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14-01-2017
Jesaja in de Epifaniëntijd
Jesaja in de Epifaniëntijd Niet alleen in de adventstijd en met kerst laat de profeet Jesaja van zich horen, ook in de
tijd van de Epifanie komen we hem tegen. In de periode van Epifanie lezen we weer een aantal fragmenten. Op zondag 8
januari luisterden we naar Jesaja 42: 1-7. Daar ontmoeten we een dienaar van God. Deze dienaar heeft gerechtigheid hoog
in het vaandel staan, want hij zal recht en gerechtigheid op aarde brengen. Maar het lijkt er op dat hij niet veel heeft
in te brengen. En met stemverheffing al helemaal niet. Hij is geen schreeuwer, eerder iemand die stil en integer zijn
weg gaat maar in wie wel gerechtigheid zichtbaar wordt. Zo"n dienaar komen we later tegen in de persoon van Jezus.
Op zondag 15 januari laten we ons oor te luisteren leggen bij Jesaja 62: 1-5. Jesaja ziet Jeruzalem als het centrum van
de wereld. Alle omringende volkeren richten hun ogen op deze stad. De stad beschrijft hij als een bruid. En God als een
bruidegom. Tussen hen is een diepe band van verbondenheid ontstaan, alsof er sprake is van een huwelijkssluiting. Geen
wonder dat deze woorden en beelden meeklinken in de evangelielezing van deze zondag: Johannes 2: over de bruiloft te
Kana.
Op de derde zondag na Epifanie klinken de woorden Jesaja 49. Daar gaat het over de roeping van de dienaar. De taak van
de dienaar is om Israël terug te brengen tot God. Niet alleen Israël wordt aangesproken, maar ook de volken. De dienaar
is aangesteld om voor de volken een licht te zijn zodat Gods heil tot in de uithoeken der aarde zal reiken. In het
evangelie is de Dienaar degene die de discipelen roept om samen met hen licht te zijn en het goede nieuws te
verkondigen.
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14-01-2017
Oecumenische bidweek
Oecumenische bidweek voor de eenheid in Geleen en
in SteinOok dit jaar vindt er weer in het kader
van de oecumenisch bidweek een vesper plaats in
Geleen en wel op dinsdagavond 17 januari om 19.00
uur in de Ontmoetingskerk.
Voor het eerst vieren we ook een oecumenische
vesper met de Rooms-katholieke parochies van
Stein, Urmond en Berg aan de Maas. Deze vesper
wordt gehouden op maandag 23 januari in de
Rooms-katholieke kerk in Stein-Nieuwdorp, Heisteeg
66, aanvang 19.00 uur. Aan deze vesper werkt de
cantorij mee.
We maken voor beide vespers gebruik van met
materiaal voor de Week van Gebed voor de eenheid
met als thema &dquot;Jouw hand, mijn
glimlach&dquot;.
De Duitse kerken hebben dit materiaal voorbereid.
Door de teksten sluiten we aan bij de herdenking
van 500 jaar Reformatie. Het voorstel van de
Duitsers is om een oecumenische viering van
Christus te houden, een Christusfest. Dankzij de
Reformatie kwam er opnieuw aandacht voor de genade
van God en voor het geloof in Jezus Christus.
Christus heeft ons gered door de weg van het kruis
te gaan. Het besef van de betekenis van het kruis
overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen
bijeen. In deze viering is er een openlijke
belijdenis van de zonde van de verdeeldheid die
volgde op de hervorming. We vragen als kerken
vergeving.
En we eren in deze dienst Christus en zijn
verzoenend handelen. Daardoor zullen de harten van
de verdeelde christenen geraakt worden, zodat zij
in naam van Christus de verzoening willen dienen.
Welkom in beide vespers!
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14-01-2017
Terugblik 2016 door Pier Prins
Terugblik 2016 Evenals in voorgaande jaren, blik ik graag weer terug op een periode die we afgesloten hebben. In dit
geval het jaar 2016.
Terugkijkend op het voorbije jaar dan zijn er twee onderwerpen die ons als gemeente hebben beziggehouden en die
meermaals op de agenda stonden van het moderamen en de kerkenraad, namelijk: de samenwerking met de Protestantse
Gemeente te Sittard-Grevenbicht en de verkoop van de kerk, tuin, pastorie en koetshuis aan de Gemeente Beek. Meerdere
gemeenteberaden zijn aan ook deze kwesties gewijd.
Wat betreft de samenwerking met Sittard-Grevenbicht is het aantal gezamenlijke diensten in 2016 uitgebreid. Dit jaar
vond voor het eerst elke tweede zondag van de maand een gezamenlijke dienst plaats naast de al bestaande gezamenlijke
vieringen rond en in de vakantieperioden. In deze diensten op de tweede zondag van de maand was ruimte voor
experimentele inbreng met voorbereiding door gemeenteleden. Door de bank genomen zijn de gezamenlijke diensten goed
bezocht. De start van dit project op zondag 10 januari leverde niet alleen een goede opkomst op maar ook verrassend veel
reacties.
Voor het eerst ook werd een gezamenlijke startzondag (11 september) gehouden. De traditionele adventsmaaltijdviering
(11 december) was eveneens voor het eerst samen.
In november 2015 werd duidelijk dat van de zijde van Sittard-Grevenbicht een fusie op korte termijn er niet in zit.
Tijdens een gemeenteberaad op zondag 21 februari besloten we om positief te blijven reageren op verdere samenwerking en
door te gaan met de dingen waarmee we bezig waren. Zo zijn per 1 januari 2016 de basiscatechese- en 12 plusgroepen van
beide gemeenten samengevoegd. Het tweede onderwerp dat het hele jaar door de aandacht had, betrof de verkoop van het
protestantse complex in Beek. Vanuit de Raad van Beheer zijn diverse gesprekken en onderhandelingen gevoerd met de
wethouder van de gemeente Beek. Dit resulteerde uiteindelijk in een intentieverklaring van de kant van het College van
B&W. Daarop moesten wij intern een procedure starten om goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen verkoop. Op
donderdagavond 28 april was er een speciale gemeenteavond over de plannen om het geheel van de hand te doen. Van de
aanwezigen had niemand bezwaar, waar door zowel de Raad van Beheer als de kerkenraad het besluit konden nemen om tot
verkoop over te gaan. Ook tegen dit kerkenraadsbesluit is door niemand uit de gemeente bezwaar aangetekend.
Na de zomer bleek echter dat er steeds minder (politiek) draagvlak kwam voor de toch wel ingrijpende planologische
ingreep in het centrum van Beek. Uiteindelijk zag het college van B&W af van de aankoop. De Raad van Beheer bezint zich
nu op mogelijke verdere stappen ten aanzien van &dquot;Beek&dquot;.
Binnen de kerkenraad zijn er meerdere wisselingen geweest. Op zondag 17 januari hebben we in de kerkdienst in Urmond
afscheid genomen van Wim Hoogstraten als ouderling, Riet Krijgsman-Rijper als ouderling en Jenny Kooistra-Homan als
diaken. Verder zijn ons twee dierbare kerkenraadsleden ontvallen, die zeer veel voor de kerk gedaan en betekend hebben:
Jaap Streefkerk en Henk de Boer. Hun overlijden betekende een groot verlies voor zowel de Raad van Beheer, de kerkenraad
als de gemeente.
Gelukkig konden we op zondag 21 augustus in de kerkdienst in Beek twee nieuwe diakenen bevestigen: Wim Hendriks en Bea
Hofmeijer - van Doezelaar.
Omdat de kerkenraad voortdurend kampt met vacatures, is besloten het aantal kerkenraadsleden terug te brengen van
dertien naar negen. Ook is besloten om het aantal vergaderingen te verminderen. Deze voornemens moesten eerst wel ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente. Dit is gebeurd op een gemeenteberaad op zondag 6 november. De gemeente
stemde unaniem in met de wijzigingen.
Dit jaar vonden twee dopen plaats, een kinderdoop in de kerk in Beek op zondag 3 juli en een volwassendoop van een
asielzoeker op zondag 17 april in de Ontmoetingskerk.
Ook dit jaar bezocht een aantal bewoners van het AZC de kerkdiensten. Aan het begin van dit jaar waren dat mensen uit
Albanië en na de zomer mensen afkomstig uit Iran. Van tijd tot ging ik naar het AZC om mensen die ik ken te bezoeken en
om met hen uit de Bijbel te lezen.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (20 november) zijn er zesentwintig namen genoemd.
Vijf jaar lang zijn er &dquot;Vier-de-diensten&dquot; geweest. Met name Bertha Verkerk-Lam was degene die de
inspirerende diensten voorbereidde en leidde, lange tijd ook samen met Jaap en Anneke Renkema. Op 18 december vond de
laatste &dquot;Vier-de-dienst&dquot; plaats omdat Bertha reeds eerder had aangekondigd er een punt achter te zetten en
er geen opvolging beschikbaar was om de taak van haar over te nemen.
