgd. Volgens jaarlijks
gebruik worden de begrotingen van de Raad van Beheer en de diaconie voor het volgend jaar toegelicht. De uitgangspunten
voor de begroting van de RvB zijn o.a. de doorgang van de verkoop van het complex Beek. De baten lopen terug met ca. 3%
per jaar door o.a. lagere vrijwillige bijdragen (krimpend ledenbestand) en lagere renteopbrengsten. De lasten nemen ook
af, o.a. door lagere onderhoudskosten voor de kerk in Beek (bij verkoop), en door netto toevoeging aan het
onderhoudsfonds. Als de uitgangspunten niet opgaan, ontstaan ca. k¬ 15 hogere lasten voor voegwerk aan de kerk in Beek.
De begroting voor 2017 laat een negatief resultaat zien van ca. k¬ 17. Eddy Roerdink, penningmeester van de RvB, geeft
aan dat het vermogen van de gemeente het toelaat zo�n negatief resultaat vooralsnog te kunnen dragen. Penningmeester van
de diaconie, Wim Hendriks, licht vervolgens de begroting van de diaconie en ZWO toe. Hij bedankt de gemeenteleden voor
hun gulle vrijwillige bijdragen. De Raad voor ZWO heeft twee projecten van Kerk in Aktie gesteund, t.w. voor boeren op
Sumatra en voor staatkinderen in Kampala. Verder worden ook activiteiten gesteund zoals de voedselbank.
Tenslotte wordt het kerkdienstenrooster voor 2017 toegelicht door ds. Pier Prins. De diensten samen met de PGSG worden
uitgebreid naar elke 2e zondag van de maand om 10.00 uur in de Johanneskerk en elke 4e zondag van de maand om 10.30 uur
in de Ontmoetingskerk. Op die 4e zondag is er ook om 9.00 uur een dienst in Beek of Urmond, die niet gezamenlijk is. Op
de andere zondagen is er een vroege dienst in Beek of Urmond en een late dienst in Geleen. Verder worden de gezamenlijke
zomerdiensten met de PGSG gehandhaafd, evenals de diensten met de Remonstrantse gemeente. Nieuw is ook dat op de
hoogtijdagen (Kerst, Pasen, Pinksteren) er één feestelijke dienst is, in de Ontmoetingskerk. Voor de diensten zijn nu
nog juist voldoende organisten en oudsten te vinden, maar dat kan op termijn problematisch worden. Pier roept de
gemeenteleden daarom op om zich aan te melden voor oudste. Een oudste leidt het begin van de liturgie in, en wordt
ongeveer om de 6 weken ingeroosterd. Ds. Pier Prins kan behulpzaam zijn bij de invulling. Pier Prins sluit af met een
cartoon uit �speldenprikken� (een bijlage van KerkInformatie over de 95 stellingen van Luther) �wie uitgekeken is op de
Hoofdrolspeler, gaat zich druk maken over het decor�, en wenst wel thuis. 

PGGBU/PGGBU, 20-11-2016
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Fotofilm laatste zondag kerkelijk jaar

Zie hier  een fotocompilatie van de laatste
zondag van het kerkelijk jaar, gemaakt door Ruud
Steen.

PGGBU/PGGBU, 20-11-2016
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Vier de Zondag Advent

Op zondag 18 december is het vierde advent. We
zullen tijdens de dienst in de Ontmoetingskerk dan
weer advent- en kerstliederen gaan zingen.

Het thema is VERLANGEN

Komt dus allen tezamen op 18 december om 10.30
uur in de Ontmoetingskerk en neem gerust nog
iemand mee! In de kerk is plaats genoeg. 

PGGBU/PGGBU, 23-11-2016
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27 november, 1e adventszondag

PGGBU/PGGBU, 27-11-2016
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500 jaar Reformatie (verslag)

Hier  een verslag met foto�s van de eerste
bijeenkomst van de estafette 'als een lopend vuur'
voor het gedenken van 500 jaar Reformatie.

De eerste activiteit was bij ons in Limburg, in
Roermond waar uit alle gemeenten wel mensen bij
aanwezig waren.

