[ PGGBU> Kerkgebouw ]

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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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 \\\

PGGBU/PGGBU, 13-01-2016
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1756, Groep: 210;217;.
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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 \\\

PGGBU/PGGBU, 13-01-2016
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1757, Groep: 210;217;.
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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 \\\
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Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
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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 \\\
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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 \\\

PGGBU/PGGBU, 13-01-2016
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 1760, Groep: 210;217;.

Pagina 6 van 13

[ PGGBU> Kerkgebouw ]

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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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 gemeentevergade-ring, 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 Ontmoetings-kerk .
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.
scriba.

namens de kerkenraad, C.M. van Luijk,

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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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,
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07-09-2016
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
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 2146, Groep: 201;210;.
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07-09-2016
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
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 2147, Groep: 201;210;.
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24-10-2016
Reglement Begraafplaats Urmond
Het reglement is als PDF document in te zien door op deze link te klikken.
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