Tot slot, in de samenleving was 2016 in velerlei opzicht een onrustig jaar. Eens zo hechte verbanden brokkelen af. Er
is meer verdeeldheid dan ooit. Velen roepen maar wat. Anderen wakkeren boosheid onder burgers aan. Weer anderen komen
met goedkope en niet haalbare oplossingen. In al die onrust en onzekerheid is de kerk een plaats van rust, bezinning en
verbondenheid. Laten we proberen om met elkaar de kerk overeind te houden, om Gods lofzang op het leven gaande te
blijven zingen. En om zorg en aandacht voor elkaar, voor de samenleving en voor de schepping te hebben.
Zo is 2016 voorbijgegaan. Velen hadden een taak binnen de kerk. En zorgden ervoor dat het werk gedaan werd. Op deze
plaats een hartelijk woord van dank voor allen die hun steentje hebben bijgedragen aan de gemeente. Ds. Pier Prins
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14-01-2017
Actie Kerkbalans
Actie Kerkbalans 2017'Mijn kerk verbindt ' is dit jaar het motto van de Actie Kerkbalans (AKB), die de gezamenlijke
kerken in Nederland voeren voor het verwerven van de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). Deze VVB inkomsten vormen de
belangrijkste financiële bron voor onze kerken en lopen (ook voor onze gemeente) terug door achteruitgang van het
ledental. De verwachting is dat we in 2016 een opbrengst zullen realiseren van ¬ 97500,--; een teruggang met 2,5% t.o.v.
2015. We hebben voor 2017 een opbrengst begroot van ¬ 96000.,-- Laten we met elkaar proberen dit bedrag te realiseren !
De actie zal worden gehouden in de laatste twee weken van januari. U kunt een vrijwilliger aan de deur verwachten die
de enveloppe afgeeft en met u afspreekt wanneer deze weer wordt opgehaald.In sommige gevallen (bijv. de postadressen)
wordt u gevraagd om uw reactie zelf af te geven in de Ontmoetingskerk.Namens het AKB team, Eddy Roerdink
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21-01-2017
2018: Begraafplaats Beek wordt geruimd
De Raad van Beheer heeft besloten om per 01-02-2018 tot ruiming van de graven over te gaan van de begraafplaats bij het
kerkje in Beek aan de Raadhuisstraat.
Zorgvuldig onderzoek door de de Raad van Beheer heeft geleid tot de conclusie dat er geen geldige grafrechten zijn.
///Mocht iemand veronderstellen dat er desondanks toch nog grafrechten bestaan of mocht iemand geïnteresserd zijn in
één van de grafzerken/grafstenen gelieve contact op te nemen met E. Roerdink, tel 06 1456 1555 of
eddieroerdink@hotmail.com
\\\
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21-01-2017
Diaconale Kaart
DIACONALE KAART
Zoekt u diaconale hulp, of wilt u hulp bieden?We noemen hier onder een aantal mogelijkheden hier in de omgeving.Zie
onder andere ook http://www.streekzorg-wm.nl
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25-01-2017
Uitnodiging gemeenteberaad op 19 februari
Uitnodiging gemeenteberaad op 19 februari 2017 , direct na de kerkdienst in de Ontmoetingskerk.Zoals bekend heeft in
2016 de burgerlijke gemeente Beek interesse getoond om onze kerk met pastorie in Beek aan te kopen. Ons voornemen om
over te gaan tot verkoop paste ook in het bezuinigingsplan van onze gemeente. In het voorjaar 2016 heeft de kerkenraad
na een gemeenteberaad ingestemd met de intentieverklaring van het college van B&W van de gemeente Beek. Toen bleek dat
er binnen de Beekse gemeenteraad onvoldoende draagvlak was, heeft het college van B&W in december 2016 besloten af te
zien van de aankoop. Kort daarna heeft een particulier uit Beek aangegeven het complex te willen kopen. Evenals in de
voorlopige koopacte destijds met de gemeente Beek blijven het De Rijckere-orgel en de klokkenstoel in de kerk eigendom
van onze gemeente. In het aanbod van deze particulier blijft de kerk nog zes jaar beschikbaar voor de kerkdiensten. De
Raad van Beheer is voornemens akkoord te gaan met de verkoop van kerk en pastorie (met koetshuis en tuin) onder deze
voorwaarden. De kerkenraad neemt in haar vergadering op donderdag 2 februari een besluit over het voorstel van de Raad
van Beheer om over te gaan tot verkoop.
Vervolgens wordt dit voorgenomen besluit voorgelegd aan de gemeente. Dit zal gebeuren in een gemeenteberaad in de
Ontmoetingskerk op zondag 19 februari 2017, direct na de kerkdienst (ca. 11.30 uur). In dit gemeenteberaad wordt het
besluit toegelicht en is er gelegenheid om als gemeentelid vragen te stellen en uw mening te geven. De kerkenraad nodigt
u van harte uit voor dit gemeenteberaad .

PGGBU/PGGBU, 25-01-2017
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 2512, Groep: 201;202;.

Pagina 8 van 99

[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

25-01-2017
Ruud Steen: herverkozen!
Ruud Steen uit Spaubeek is herverkozen voor het ambt van ouderling met als bijzondere opdracht het lidmaatschap van het
Breed Moderamen van de Classicale Vergadering. Wij zijn Ruud dankbaar voor zijn inzet, niet alleen voor onze gemeente
maar ook voor de gehele classis Limburg.
[bericht van de kerkenraad]
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25-01-2017
Engele zeggen: Bedankt!
Hierbij zeggen wij u dank voor uw bijdragen aan de inzamelingsactie voor de St. Engele in Sittard. De potten en blikken
fruit zullen over de voedselpakketten verdeeld worden en hopelijk veel mensen goed doen.
Vriendelijke groet namens de diaconieën Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht
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25-01-2017
In memoriam: Leny van der Kruk
In memoriam Leny van der Kruk
Leny werd in 1950 geboren in Scheveningen. Ze groeide op, trouwde en kreeg een zoon: Raymond. Helaas hield het huwelijk
geen stand. Leny was een fijne, betrokken moeder die alles voor haar zoon deed wat maar binnen haar vermogen lag. Toen
Raymond volwassen was, kreeg Leny de gelegenheid om in Spanje te gaan wonen en werken. Leny hield van de zon. Ze greep
deze gelegenheid aan. Maar toen haar eerste kleinkind verwacht werd, verhuisde ze terug naar Nederland en niet veel
later kwam ze in Beek wonen, dicht bij het gezinnetje van haar zoon. Ze genoot van haar twee kleindochters, paste op hen
en deed vaak leuke dingen met de meisjes.Leny was een lieve,belangstellende, zorgzame vrouw. Maar zelf wilde ze niemand
tot last zijn. Ze kon erg gesloten zijn, waardoor anderen haar niet altijd konden begrijpen.Leny geloofde in God en ze
vertrouwde op Hem. Ze wilde graag Gods wil doen. Een paar jaar geleden werd ze ziek en onderging meerdere operaties.
Afgelopen najaar hoorde ze dat ze niet meer beter kon worden. De laatste weken van haar leven bracht Leny door in het
ziekenhuis en in het hospice. In een brief die ze naliet, gaf ze aan te geloven dat ze naar God zou gaan; naar Zijn
huis, daar waar geen pijn meer is en geen verdriet. Op dinsdag 17 januari namen we afscheid van haar. De zon scheen toen
Leny te rusten gelegd werd op begraafplaats Vouersveld.
Bertha Verkerk
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26-01-2017
Reformatiezondag Johanneskerk

Zondag 12 februari 2017, Reformatiezondag in de
gezamenlijke dienst in de Johanneskerk
Zoals bekend vieren we in het jaar 2017 500 jaar
Reformatie. In 1517 sloeg Luther zijn 95
stellingen aan een kerkdeur in Wittenberg. De
publicatie van de stellingen vormde het begin van
het ontstaan van de Protestantse kerken. Ook wij
willen 500 jaar reformatie vieren en gedenken. Dat
doen we in de gezamenlijke dienst op zondag 12 februari in de Johanneskerk in Sittard. Uitgangspunt voor deze dienst is
Romeinen 3: 28, namelijk de bekende drijfveer van Martin Luther: de rechtvaardiging alleen door het geloof. Qua opzet en
inhoud is deze reformatiedienst voorbereid door een euregionale werkgroep van de Protestantse Kerken in de Euregio
Maas-Rhein. De bedoeling is dat op 12 februari in alle Protestantse gemeenten in de Euregio dezelfde Bijbelteksten
gelezen worden en zoveel mogelijk dezelfde liederen gezongen worden. Om daarmee de verbondenheid tussen de Protestantse
christenen in de Euregio te onderstrepen. Hier ter plekke heeft een aantal mensen uit beide gemeenten zich gebogen over
deze dienst. Tot slot, de cantorij van de Johanneskerk verleent medewerking.
Van harte welkom!