Zie ook de website www.classislimburg.nl

[aangeboden door Elly de Haan � Verduyn, preses
classis Limburg]

PGGBU/PGGBU, 29-11-2016
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Jesaja in de Advent
&dquot;Ongelukkig is het volk dat onder zijn geleerden, politici en theologen geen profeten meer telt!&dquot;  Dat is
een bekende uitspraak van de verzetsman H.M. van Randwijk. Van Randwijk was in de Tweede Wereldoorlog de grondlegger van
het altijd nog bestaande weekblad &dquot;Vrij Nederland&dquot;. Met deze verzetskrant wilde hij een profetisch
getuigenis uitdragen. Profeten spelen een belangrijke rol om een volk scherp te houden, aldus Van Randwijk.
De Bijbelse  geschiedenis is ondenkbaar zonder profetische inbreng. Bijbelse profeten treden soms in groepen op. Maar
vaak zijn het enkelingen die het met geleerden, politici en priesters van hun dagen aan de stok kregen. Profeten zijn
dwarsliggers en getuigen van tegenspraak. Eén van Israëls grote profeten is Jesaja. Hij opereerde rond 700 v. Chr. Met
grote onverschrokkenheid heeft hij zijn boodschap volbracht. Met grote moed zag hij de politieke gevaren onder ogen en
stond hij in de diepste nood het Israël van zijn dagen terzijde. Hij eiste van het volk en zijn leiders: geloof en
gerechtigheid.
In de adventperiode van dit jaar laten we ons meenemen en gezeggen door deze Jesaja. We luisteren naar zijn woorden die
raken aan de komst van de Messias. Zijn profetische woorden zijn niet alleen krachtig en kritisch zijn, maar stralen
evenzeer hoop en moed uit.  

PGGBU/PGGBU, 29-11-2016
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Adventsmaaltijd
Adventsmaaltijd in de Ontmoetingskerk op de derde zondag van de advent: 11 december Op zondag 11 december houden we
weer onze jaarlijkse advents- maaltijddienst. We schuiven de stoelen aan de kant en zetten de tafels in het midden.
Tijdens de dienst is er twee keer een korte onder- breking voor het drinken van een kop koffie en het eten van een
stukje kerstbrood. Zo willen we ook met deze adventsviering toe- leven naar en ons voorbereiden op het kerstfeest.
Na afloop is er dus geen koffiedrinken meer in de hal. Het is deze keer voor het eerst dat we de adventsmaaltijd samen
houden met de Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.
///Verder zal Samuël Verkerk (de zoon van Henk en Bertha Verkerk) iets vertellen over het project dat hij en zijn vrouw
Tamara opzetten in Zambia. Dit project wordt ondersteund door beide ZWO-commis- sies (zie verderop in Kerknieuws). \\\ 
Een ieder van harte welkom in deze adventsviering!

PGGBU/PGGBU, 29-11-2016
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Vier de Zondag!
Vier de Zondag AdventOp zondag 18 december is het vierde advent. We zullen tijdens de dienst in de Ontmoetingskerk dan
weer advent- en kerstliederen gaan zingen.Het thema is: Verlangen.Komt dus allen tezamen op 18 december om 10.30 uur in
de Ontmoetingskerk en neem gerust nog iemand mee! In de kerk is plaats genoeg.

PGGBU/PGGBU, 29-11-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 2343, Groep: 201;202;.

Pagina 115 van 131



[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

29-11-2016

Een Kerstverhaal!

Uitnodiging KinderkerstvieringKerstavond 24
december 2016 'EEN KERSTVERHAAL'(vrij naar het
verhaal van Paul Biegel)
We gaan het kerstspel  'Een kerstverhaal' 
opvoeren. Het verhaal over een koning die het
kerstverhaal  wil horen. Maar....hij is niet gauw
tevreden!!!
Een sfeervolle viering, waarin veel bekende
kerstliederen meegezongen kunnen worden. Na de
viering is er koffie, thee en chocomel met iets
lekkers erbij.
Mis het niet!!!!Op zaterdag 24 december 201619.00
uur tot +/- 20.00 uur in de OntmoetingskerkOok
volwassenen zijn van harte welkom!

PGGBU/PGGBU, 29-11-2016
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Tweede Advent

