
[ PGGBU> Samen Verder ]

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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[ PGGBU> Samen Verder ]

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;.
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[ PGGBU> Samen Verder ]

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: 1702, Groep: 213;217;.
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[ PGGBU> Samen Verder ]

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: 1703, Groep: 213;217;.
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[ PGGBU> Samen Verder ]

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: 1704, Groep: 213;217;.
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[ PGGBU> Samen Verder ]

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: 1705, Groep: 213;217;.
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[ PGGBU> Samen Verder ]

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: 1706, Groep: 213;217;.
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[ PGGBU> Samen Verder ]

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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[ PGGBU> Samen Verder ]

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;.
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[ PGGBU> Samen Verder ]

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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[ PGGBU> Samen Verder ]

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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[ PGGBU> Samen Verder ]

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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[ PGGBU> Samen Verder ]

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, 
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07-05-2016

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
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20-06-2016

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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08-10-2016

Gemeenteberaad 6 november
Ook dit najaar wordt er een gemeenteberaad gehouden. Deze keer op 6 november aansluitend op de kerkdienst in de
Ontmoetingskerk, om ca. 11.30 uur. Het zal ongeveer een uur duren. Op de agenda staat een aanpassing van de zogenaamde
plaatselijke regeling, waarin de gemeente wordt voorgesteld in te stemmen om het aantal kerkenraadsleden terug te
brengen van 13 naar 9. De achtergrond is dat de afgelopen jaren een paar vacatures onvervuld bleven, wat het nemen van
een besluit bemoeilijkte. Verder wordt het kerkdienstenrooster 2017 toegelicht, waarin het aantal gezamenlijke diensten
met Sittard-Grevenbicht wordt uitgebreid naar twee per maand, afgezien van feestdagen en de vakantieperioden. Hoewel er
op korte termijn geen fusie komt, is dat geen reden om de samenwerking te stoppen. Bij het nieuwe rooster zijn de wensen
uit de gemeente verwerkt, en is aandacht geschonken om herkenbare regelmaat aan te brengen. Daarom beginnen de
gezamenlijke diensten in Geleen op de vierde zondag van de maand om de gebruikelijke 10.30 uur, en die in Sittard op de
tweede zondag om 10.00 uur. Op de vierde zondag is er ook dienst in Beek of Urmond. En op de hoogtijdagen zoals Pasen
wordt er één feestelijke dienst gehouden, in de Ontmoetingskerk. De avondvieringen in de goede week en de Paaswake
worden verdeeld over de drie kerken. En ook in 2017 hebben we weer enkele gezamenlijke diensten met de Remonstrantse
gemeente. Zoals gebruikelijk worden ook de financiën van de Raad van Beheer, de diaconale raad en ZWO toegelicht. U bent
van harte uitgenodigd. De kerkenraad stelt uw inbreng op prijs.
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