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26-01-2017
Maand van de spiritualiteit
Al langere tijd kennen we in ons land de Maand
van de Spiritualiteit. Met elk jaar een thema en
een boekje. Dit jaar is het boekje van de hand van
Rosita Steenbeek, getiteld: Heb uw vijanden lief.
In onze samenleving draait het veelal om cijfers,
geld, economie, techniek, hard werken, prestaties
leveren, Maar veel mensen hebben ook behoefte aan
inspiratie en zingeving. Het lijkt erop dat er
ondanks alle welvaart ook iets verloren is gegaan.
Daarom zoeken mensen naar een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn.
Spiritualiteit kan heel concreet evenwicht, voeding en richting geven in een complexe wereld. Richting voor een betere
omgang met God, de medemens, onze leefomgeving en onze planeet. Door met aandacht voor wat er écht toe doet te leven,
door bewuster te werken en met anderen om te gaan, vinden we balans, kan het leven gaan bruisen en leven we met
hartstocht.De Maand van de Spiritualiteit wil ruimte bieden aan zowel de spiritualiteit die verbonden is met de
relatie God-Mens, als aan spiritualiteit die meer verbonden is aan Levenskunst.
Tijdens de maand van de spiritualiteit (start 13 januari 2017) lanceert de Protestantse Kerk in Nederland een
publiekscampagne met als thema Geloven doe je in de kerk? Op het campagnemateriaal staan leden van de Protestantse
Kerk met een uitspraak die bij die persoon past. Er worden posters en reclamezuilen gemaakt met de slogans:- Geloven doe
je in de kerk? Nadenken ook.- Geloven doe je in de kerk? Onthaasten ook.- Geloven doe je in de kerk? Verwonderen ook.Geloven doe je in de kerk? Twijfelen ook.- Geloven doe je in de kerk? Troosten ook.- Geloven doe je in de kerk? Helpen
ook.
In de kerkdiensten op zondag 5 februari lezen we over hoe we zout en licht kunnen zijn voor elkaar en in de wereld
(Matteüs 5: 13 - 16). Het zijn uitspraken van Jezus die goed passen binnen de Maand van de Spiritualiteit.
Welkom in de diensten op 5 februari in het kader van de Maand van de Spiritualiteit
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12-02-2017
Breicafé Johanneskerk Sittard, van start 11-2016
In onze regio is er regelmatig Euregionaal
contact. Via dit contact hoorde onze diaconie van
het Strickcafé Aachen: wekelijks komt er een groep
vrouwen bij elkaar om te breien en te haken voor
een project. In oktober 2016 kwam er een oproep
voor een wolinzameling en vanuit onze diakonie
gingen we naar Aachen, met een paar grote tassen
vol ingezamelde breigarens. We werden hartelijk
ontvangen met Kaffee und Kuchen! Eerder werd er
een half jaar gewerkt voor Syrische vluchtelingen
in Libanon. Nu gaat het om Romakinderen in
Bulgarije. In kindertehuizen maar ook in de
thuissituatie is grote armoede, kinderen zijn
amper gekleed op de koude winter. Er is een
persoonlijk contact vanuit Aachen via Amnesty
International dus tzt. gaat iemand alle gemaakte
materialen zelf naar Bulgarije brengen zodat het
op de goede plek komt.Niet alleen het doel is
zinvol, ook het samen bezig zijn werkt heel goed: vrouwen uit Aachen ontmoeten elkaar. Niet alleen vanuit de
kerkgemeenschap maar ook anderen komen meedoen en leren elkaar kennen. Bijvoorbeeld 2 vrouwen met een
vluchtelingenachtergrond die bijna naast elkaar wonen en elkaar in het Strickcafé voor het eerst echt ontmoet hebben. En
elkaar nu helpen bij problemen waar ze tegenaan lopen.Ook in Eupen (Belgie) is inmiddels een Strickcafé
gerealiseerd.Uiteindelijk besloten we binnen de diaconie van Sittard-Grevenbicht niet alleen garens te gaan inzamelen
maar ook zelf te starten met een Breicafé. Ook wij zijn altijd op zoek naar activiteiten waarbij mensen elkaar kunnen
ontmoeten; zowel vanuit onze gemeente maar zeker ook van daarbuiten.Inmiddels hebben wij in Sittard ook de ervaring dat
zowel mensen vanuit onze gemeente maar ook van daarbuiten komen meedoen. Er wordt van alles onder handen genomen: grote
en kleine mutsen, sjaals, sokjes, warme sloffen, truitjes, lapjes om babydekentjes van te maken. En ook hier is het voor
de deelnemers een plezier om elkaar te ontmoeten. Ook leuk om te ervaren is dat er steeds nieuwe voorraden garens en
enorme hoeveelheden brei- en haaknaalden worden aangeleverd: veel mensen hebben van alles liggen (soms van hun moeder)
en zijn blij dat wij er wat mee doen.In november en december 2016 kwamen we 1 x per maand bij elkaar maar inmiddels is
dat 2 x per maand geworden: iedereen vinden het fijn om wat vaker samen te komen, en dan is het ook minder bezwaarlijk
om eens een keer te missen. De gezellige middagen samen worden erg gewaardeerd, dat is ons inmiddels wel duidelijk.Half
februari gaan we met een paar grote tassen vol gebreid en gehaakt werk naar Aachen, later deze maand wordt dan alles
naar Bulgarije gebracht. Daarna gaan we verder met het volgende gezamenlijke project: we gaan breien voor Afghaanse
vluchtelingen in Iran: het aantal ongeregistreerde vluchtelingen in dat land wordt op dit moment op twee miljoen
geschat.Het is naar onze visie een erg leuk diaconaal project met meerdere mooie aspecten. Het is erg eenvoudig te
organiseren, kost niets en heeft veel effect.Voor ons in Limburg is het ook heel fijn om dit samen met gemeenten in de
buurlanden te doen.
Verdere info:Diakenen Hennie Prins en Joke van der Steen:046-4492020 of 046 4584618 hennieprins@hotmail.com
vander_steen@zonnet.nl
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12-02-2017
Oecomenische Conferentie 2017
Verbondenheid een impuls van de kerken in de
Euregio voor onze samenleving?
Eens vroeg een oude Rabbi aan zijn leerlingen:
'hoe stelt men vast dat de nacht eindigt en de dag
begint?' Een leerling antwoord: 'is het als men
vanuit de verte een hond van een schaap kan
onder-scheiden?' 'Nee', zei de Rabbi. 'Is het
wanneer men van veraf een vijgenboom van een
dadelboom kan onderscheiden?' vroeg een ander.
'Nee', zei de Rabbi. 'Maar wanneer dan?' vroegen
de leer-lingen. De Rabbi sprak: 'het is dan,
wanneer je in het gezicht van een mens kijkt en
daarin je zuster of je broeder ziet.
In België, Duitsland en Nederland, en veel andere
landen van Europa is een verruwing in de politieke
omgangsvormen vast te stellen. Dit wordt vooral
duidelijk in het optreden van rechts populistische par-tijen en op social media. Welke maatschappelijke bijdragen kunnen
de kerken in de Euregio leveren om deze verruwing tegen te gaan? Is het idee van verbondenheid een geëigend instrument?
En hoe kan verbondenheid slagen? Wij nodigen u hartelijk uit om over deze vra-gen bij de Euregionale Conferentie 2017
met elkaar na te denken.
Met medewerking van:* Ds. Karin van den Broeke. Preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland.*
Dr. Norbert Wichard, Bischöfliches Generalvikariat Aachen, Abteilung Grundfragen und -aufgaben der Pastoral* Koen
Vossen, docent maatschappijleer aan de Katholieke Scholengemeenschal Etten-Leur* Anja Klingbeil, Bischöfliches
Generalvikariat Aachen, Referentin für Presse und Onlinekommunikation* Johan van de Beek, journalist ///Programma
09.30 Ontvangst met koffie10.00 korte viering10.30 Zoeken naar verbinding: een opdracht voor onze ker-kenmw. ds. Karin
van den BroekeReferaat in het Nederlands met Duitse hand-out11.30 Koffiepauze11.45 Polarisering met woorden
populistische retoriek uit interdisciplinair gezichtspunt.Dr. Norbert WichardReferaat in het Duits met Nederlandse
hand-out 12.45 Warme middagmaaltijd13.45 Ervaringen uit de praktijk:* Werkgroep 1: Burgerschap als nieuw schoolvakKoen
Vossen* Werkgroep 2: Social mediaAnja Klingbeil* Werkgroep 3: PopulismeJohan van Beek15.15 Samenvatting van de
uitkomsten uit de werkgroepen (plenair)15.30 Slotzegen / einde conferentie \\\
Deelnemersbijdrage (bij aanvang conferentie te voldoen) Incl. warme maaltijd en koffie ¬ 25Studenten
¬ 10
Aanmelden tot 21 maart 2017Wij vragen u om u per telefoon of email aan te melden. De aanmel-dingen worden in volgorde
van binnenkomst afgehandeld. Na aan-melding ontvangt u een aanmeldingsbevestiging met routebeschrij-ving.