PGGBU/PGGBU, 04-12-2016
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In memoriam Margaretha (Gré) Mevis - Beintema
In memoriam Margaretha (Gré) Mevis - Beintema Gré Beintema is geboren in Apeldoorn. Haar jeugd bracht ze door in Velp
en in Den Haag.In Den Haag leerde ze Gijs Mulder kennen met wie ze in het huwelijk trad. Samen kregen ze hun dochter
Kitty. Helaas hield het huwelijk tussen Gijs en Gré geen stand. Voor Gré brak er daarna een moeilijk tijd aan, ook in
financieel opzicht. Als gescheiden moeder moest ze een inkomen zien te verwerven. Waar maar werk was bij iemand in de
huishouding, bood Gré zich aan. Zo heeft ze veel werk verzet in talloze gezinnen. Dat betekende ook dat Gré en Kitty in
veel plaatsen hebben gewoond. En bij diverse families hebben ingewoond. Via een gezin, waar Gré werkzaam was, kwamen zij
en Kitty in Heerlerheide terecht. Daar kwam Gré naar verloop van tijd in contact met Anton Mevis, een weduwnaar uit
Genhout. Hij had drie jonge kinderen. Gré ontfermde zich over de kinderen en de huishouding. En uiteindelijk kwam het
tot een huwelijk met Anton Mevis. Een aantal jaren na hun huwelijkssluiting werd Anton ongeneeslijk ziek. Gré heeft hem
tot het laatste toe verzorgd. Na zijn overlijden is Gré met twee van zijn kinderen vertrokken naar Stein. Lange tijd
zijn de kinderen nog bij haar gebleven. Totdat ze op zichzelf gingen wonen. Gré heeft een bewogen en een hardwerkend
leven achter de rug. Maar ze is altijd vrolijk en optimistisch gebleven. Ze had een grote levenslust. Ze kon genieten
van de dingen om haar heen. Graag mocht ze zingen. Ze ging graag op vakantie.Vele jaren is ze lid geweest van het
kerkkoor en de cantorij. En ze deed mee met  de ouderenkring in het Koetshuis. Voor Kitty was ze een voortreffelijke en
zorgzame moeder, voor Piet, een fijne schoonmoeder. En zeer trots was ze op haar klein- en achterkleinkinderen. De
laatste jaren kampte ze met gezondheidsproblemen, maar ze bleef optimistisch en belangstellend. Op 12 november 2016 is
ze in het ziekenhuis in Geleen in de leeftijd van 91 jaar overleden. Met haar verliezen we een betrokken, gelovig en
trouw lid van onze kerk. Op 18 november hebben we in het crematorium afscheid van haar genomen en haar naam in Gods
handen gelegd.
Pier Prins

PGGBU/PGGBU, 07-12-2016
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In memoriam Cornelia Sijgje Zuidervliet - Oskam
In memoriam Cornelia Sijgje (Corrie) Zuidervliet - Oskam  Corrie Oskam is geboren in Polsbroek. Na haar middelbare
school volgde ze op de opleiding voor onderwijzeres. Ze trouwde met Jaap Zuidervliet, eveneens woonachtig in Polsbroek.
Ze werden de ouders van hun zoon Henk. De vader van Jaap had een meubelfabriek in Polsbroek. Jaap en Corrie namen later
dit bedrijf over. Toen het met de fabriek minder goed liep, werd besloten een nieuwe stap te zetten. Er werd een
meubelwinkel gekocht in de Burgemeester Lemmensstraat in Geleen. Het was een druk bestaan met deze winkel. Corrie stond
in de winkel en in de avonduren studeerde ze er ook nog bij. Jaap bezorgde en repareerde de meubels. En Henk ging naar
school. Rond 1990 vonden Corrie en Jaap dat het wel goed geweest was met hun winkel. Ze deden de zaak van de hand. En
gingen daarna wonen in Beek. Ze genoten van hun vrije tijd en vooral van de mogelijkheden om te kunnen reizen. Vele
lange en verre reizen hebben ze samen gemaakt Het leven veranderde toen Jaap ziek werd en steeds afhankelijker werd.
Corrie heeft tot het laatste moment voor hem gezorgd. Jaap overleed op 3 juli 1999. Daarna brak voor Corrie een nieuwe
tijd aan.  En die heeft goed heeft weten te benutten.  Ze las graag. Ze luisterde met plezier naar muziek.  Regelmatig
ging ze naar Polsbroek om haar moeder te bezoeken. En ze ondernam stedentrips met Henk, haar zoon. Wat de kerk betreft,
nam ze graag deel de gesprekskringen van het kringenwerk. Ze was een vaste deelneemster aan de ouderenkring in Beek. Ze
discussieerde volop mee over diverse maatschappelijke en kerkelijke onderwerpen. En vrijwel elke keer als er kerkdienst
was in de kerk in Beek, was ze aanwezig. De laatste jaren van haar leven waren moeilijk. Ze kreeg in toenemende
gezondheidsklachten en raakte aan huis gebonden.  Na de herfstvakantie ging haar situatie zienderogen achteruit totdat
ze toch nog onverwacht op 15 november 2016 in het ziekenhuis in Maastricht overleed. Met Corrie verliezen we een
zelfstandige vrouw, een meelevende moeder en schoonmoeder en een trotse oma. Kerk en het geloof in God waren voor haar
belangrijk in haar leven.  Op woensdag 23 november was het afscheid in haar geboortedorp Polsbroek. We hebben haar
begraven op de begraafplaats achter de Hervormde Kerk aldaar.Pier Prins

PGGBU/PGGBU, 07-12-2016
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Sparen met de Diaconie

Spaart u weer PLUS zegels mee voor een goede
diaconale bestemming?