///
Informatie en aanmeldingNederland*: dehaan-verduyn@freeler.nl *: 0031 (0) 43 3624240
Duitsland*: mbruells@caritas-ac.de *: 0049 (0) 241 431214
België*: pfarre.stnikolaus@skynet.be *: 0032 (0) 87 556624
\\\
Deelnemende organisaties:" Bisschoppelijk gedelegeerden voor de Oecumene van het Bisdom Aken en het Bisdom Roermond"
Caritasverband voor het Bisdom Aken" Classis Limburg, Protestantse Kerk in Nederland" Dienst Kerk en Samenleving Bisdom
Roermond" Kirchenkreis Aken van de Evangelische Kerk in het Rijnland" Protestantse Gemeenten in het district Luik van de
Verenigde Protestantse Kerk in België." Vicaris van het Duitstalig Gebied van het Bisdom Luik
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13-02-2017
Benoemingen!
Kerkenraad / BenoemingenDe Kerkenraad heeft Wim Hendriks herbenoemd als lid van de Diaconale Raad en Dineke Streefkerk
als lid van de Pastorale Raad. Voorts zijn Ria van Mourik en Wilma Thijs benoemd als lid van de SV Werkgroep Vieringen,
en Ruud Steen en Henk Verkerk als lid van de SV Werkgroep Kernen. De kerkenraad waardeert hun inzet voor onze gemeente
zeer en wenst hen daarbij veel voldoening.
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14-02-2017
500 jaar Hervorming
Aktiviteiten in het kader van 500 jaar HervormingZoals bekend, wordt dit jaar herdacht dat Marin Luther 500 jaar
geleden de stoot gaf tot de Kerkhervorming. In dit kader zijn er allerlei aktiviteiten in binnen- en buitenland. Die in
onze eigen gemeente staan in de Agenda van Kerknieuws.Een overzicht van alle aktiviteiten in de buurt is te vinden op de
webplek van PGSG:http://pgs-g.nl/home/home.php?hfdID=42 De aktiviteiten over de gehele wereld staan op www.refo500.nl .
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16-02-2017
Diaconie bedankt u !!

Dankzij het sparen van zegeltjes door veel
mensen, heeft de diaconale raad 11 gezinnen blij
kunnen maken.
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21-02-2017
Bijbellezingen vlgs Evangelisch-Luthers kerken
Zondagse Bijbellezingen volgens het rooster in de Evangelisch-Lutherse kerken.Dit jaar vieren en gedenken we de
reformatie. En dat vieren en gedenken willen we ook graag laten uitkomen in de lezingen. Daarom volgen we zoveel
mogelijk dit jaar de lezingen volgens het rooster in de Evangelische Lutherse kerken. De Lutherse kerken kennen een
andere indeling wat de lezingen betreft. Steevast behoren naast een lezing uit het Oude testament en het evangelie, ook
een lezing uit één van de nieuwtestamentische brieven.
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21-02-2017
Veertigdagentijd: Sterk & Dapper
Veertigdagentijd: Sterk&Dapper.Na Carnaval en Aswoendag breekt de 40-dagentijd aan. Het is de tijd voorafgaande aan het
paasfeest. Elk jaar reikt Kerk in Aktie een thema aan. Dit jaar luidt het thema: Sterk&Dapper.
Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart volgen. In
makkelijke en moeilijkere omstandigheden. Dit vraag om kracht en om doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en
makkelijk lijkt, maar het niet altijd is.
Voor elke zondag in de Veertigdagen staat een (wereld)diaconaal project centraal waarvoor uw gaven worden gevraagd.
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06-03-2017
Kerk Beek wordt verkocht
Bericht van de Kerkenraad
Op het gemeenteberaad van onze Protestantse Gemeente op 19 februari is het voornemen toegelicht en besproken om de
Protestantse kerk en de pastorie in Beek te verkopen aan een plaatselijke particulier. Na de discussie konden de
aanwezigen zich vinden in dit voornemen. Daarop hebben de Kerkenraad en de Raad van Beheer het besluit genomen tot deze
verkoop. De overdracht zal pas plaatsvinden als ds. Prins is verhuisd naar een geschikte woning. Volgens de voorwaarden
kunnen we de kerk nog zes jaar gebruiken voor onze kerkdiensten
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14-03-2017
Zondagse Bijbellezingen
Zondagse Bijbellezingen volgens het rooster in de Evangelisch-Lutherse kerken. Dit jaar vieren en gedenken we de
reformatie. En dat vieren en gedenken willen we ook graag laten uitkomen in de lezingen. Daarom volgen we zoveel
mogelijk dit jaar de lezingen volgens het rooster in de Evangelische Lutherse kerken. De Lutherse kerken kennen een
andere indeling wat de lezingen betreft. Steevast behoren naast een lezing uit het Oude testament en het evangelie, ook
een lezing uit één van de nieuwtestamentische brieven.
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23-03-2017
Historisch overzicht kerk Geleen
Van Dhr. G.J. kok (redactielid van de website
Gereformeerde kerkeninfo) uit Groningen is een
bericht gekomen over de opname van een artikel
over de ontstaansgeschiedenis van de kerk in
Geleen.
Hieronder de inleiding van het artikel, gevolgd
door de link naar de website.
Inleiding
De Gereformeerde Kerk te Geleen werd
geïnstitueerd op 21 februari 1930. Deze kerk
heette echter tot 1958 Gereformeerde Kerk te
Lutterade. Overigens werd al in 1939 voorgesteld
de naam te veranderen in Geleen, maar daartegen
bestonden toen bezwaren omdat de naam Lutterade
voor deze kerk van historische waarde was.Na de
instituering van de Gereformeerde Kerken te
Heerlen (link), Treebeek (link) en Maastricht
(link), behoorden de gereformeerden te Lutterade en Geleen tot de kerk van Maastricht.Lees verder:
https://gereformeerdekerken.info/2017/03/23/de-gereformeerde-kerk-te-geleen/
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01-04-2017
Vrijwilligers gezocht!
Door het wegvallen van de koster is er een probleem ontstaan in de bezetting van de activiteiten in de Ontmoetingskerk.
Op 10 en 11 april, 19:30 uur in de Ontmoetingskerk is de informatieavond waar u zich (eventueel) kunt opgeven.
Kunt u die avonden niet, of heeft u andere vragen over het vrijwilligerswerk, kunt u een email sturen aan
steenruud@gmail.com .
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03-04-2017
Impressie Boekenmarkt Beek
Via deze link kunt u de impressie van Ruud Steen
van de boekenmarkt in Beek, van 2 april 2017,
bekijken.
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06-04-2017
Lezing: 500 jr Reformatie
Waalse Kerk, Sint Pieterstraat 6, Maastricht aanvang 20:15, gras entree Dit jaar is het vijonderd jaar geleden dat
Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkerk van Wienberg sloeg. Dat zorgde niet alleen voor een
aardverschuiving in het religieuze, maar ook in het maatschappelijke en polieke landschap van de zesende en zevenende
eeuw. We nodigen u van harte uit voor een lezing over dit thema: hierin biedt de Leidse historicus Hilbert de Wal een
overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die de hervorming in deze grensstreek bepaalden. In de lezing worden niet
alleen religieuze themas uitgelicht, maar komt ook de geschiedenis van stad en streek in deze periode aan bod. De
Waalse Kerk is vanaf 19:45 geopend. U wordt ontvangen met een kopje ko?e, thee of een glaasje frisdrank.
///De lezing begint om 20:15 en duurt tot ca. 21:00. Aansluitend is er natuurlijk ruimte voor vragen en discussie en
daarna kunt u ook nog wat drinken als u wilt.Hilbert de Wal is freelance historicus en gids. Met zijn cultuurhistorisch
plaorm via-cultura.nl is hij acef in de driehoek Maastricht-Aken-Luik, waar hij lezingen en rondleidingen verzorgt.\\\
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12-04-2017
De zeven kruiswoorden
De zeven kruiswoorden Zeven woorden, zeven zinnen sprak Jezus uit toen hij aan het kruis op Golgotha hing. Ze zijn
afkomstig uit de vier Bijbelse evangeliën. De zeven kruiswoorden zijn: * Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze
doen, (Lucas 23: 34)* Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. (Lucas 23: 43)
* Vrouw, zie uw zoon. En zie uw moeder (Johannes 19: 26-27)* Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Eli, Eli,
lama
sabachtani? (Matteüs 27: 46)* Ik heb dorst (Johannes 19:28)* Het is volbracht (Johannes 19: 30)* In uw
handen leg ik mijn geest (Lucas 23: 46) De zeven kruiswoorden vormen al vanaf de twaalfde eeuw aanleiding voor
bezinning. Het zijn niet voor niets zeven, het getal van de volheid. En met het zevende woord is het leven van Jezus
voltooid.
Het zijn woorden die uitgesproken zijn op de grens van leven en dood. Zij raken aan de menselijke ervaring van
verlatenheid, overgave en vergeving. De mens Jezus die deze woorden spreekt, komt dichterbij dan ooit, omdat zijn lijden
aan het kruis ook raakt aan ons eigen bestaan. Het is de verlatenheid van mensen die afscheid moeten nemen van een
geliefde in hun midden. Het is de dorst van iemand die aan het einde van zijn krachten is. Het is de overgave van een
mens die na periode van intens lijden bereid is te sterven. En het is de zorg voor hen die achterblijven. De zeven
kruiswoorden zijn onderdeel geworden van onze christelijke kruistraditie. Ze vormden een inspiratiebron voor meerdere
klassieke componisten zoals Pergolesi, Haydn en César Franck. Maar eveneens hebben moderne musici als Andrew Lloyd
Webber zich laten inspireren door deze woorden van Jezus aan het kruis.
Ook schrijvers en dichters hebben hun oor te luisteren gelegd bij de zeven kruiswoorden zoals bijv. de Vlaamse
schrijver Dimitri Verhulst in zijn werk: De zeven laatste zinnen (2010). Zo heeft de dichter Nicolaas Beets (1814-1903)
in zijn bundel &dquot;Rijmbijbel&dquot; de zeven kruiswoorden verwerkt in een gedicht: Als men Jezus heilge handen aan
d onheilgen kruispaal sloeg,Was het heerlijk om te aanschouwen; hoe Hij smaad en smart verdroeg;bij het klinken van den
hamer, die Hem hand en voet deed bloên.Bad Hij: Vader! O vergeeft t hun die niet weten wat zij doenAls de nevens Hem
gekruiste aan zijn onschuld hulde deed,vond hij Hem, hoe afgemarteld, nog tot liefde en troost gereed.Ja, die bede vond
genade: Heer, gedenk hierna aan mij!&dquot;Heden zult gij, sprak de Heiland, t Paradijs zien, aan mijn zij. Als de
Heiland aan het kruishout tusschen aarde en hemel hing,zag Hij nog zijn lieve Moeder en zijn liefsten Volgeling;Vrouwe,
sprak hij, Zie uw zone! daar Hij t oog op dezen sloeg;Toen, tot dezen:zie uw moeder! t Was voor haar en hem genoeg.
Als de duisternis den heuvel met een dikken mist omtoog,die den mond der spotters snoerde en hun hart met schrik
bewoog;toen, in t uiterst der benauwdheid, met een schrikkelijk geluid,Riep de Heer het: ELI ELI, LAMA SABACHTANI uit.
Als des Heilands eind genaakte, en het scheidend levenslichtnog de laatste flikkring spreidde voor zijn halfgebluscht
gezicht;sprak Hij voor de vijfde male, uitte zijn verschroeide borstDe eerste klachte tot zijn beulen in het
deerniswaard: Mij dorst! Toen was t oogenblik op handen, dat een eind maakte aan zijn lot;t oogenblik, dat aarde en
hemel zou verzoenen, ons met God;als de profetie vervuld was, en het vlekloos Lam geslacht:Jezus riep met groote stemme
t menschenreddend: t is volbracht. Nog één woord klinkt van zijn lippen, eer zijn hoofd ter nederzijgt;eer zijn
afgefoolde boezem van den bangen doodssnik hijgt;Vader! roept Hij, In Uw handen geef ik over mijnen geest!Daarop stierf
Hij; smart en lijden, dood en doodsangst was geweest.
In de dienst op Goede Vrijdag (14 april) in de kerk in Beek zullen de zeven kruiswoorden van Jezus uitgesproken worden.
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12-04-2017
Goede Week van Palmpasen naar Pase
Diensten in de Goede Week van Palmpasen naar Pasen Misschien wel de belangrijkste week binnen de christelijk kerk is de
Stille Week of de Goede Week of de Lijdensweek. Meer dan anders zijn we in die week betrokken bij het lijden en
overlijden van Christus. Maar zijn dood is niet het einde. Op zijn dood volgt zijn opstanding. De weg van Christus is
immers een weg van donker naar licht. Van dood naar leven. Van schuld naar vergeving. Van onderdrukking naar bevrijding.
Van vallen naar opstaan.
Tijdens verschillende momenten in die week staan we stil bij die weg van Christus. Die momenten zijn:
///
Palmpasen: 10.00 uur in de Johanneskerk in SittardWitte Donderdag, 13 april om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk met
viering van het avondmaalGoede Vrijdag, 14 april om 19.30 uur in de kerk in Beek Stille Zaterdag, 15 april om 19.30 uur
in de kerk in UrmondPasen, 16 april om 10.30 uur feestelijke dienst in de Ontmoetingskerk
\\\ Van harte welkom in alle diensten!
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20-04-2017
Bloesemtocht
Hier een aantal foto"s van de bloesemtocht van
afgelopen april 2017.
18 april was de 2 jaarlijkse bloesemtocht, door
het Limburgse land. Voor de 75 plussers van de
protestantse kerk Geleen/Beek /Urmond en
Sittard/Grevenbicht samen. Er was veel animo voor
de reis en daardoor was dit jaar 1 bus niet meer
genoeg. Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten
en even met elkaar bij te praten. Halverwege de
rit zijn we bij hoeve Scholtissenhof, een
500-jaar oude carré-boerderij in Bocholtz gaan
pauzeren met koffie en heerlijke vlaai. Na nog
over het erf met allerlei winkeltjes te hebben
gelopen zijn we weer als echte toeristen terug
gereden. Iedereen was ervan overtuigd 'wat is dit
toch een mooi stukje Nederland'. Het was een heerlijke gezellige middag.
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24-04-2017
Kerkelijk drukwerk: Tips
Kerkelijk drukwerk.In de Ontmoetingskerk wordt regelmatig drukwerk verzorgd voor o.a. liturgieën en het Kerknieuws. Dat
wordt gedaan door Albert Sjollema en Berend van der Kooi, meestal op een maandagmorgen waar dan altijd Albert aanwezig
is. Het verzoek is om het druk- en kopieerwerk voor maandag aan te leveren op A4 formaat, liefst digitaal via
sjollema.geleen@gmail.com . Kan het niet digitaal, dan graag op de maandagmorgen in de kerk aanreiken. Geef duidelijk
aan voor welke datum het drukwerk gereed moet zijn en in welke hoeveelheid, waar het voor is en wie de opdracht heeft
gegeven. Zo mogelijk ligt het dan klaar in de kerk op de maandag voor de opgegeven datum. Bij een spoedopdracht kan in
afwijking met deze procedure in overleg met Albert voor een oplossing worden gevonden.
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01-05-2017
Uitnodiging De Orient in Vlammen
Uitnodiging
Op donderdag 18 mei organiseert het
Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born een
thema avond met als onderwerp: de Oriënt in
Vlammen.Helene Etminan zal ons meenemen in haar
studies, waarnemingen, stellingen en conclusies en
zal na afloop vragen beantwoorden.
///Datum: 18 mei 2017, 20.00 uurPlaats: Moskee El
Mohsinine, Paulus Potterstraat 2, SittardEntree:
vrij \\\
In deze lezing gaan we eerst na welke
godsdienstige aspecten binnen de Islam zelf
oorzaak kunnen zijn voor het conflict-potentieel
in het Nabije Oosten. Maar omdat dit onvoldoende
antwoorden oplevert gaan we vervolgens ook
bekijken welke rol het christelijke Westen bij het
ontstaan van deze conflicten speelde en nog
speelt. We komen bij aspecten uit die wij
Westerlingen niet graag onder ogen willen zien:
het koloniale verleden wij zijn het allang
vergeten, maar zij niet! dat ook mede oorzaak is van het conflict tussen Israël en Palestina; vervolgens het Westers
economisch imperialisme dat deze landen domineert. En niet te vergeten de toenemende secularisatie die de islamitische
cultuur binnendringt en voor spanningen, óók binnen de Islam zorgt: de spanningen tussen liberale moslims die met het
Westen mee willen gaan en de orthodoxe t/m fundamentalistische moslims die dit tegen willen houden.En bij dit alles komt
dan nog de »greep naar de olie». Dus naar de bronnen die binnen afzienbare tijd opraken. Het Nabije Oosten is aan een
explosie toe. Is er een oplossing mogelijk en kunnen de godsdiensten zelf (Islam, Jodendom en Christendom) hierbij
misschien een positieve rol spelen?
Dr. Erika Helene Etminan (1949)Bedrijfsadviseur en religiewetenschapster. Sinds 2012 is ze verbonden aan het
Theologisch Instituut Rolduc in Kerkrade.
Van harte welkom!
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07-05-2017
De zondagen na Pasen
De zondagen na PasenDe zondagen na Pasen kenmerken zich door vreugde. Dat is geen wonder want Christus is opgestaan uit
de dood. En de bijbehorende feesttonen galmen nog wel even na. De zondagen in deze periode dragen dan ook mooie namen.