Er staat een doos in de hal van de
Ontmoetingskerk of u geeft de zegeltjes aan een
van de leden van de diaconie.

Bedankt!

PGGBU/PGGBU, 09-12-2016
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Derde advent

PGGBU/PGGBU, 11-12-2016
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Adventsmaaltijd-dienst

Op 11-12-2016 was de dienst in de vorm van een
Advantsmaaltijd. Hier  vindt u een impressie van
deze goedbezochte dienst.

PGGBU/PGGBU, 11-12-2016
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Oogkliniek in Zambia

Samuel en Tamara Verkerk met hun kinderen Bram,
Aron en Seth. Zij vertrekken eind 2016 naar Zambia
om daar een oogkliniek op te zetten.

Zie www.eyeforzambia.org ?
[Bericht aangeboden door Bertha Verkerk namens
ZWO]

PGGBU/PGGBU, 11-12-2016
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Adventsviering ouderen

Hier  vindt u een foto impressie van de
adventsviering voor ouderen, van 13 december 2016.

PGGBU/PGGBU, 14-12-2016
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Vierde Advent

PGGBU/PGGBU, 18-12-2016

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 2437, Groep: 201;.

Pagina 125 van 131



[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

19-12-2016

Gemeenschappelijke kerkdienst in veel gemeenten.
Gemeenschappelijke Kerkdienst in veel gemeentenDe Euregionale werkgroep van de Euregio Maas-Rhein heeft bouwstenen
samengesteld voor een gemeenschappelijke kerkdienst op 12 februari 2016.In de protestantse kerken in drie landen kan op
zondag 12 februari 2017 zo te zeggen een gemeenschappelijke kerkdienst gevierd worden. De Euregionale werkgroep van de
Euregio Maas � Rhein gebruikt het Reformatie-jubileumjaar als aanknopingspunt en nodigt de gemeenten uit, in de normale
kerkdienst op de gewone tijd en op de gebruikelijke plaats de verbondenheid van de protestantse christenen in de Euregio
tot uitdrukking te brengen. Leden van de werkgroep hebben daarvoor liturgische bouwstenen en liedsuggesties
samengesteld. Ook zijn er ideeën voor bij de mogelijke preektekst over Romeinen 3 vers 28 (Rechtvaardiging alleen door
het geloof).De verantwoordelijken schrijven: 'Juist in één Europa, dat vele uitdagingen te overwinnen heeft, kunnen wij
als christenen laten zien, dat het kan lukken, in verscheidenheid en toch gemeenschappelijk het geloof uit te dragen. De
blik over de eigen grens is niet alleen spannend en verrijkend, maar ook een bijdrage tot toenadering tussen en
samenwerking van mensen in Europa voor meer vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.Elly de Haan-Verduyn, 
Preses van de  Classis Limburg (Nederland)Pier Prins,   Predikant in Geleen-Beek-Urmond (Nederland)Dariusz Tomczak,  
Predikant in Eupen (België)Bärbel Büssow,   Predikant in Aachen (Duitsland)

Meer informatie:
liturgische bouwstenen en Liedsuggesties (pdf)  liturgische bouwstenen en Liedsuggesties (word-document)  Gedachten
voor de Preek zu Röm 3,28 (pdf)  Gedachten voor de Preek zu Röm 3,28 (word-document) 

PGGBU/PGGBU, 19-12-2016
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Over de Kerstdiensten 2016
Kerstavond 19.00 uur: Kinderkerstfeest in de Ontmoetingskerk De kinderen met behulp van de leiding van de Kinderherberg
voeren een mooi kerstspel op. Het is gebaseerd op een verhaal van Paul Biegel en gaat over een koning die het
kerstverhaal wil horen. Maar deze koning is niet snel tevreden over het juiste verhaal!!! Daarbij zingen we veel beken-
de kerstliederen. Na afloop is er voor de kinderen een presentje en iets lekkers en voor de volwassenen koffie en thee.
Zaterdag 24 december kerstnachtdienst  Urmond.  De kerstnachtdienst vindt plaats in de kerk in Urmond. We luisteren
naar de profetie van Jesaja en het kerstevangelie uit Lucas. We zingen veel bekende kerstliederen. Ria van Mourik
begeleidt het zingen op het orgel en haar zoon Martin speelt op zijn gitaar.  Zondag 25 december kerstmorgen in de
Ontmoetingskerk Op kerstmorgen komen we bij elkaar in de Ontmoetingskerk. We lezen wederom een profetie van Jesaja en
het kerstevangelie uit Lucas. De cantorij verleent medewerking en Beppie Boode zingt een paar mooie Duitse kerst-
liederen. Nico Maar zorgt voor de bege- leiding op het orgel. Na afloop is er koffie en thee in de hal. 