Zo heet de Vierde Zondag van Pasen &dquot;Jubilate&dquot;. De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 66:
&dquot;Jubilate Deo, omnis terra&dquot; (Juich voor God, heel de aarde). De Vijfde Zondag van Pasen wordt
&dquot;Cantate&dquot;" genoemd, gebaseerd op Psalm 98: &dquot;Cantate Dominum canticum novum&dquot; (Zing voor de Heer
een nieuw lied). De Zesde zondag na Pasen heeft &dquot;Rogate&dquot; (bidt) als naam meegekregen. De naam is niet
afkomstig van een Psalm, maar waarschijnlijk herinnert de naam &dquot;Rogate&dquot; aan de biddagen voor het gewas die
vanouds in deze periode gehouden werden. De evangelielezing van deze zondag (Johannes 16: 23 - 30) gaat over het bidden
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07-05-2017
KerkTuinTreffen
Kerk-Tuin-Treffen
Het wijkteam van wijk 1 en 6 nodigt u uit om op zondag 21 mei naar ons Kerk-Tuin-Treffen in Urmond te komen.
Eerst is er om 10.00 uur de kerkdienst waaraan de cantorij haar medewerking verleend.
Na de dienst is er koffie met iets er bij en hebben we de tijd om elkaar te ontmoeten.
Tussen de middag kunt u genieten van een kom soep en broodjes.
We sluiten de dag af om ongeveer 13.00 uur.
Allen die Urmond een warm hart toedragenzijn van harte welkom!!!
Omdat we met het oog op het eten willen weten, hoeveel er komen is het noodzakelijk dat u zich voor 14 mei opgeeft. Dat
kan bij Loes en Wim van Elk (tel. 433 10 27). Opgeven kan ook via de email: vanelkwim@gmail.com
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08-05-2017
Cursus Reformatie
Reformatie Nu, online cursus over de Reformatie WeetWatJeGelooft presenteert de cursus Reformatie Nu: 30 lessen over de
Reformatie en alles wat daarmee samenhangt.Vijfhonderd jaar geleden, revolutie! Het protestantisme werd geboren als
felle reactie op het rooms-katholicisme van de zestiende eeuw. En vandaag de dag&? Hoe heeft het eeuwenoude gedachtegoed
zich door de tijd heen ontwikkeld? Hoe relevant is het nog in het hier en nu?Allerlei ideeën en praktijken die de
Reformatie heeft voortgebracht worden in de online videocursus Reformatie Nu onder de loep genomen. Belangrijke
personen, interessante weetjes, stevige kost, hete hangijzers, stof tot gesprek en praktische tips komen alle aan
bod.Gedurende het hele jaar verschijnen er videolessen, met een totaal van ruim 30 lessen. Met elke videoles worden ter
verdieping ook leestips en verwerkingsvragen gegeven. Te denken valt aan de volgende onderwerpen:
///" De gave van profetie krijgt anno 2017 veel aandacht. Daniël Timmerman gaat in op de Reformatie als profetische
beweging en trekt deze lijn door naar het heden." Herman Selderhuis schetst een portret van de onbekende Luther en
Calvijn. Ook brengt hij de theologische kernpunten van deze reformatoren voor het voetlicht. Eyeopeners verzekerd!"
Arnold Huijgen zet, met oog voor nuance, een stevige visie op Doop en Avondmaal neer. Relevante input voor wie met
lastige vragen zit rondom deze sacramenten." Almatine Leene en bisschop Gerard de Korte spreken elkaar over de
verschillen en overeenkomsten tussen Reformatie en Rome. Ook de karikaturen worden op tafel gelegd!" Een virtuele
rondleiding door de tentoonstelling over de Reformatie in Museum Catharijneconvent krijg je van conservator Tanja
Kootte.\\\De lessen kosten ¬3,95 per maand. Meer informatie, en een gratis proef in de vorm van een video van Herman
Selderhuis over de kernpunten van Luthers theologie is beschikbaar op
https://www.weetwatjegelooft.nl/cursus/reformatie-nu/ .
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09-05-2017
Boekenmarkt was succes!
Boekenmarkt Beek.Tijdens de jaarlijkse Paasveemarkt in Beek is ook weer onze kerk opengesteld en voorzien van de
boekenbeurs. De boekenbeurs wordt gecoördineerd door John Stork, die nu helaas wegens ziekte was verhinderd. Connie
Seute had het daarom op zich genomen, nu ook weer met de vele vrijwilligers voor het sjouwen, inrichten en bemannen.
Veel nieuwsgierige bezoekers konden kennismaken met het interieur van de kerk en de uitgestalde boeken. De opbrengst
bedroeg ca. ¬ 1100 , wat ten goede komt aan onze gemeente. Wij willen alle vrijwilligers en in het bijzonder Connie
hartelijk bedanken, en John sterkte wensen met zijn herstel.
[Van de kerkenraad]
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13-05-2017
Concert 3 Koren Ontmoetingskerk
Korte foto/filmimpressie gemaakt door Ruud Steen
van het concert op 12 mei in de Ontmoetingskerk in
Geleen.
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15-05-2017
Van Pasen naar Pinksteren
Tussen beide feesten ligt een periode van vijftig dagen. Vijftig bijzondere dagen vol emoties. Pasen is vernieuwing,
Pinksteren is bewustzijn' heeft iemand eens gezegd. Met Pasen vier je het nieuwe leven, met Pinksteren word je je bewust
van wat het nieuwe en volle leven inhoudt.
We horen in deze periode verhalen over het afscheid van Jezus van zijn discipelen. En hoe hij hen de Trooster belooft.
Met hemelvaart zien ze Jezus definitief achter de wolken verdwijnen. Als verweesd blijven ze achter. Totdat op de
vijftigste dag (Pinksteren), de Heilige Geest bezit van hen neemt. Dan dringt tot hen door wat er is gebeurd en wat er
van hen verwacht wordt.
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15-05-2017
Donderdag 25 mei: Hemelvaartsdag.
Op deze donderdag komen we samen in de Gruizenkerk in Sittard om stil te staan bij de hemelvaart van Jezus. We
luisteren naar een Canate van Bach die hij in de stad Leipzig geschreven heeft voor de kerkdienst op Hemelvaart. Het is
een cantate met prachtige muziek. De teksten met daarbij de Nederlandse vertaling staan op papier. Verder is er een
liturgie aanwezig, hetzij op papier, hetzij in Powerpoint. Deze dienst begint om 10.00 uur!
Graag tot ziens op Hemelvaartsdag in de Gruizenkerk.
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15-05-2017
Zomerstop Passage
Passage heeft in de zomermaanden geen
ledenbijeenkomsten maar in september gaan wij weer
van start. Op woensdagmiddag 20 september 2017
beginnen we het seizoen met een aflevering van
'Tussen kunst en kitsch. Heeft u interesse? Wij
nodigen u van harte uit om eens kennis te komen
maken. Wij wensen u allen een mooie, zonnige
zomer toe.
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21-05-2017
Fotoimpressie Kerktuintreffen
Zie hier voor een aantal foto"s gemaakt door
Ruud Steen tijdens het kerktuintreffen van 21 mei
2017. Ook is een film beschikbaar van deze
activiteit.
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24-05-2017
bezoek vanuit Sedan
Relatie met de Hugenoten; bezoek vanuit Sedan Op 6 mei bracht een tiental leden van de Société dHistoire et
dArcheologie du Sedanais een bezoek aan Maastricht. Het bezoek was georganiseerd door de Nederlands Gereformeerde Kerk
(NGK) en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) van Maastricht, die sinds enige tijd nauw samenwerken. Onze gemeente
onderhoudt met hen kontakten en Wim Hoogstraten was ook voor het bezoek uitgenodigd.Tijdens het bezoek kwamen de
verbindingen tussen de Protestantse gemeenten langs de Maas (waaronder de onze) met de Hugenoten duidelijk aan de orde.
Zo was de eerste predikant van de nog steeds bestaande Waals Hervormde gemeente van Maastricht, ds. Samuel des Marets
(Maresius), uit Sedan gevlucht voor Lodewijk XIV, toen deze de stad en het gehele zelfstandige prinsdom Sedan had
ingenomen. Sedan was in die tijd een belangrijk bolwerk van het Protestantisme en bezat o.a. de beroemde protestantse
Academie, waar ook diverse van de predikanten van gemeenten langs de Maas hun opleiding hebben genoten. De NGK/GKV maakt
gebruik van het Waalse kerkgebouw in Maastricht.De Hervormde gemeente (Eglise Réformée) van Sedan is ondanks de
verdrukking in de Franse godsdienstoorlogen blijven bestaan tot op de huidige dag, maar de leden maken tegenwoordig wel
nog maar een klein deel van de bevolking uit. In onze gemeente houden we de herinnering aan het Hugenotenverleden hoog
door het glas-in-loodmedaillon met het Hugenotenkruis in de oorspronkelijke vorm, waarin nog de 'Sainte Ampoule' met de
zalfolie voor de Franse koningen in plaats van de latere duif voorkomt. De geschiedenis van de Sainte Ampoule bleek in
Sedan goed bekend te zijn.Het was heel leerzaam om te spreken met Franse geloofsgenoten. De taalbarrière was vrij hoog,
maar daardoor lieten we ons niet afschrikken. Er waren ook enige protestanten uit het enige kilometers over de Belgische
grens gelegen Blegny aanwezig.
Wim Hoogstraten
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31-05-2017
Zondag 4 juni Pinksteren in de Ontmoetingskerk
Op deze zondag komen we samen om het Pinksterfeest te vieren We vieren en gedenken de komst van de Heilige Geest. In
deze dienst Arno Witter op de trompet. Samen de organiste Nelly de Haan wordt er mooi en vrolijke muziek gemaakt.
Hartelijk welkom
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31-05-2017
De zondagen na Pinksteren
Na het vieren van Pinksteren gaan we de zomer in. De bijbehorende kleur is groen. Het groen van de schepping, van de
lange zomer, de nazomer en de herfst. Het groen totdat de tijd van de advent aanbreekt. Maar zover is het nog lang niet.
Eerst de zomer. Elke zondag worden we bepaald en geleid door de evangelielezing. Zoveel mogelijk volgen we in dit
Reformatiejaar de evangelielezingen volgens de Lutherse kerken. Daarbij wordt er niet consequent één evangelie gevolgd,
maar wordt er gelezen uit meerdere evangeliën.
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31-05-2017
Feest in zustergemeente Lövenich!
Op Pinksterzondag 4 juni a.s. viert de Evangelische Gemeinde Lövenich het 50-jarig bestaan van haar kerkgebouw in Baal.
Zoals bekend, onderhouden de gemeente Lövenich en onze gemeente al jaren contact. De beide gemeenten delen de 200 jaar
geschiedenis, in de 17e en 18e eeuw, van de (tweetalige) Gereformeerde of Hervormde Kerk van Gulik, Kleef, Berg en Mark
(Reformierte Kirche von Jülich, Kleve, Mark und Berg), waar de gemeenten Lövenich en Urmond deel van uitmaakten.
De kerkgebouwen in Lövenich en Urmond werden beide gebouwd na de Gulikse godsdienstvrede. De kerk in Lövenich was 2
jaar eerder klaar: in 1683 tegen 1685 voor die in Urmond. Overeenkomstig de vredesbepalingen zijn beide gebouwd volgens
het uitgangspunt van de zgn. Hofkirche: de kerk een eindje van de straat af en de pastorie en het schoolgebouw ervoor.
Het idee was dat de kerken niet zichtbaar mochten zijn vanaf de straat.
Na de Tweede Wereldoorlog groeide het 4 km verderop gelegen dorp Baal door de mijnontginning en door de toestroom van
vluchtelingen uit het Oosten van Duitsland sterk uit en nam ook het aantal Protestanten sterk toe. Daarom werd in 1967
in Baal een nieuwe kerk gebouwd, die later nog werd uitgebreid. Hier ligt een duidelijke parallel met onze gemeente,
waar een soortgelijk proces veertig jaar eerder plaatsvond en leidde tot de bouw van Protestantse kerken in Geleen naast
de oude in Beek en Urmond.
De kerk in Baal bestaat dit jaar dus 50 jaar en dat moet gevierd worden. Enige van onze gemeenteleden hopen daarbij
aanwezig te kunnen zijn.
Daar het Kerknieuws ook in Lövenich-Baal wordt gelezen: Herzlichen Glückwunsch!Wim Hoogstraten
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31-05-2017
Zelf kerkdienst voorbereiden?
Voorbereiding kerkdienst 9 juni Vanuit Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond houden we een aantal kerkdiensten
gezamenlijk. We hebben ook het voornemen om een aantal keren per jaar kerkdiensten voor te laten bereiden door een
predikant in samenwerking met gemeenteleden uit beide gemeenten. Op die manier willen we méér afwisseling in de
kerkdiensten brengen, en ons als kerkgemeenten op de toekomst voorbereiden, waar niet elke kerkdienst een predikant
beschikbaar is.
U bent door ds. Joachim Stegink van harte uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding van de kerkdienst op zondag 9
juni in de Johanneskerk. Vooral als u dat nog nooit hebt gedaan of denkt dat u dat niet kunt, moet u zich opgeven!!!
Alleen meedenken kan ook. Meedoen mag altijd! Wie belangstelling heeft kan zich opgeven bij ds. Joachim Stegink
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31-05-2017
Zelf kerkdienst voorbereiden?
Voorbereiding kerkdienst 9 juni Vanuit Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond houden we een aantal kerkdiensten
gezamenlijk. We hebben ook het voornemen om een aantal keren per jaar kerkdiensten voor te laten bereiden door een
predikant in samenwerking met gemeenteleden uit beide gemeenten. Op die manier willen we méér afwisseling in de
kerkdiensten brengen, en ons als kerkgemeenten op de toekomst voorbereiden, waar niet elke kerkdienst een predikant
beschikbaar is.
///U bent door ds. Joachim Stegink van harte uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding van de kerkdienst op
zondag 9 juni in de Johanneskerk. Vooral als u dat nog nooit hebt gedaan of denkt dat u dat niet kunt, moet u zich
opgeven!!!\\\
Alleen meedenken kan ook. Meedoen mag altijd! Wie belangstelling heeft kan zich opgeven bij ds. Joachim Stegink
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14-06-2017
Wim van Elk: Kerkrentmeester
De Kerkenraad heeft Wim van Elk benoemd als kerkrentmeester (niet-ambtsdrager). Wim is al eerder door het College van
Kerkrentmeesters (CvK) benoemd als lid van de Raad van Beheer. De formele benoeming als kerkrentmeester maakt het
gemakkelijker om het quorum te halen voor het nemen van besluiten in de vergaderingen van het CvK. Als u geïnteresseerd
bent, kunt u het subtiele verschil tussen het CvK en de RvB nakijken in de Plaatselijke Regeling, op onze website
www.pggbu.nl .
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25-06-2017
Uitnodiging SAMEN ER OP UIT!
Zomerproject vanuit het pastoraat.
Wegens het succes van afgelopen twee 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 b.v. aan samen wandelen, fietsen,
naar een museum, film 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
kerkzijn en graag met iemand erop uit gaat: van harte uitgenodigd!
Ook de gemeenteleden van GBU worden hartelijk uitgenodigd. Aanmelding is mogelijk: via het strookje in de kerk (bij de
gezamenlijke dienst op zondag 16 juli in de Johanneskerk)
Telefonisch of per mail vóór 16 juli bij: * Nely Stuij, 046 420 07 45, stuij-schep@home.nl * Yolanda Kragt, 046 458
61 30, yolandakragt@gmail.com * Ida Dorrestijn, 046-4857835, i.dorrestijn@home.nl * Joachim Stegink, 046 451 00 08,
joachimstegink@hotmail.com * Irene Pluim, 046 458 31 83, irenepluim@home.nl Graag dan uw naam, adres en telefoonnummer
doorgeven als u belangstelling heeft voor deze zomeractiviteit. Uw pastoraatteam koppelt dan deelnemers aan elkaar.Wij
hopen op een geslaagd project en dat er mooie ontmoetingen mogen zijn.
Het pastoraat team.
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28-06-2017
Vakantie naar Zwitserland?
Om het 500-jarig jubileum van de Reformatie te herdenken, presenteert het Internationaal Museum van de Reformatie (MIR)
in Genève de tentoonstelling PRINT! De eerste paginas van een revolutie (4 juni-31 oktober 2017) en toont daarmee het
historisch belang van de uitvinding van de boekdrukkunst.Met de hulp van museumbezoekers ontstaat in de loop van de
tentoonstelling een volledige Bijbel, gedrukt op een replica van de Gutenberg-drukpers en met authentieke technieken. Op
31 oktober, de laatste dag van de tentoonstelling, zal de Bijbel gebonden worden.Titels uit de begintijd van de
boekdrukkunst tonen de omwentelingen in de cultuur, wetenschap en religie van de 16e eeuw. Het museum toont zeldzame
uitgaves van Luthers vertaling van het Nieuwe Testament en Erasmus Lof der Zotheid. Daarnaast zal een reeks evenementen
de tentoonstelling begeleiden, waaronder lezingen en forumgesprekken.Meer informatie:
https://www.musee-reforme.ch/en/print-2017/
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06-07-2017
Afscheid Bertha Verkerk

Met ingang van juni 2017 heeft Bertha Verkerk, na
zon 9 jaar,haar taken als voorzitter van de
Diaconale Raad neergelegd.
Wij danken Bertha voor al haar inzet en
betrokkenheid.
Gelukkig mogen wij haar nog wel raadplegen en zal
zij coördinator van HIP blijven.
Wij wensen Bertha al het goede voor de toekomst
en succes bij alles wat zij nog zal ondernemen.