PGGBU/PGGBU, 20-12-2016
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Actie Kerkbalans!
Actie Kerkbalans Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen of de vele vrijwilligers gaan op stap om de enveloppen van
kerkbalans rond te brengen en weer op te halen. Het is elke keer opnieuw spannend om te vernemen hoe de toezeggingen er
gedaan worden. Een kerkelijke gemeenschap kan nu eenmaal niet zonder geld. Al vele jaren wordt bij de Actie Kerkbalans
de vraag gesteld: wat is de kerk mij waard? Een ieder beantwoordt deze vraag op een eigen manier en geeft hopelijk naar
draagkracht.
Voor de Actie Kerkbalans 2017 luidt het thema: Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar
en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben.
Nu het steeds vaker �ieder voor zich� lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.
Met elkaar kunnen we zorgen voor die verbinding en dat we Gods werk in de wereld mogen voortzetten. Daarom wil ik de
Actie Kerkbalans ook graag deze keer weer van harte bij u aanbevelen.
Pier Prins   

PGGBU/PGGBU, 20-12-2016
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Brei-cafe elke maand
Breicafé Johanneskerk Sittard, ook voor belangstellenden uit Geleen-Beek-Urmond!                        Elke eerste
woensdag van de maand vanaf 14.00 uur wordt er in de Johanneskerk gebreid en gehaakt! Samen wordt er gewerkt aan een
mooi doel: warme sjaals, mutsen, sokken, babydekentjes enz. breien en haken. Deze warme spullen gaan naar Romadorpen en
Romakindertehuizen in Bulgarije waar mensen in grote armoede leven. Kinderen zijn amper gekleed op de koude winter. We
volgen hierin het initiatief van de Citykerk in Aken en willen als partners in de Euregio graag mee gaan doen. Ook in
Eupen (België) wordt door een groep mensen meegewerkt. Er is vanuit Aken een persoonlijk contact vanuit de organisatie
Mehr Zukunft.org, zij zorgen ervoor dat alles op de goede plek gebracht wordt.
Iedereen is welkom; kom gezellig samen met uw buurvrouw, zus, dochter, moeder, vriendin. Mannen zijn zeker ook welkom!
U kunt zelf breigaren en naalden meebrengen maar er is ook materiaal beschikbaar. Ook als u niet (goed) kunt breien of
haken: kom gerust, er is altijd iemand die even kan helpen. En anders kunt u misschien koffie/thee schenken om de
gezelligheid te verhogen. 
Meer informatie: Joke van der Steen: vander_steen@zonnet.nl  of per tel.  458 46 18

PGGBU/PGGBU, 20-12-2016
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Fotoimpressie Kinderkerst 2016

Bekijk hier  de foto impressie van de
kinderkerstdienst in de Ontmoetingskerk, op 24
december 2016.

PGGBU/PGGBU, 26-12-2016
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Ruud Steen kandidaat Ouderling
De kerkenraad stelt Ruud Steen uit Spaubeek kandidaat voor het ambt van ouderling met als bijzondere opdracht het
lidmaatschap van het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering. Eventuele bezwaren tegen de herverkiezing kunnen
worden gemaakt of tegenkandidaten worden gesteld door schriftelijk bericht aan de scriba tot uiterlijk 19 januari 2017.
Verder heeft de kerkenraad Riet Krijgsman uit Sweikhuizen herbenoemd als lid van de Pastorale Raad.
De kerkenraad heeft de aangepaste Plaatselijke Regeling (versie 3) goedgekeurd. Deze aanvulling op de kerkorde van de
PKN is besproken op de gemeentevergadering na de kerkdienst van 6 november in de Ontmoetingskerk. De Plaatselijke
Regeling kunt u bekijken op deze website www.pggbu.nl  .

PGGBU/PGGBU, 29-12-2016
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