De diaconale raad
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11-07-2017
II Makkabeeën in de Zomerkerk
II Makkabeeën in de Zomerkerk (6 en 13 augustus)In de zomerkerk van de afgelopen jaren lag steeds een zgn. apocrief
Bijbelboek opengeslagen. .We hebben delen gelezen uit Tobit, Judit en uit de Wijsheid van Jezus Sirach. Graag wil ik ook
dit jaar weer een dergelijke apocrief Bijbelboek bij u onder de aandacht brengen. De keuze is deze zomer gevallen op het
II Makkabeeën. De boeken I en II Makkabeeën zijn verbeten verzetsgeschriften. Ze verhalen hoe de Joden in een heftige
en taaie strijd verwikkeld zijn met de Seleuciden en hun brute koning Antiochus IV Epifanes. Deze Seleuciden kwamen
voort uit het grote en machtige Griekse rijk van Alexander de Grote (356 tot 323 v.Chr.). Toen Alexander de Grote op
jonge leeftijd plotseling overleed, werd zijn immense rijk verdeeld onder diens generaals. Aanvankelijk viel Palestina
onder Egypte. Later, in 198 v, Chr. kwam Palestina in handen van Syrië (ofwel: de Seleuciden). Vooral diens koning
Antiochus IV Epifanes deed er alles aan om de Joden aan zich te onderwerpen, ook in godsdienstig opzicht. Deze koning
zag zichzelf als een afbeelding van de Griekse God Zeus. En hij wilde daarom dat geheel Judea zich zou buigen voor de
Griekse goden, met Zeus voorop.
De koning plunderde de tempel in Jeruzalem. Hij liet in dezelfde tempel een extra altaar voor Zeus plaatsen. De
Thorarollen nam hij in beslag. Hij verbood de uitoefening van de Joodse cultuur. Op het houden van de sabbat en de
besnijdenis zette hij de doodstraf.
Een reactie bleef niet uit. De Joden (vooral die van het platteland) kwamen in opstand. Het was vooral een joodse
priesterfamilie, de Makkabeeën, die vooropgingen in de strijd. In beide boeken worden hun daden bezongen, gecombineerd
met gebeden, klaagliederen en redevoeringen.
Deze zomer lezen we uit II Makkabeeën 6, waarin we vernemen hoe de tempel wordt ontwijd en de joodse godsdienst wordt
verboden. En we lezen eveneens uit hetzelfde hoofdstuk over de marteldood van Eleazar. Eleazar was een bejaarde
schiftgeleerde die weigerde varkensvlees te eten, waardoor hij op het schavot de doodstraf kreeg toegediend. Hij verkoos
principieel een eervolle dood boven een onrein leven. Het zijn diepgaande onderwerpen die in dit hoofdstuk aangesneden
worden, namelijk de vrijheid van godsdienst en het opofferen van je leven ter wille van de godsdienst. Het zou uiteraard
fijn zijn als u zich ter voorbereiding zou verdiepen in deze boeken.
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11-07-2017
Afscheid Greet Korbijn
Vele jaren zat Greet op zondagmorgen achter het orgel en begeleidde ze de gemeentezang. Ze deed dat altijd op een
bescheiden en invoelende manier. Niet alleen in de kerken van Geleen, Beek en Urmond was Greet lang actief, maar ook
daar buiten. Onlangs heeft ze aangegeven een punt te gaan zetten achter het orgelspelen op zondag. Het wordt haar te
veel, ook wat betreft de voorbereidingen die ze altijd zeer serieus heeft genomen.
Dankbaar en blij zijn we dat Greet met ons de lofzang gaande heeft gehouden en zo haar bijdrage aan de liturgie heeft
geleverd. We willen dan ook niet zomaar en ongemerkt haar afscheid laten passeren. Daarom zullen we in de dienst van 3
september in Beek afscheid van haar nemen als organiste van onze gemeente en haar bedanken voor haar jarenlange inzet.
In deze dienst zal Greet officieel voor het laatst spelen.
Graag van harte welkom in deze dienst in Beek
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11-07-2017
Het Koetshuis...
Nog goed herinner ik mij toen ik hier net was, dat regelmatig de term 'Het Koetshuis' viel. Pas na enige tijd kreeg ik
door dat hij de aanduiding was voor het zaaltje naast de pastorie in Beek.
Hoogstwaarschijnlijk heeft de naam 'Het Koetshuis' betrekking op de ruimte waar ooit lang geleden een koets gestald
was. Mogelijk dat de dominee zich voortbewoog in een dergelijk rijtuig. Waar het paard dan verbleef, is onduidelijk.
Wellicht ergens in een stal verderop. In elk geval, sinds jaar en dag heet de zaalruimte naast de pastorie: 'Het
Koetshuis'.
In het boekje over 'Protestants Beek' van Wim Hoogstraten en Henk van Loo uit 1983, lees ik: 'In 1948 wordt besloten
dat bovendien de schuur naast de pastorie zal worden verbouwd tot verenigingsgebouw. Dit wordt op 27 juli 1949
feestelijk geopend'. Of van meet af aan de naam 'Het Koetshuis' aan dit verenigingsgebouw is toebedeeld, is mij niet
bekend.
Vanaf de zomer van 1949 is deze ruimte dus gebruikt voor alle mogelijke kerkelijke activiteiten. Dat is een
tijdsspanne van 68 jaar. In al die jaren zijn er in deze zaal heel wat gesprekken gevoerd over het wel en wee van de
kerk. Over persoonlijke- en geloofszaken. En over de Bijbel. Er is vergaderd en overleg gepleegd. Er is gezongen en er
werd catechese gehouden. Er werd met elkaar koffiegedronken. En als er wat te vieren viel, stond de deur open. 'Het
Koetshuis' had zo zijn eigen plek in onze gemeente. Het was op zondagmorgen na de kerkdienst een vaste route richting
'Het Koetshuis' voor de koffie. Vaak bleven de aanwezigen nog lang met elkaar praten rond de tafel of staande rond het
witte keukenblok.
Zelf bewaar ik goede herinneringen aan deze ruimte. Het was een zaal met een eigen sfeer. Heel wat uren heb ik er
doorgebracht vooral in verband met vergaderingen van moderamen en kerkenraad. Deze vergaderingen werden bewust hier
gehouden om 'Het Koetshuis' mee te laten doen binnen het geheel van de gemeente. Vele jaren heeft de Cantorij er haar
repetities gehad op de maandagavond. Zittend in mijn werkkamer kon ik meegenieten van het zingen op de achtergrond. Lang
was 'Het Koetshuis' ook de ontmoetingsruimte voor de soos en later voor de ouderenkring. Vele kosters hebben in de loop
der jaren hun werk gedaan in 'Het Koetshuis'. Na al die jaren is er een einde gekomen aan het gebruik van deze ruimte.
Met de verkoop van kerk en pastorie in Beek per 1 september a.s. verdwijnt ook 'Het Koetshuis'. Inmiddels is de
ontruiming gaande. Het orgel is verkocht. De stoelen zijn van de hand gedaan. En de laatste opruimwerkzaamheden zullen
in de komende weken plaatsvinden. En dan is het voorbij met 'Het Koetshuis' in Beek.
Tegelijk gaat het kerkelijk leven verder. Koffiedrinken na de dienst vindt voortaan plaats in de kerk zoals in Urmond.
De cantorij komt bij elkaar in de Ontmoetingskerk. Daar vinden vanaf nu ook de vergaderingen van de kerkenraad plaats.
En voor de ouderenkring zoeken we nog naar een oplossing.
Wat blijft zijn de herinneringen, die velen zullen hebben aan deze karakteristieke ruimte. Maar laten we ondanks het
verlies ook in dankbaarheid terugkijken op wat deze ruimte ons geboden heeft aan vele mooie ontmoetingen en gesprekken.
Ds. Pier Prins

PGGBU/PGGBU, 11-07-2017
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 2853, Groep: 201;.

Pagina 53 van 99

[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

30-07-2017
Kerkdienst door vrouwen

Vanmorgen, 30 juli 2017, was er in de kerk te
Beek een dienst met een speciaal tintje. Hij werd
n.l. geheel verzorgd door vrouwen.
Omdat dit toch niet zo vaak voorkomt leek het
Connie Seute aardig een foto van de dames te
maken.
Van rechts naar links: Bertha Verkerk,
voorgangster; Janny Huntelerslag, oudste; Nelly de
Haan, organiste en Bea Hofmeijer, diaken.
De foto is gemaakt voor de deur van de kerk.
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31-07-2017
Opening seizoen De Drie Ringen
FEESTELIJKE SEIZOENSOPENING DE DRIE RINGEN 2017-2018. Dit JAAR is het 500 jaar geleden dat Luther het initiatief nam de
kerk te hervormen.Zo is het ons geleerd en betekende het begin van het protestantisme. Maar het was een begin van nog
veel meer. De middeleeuwen waren een tijd met rangen en standen, met lijfeigenen, met het uitbuiten van mensen. Dat werd
allemaal in stand gehouden met een verwijzing naar een bijbel die niemand kon lezen. Door o.a. Erasmus en daarna Luther,
kwam daar een einde aan. De boeren kwamen in opstand toen ze begrepen dat dat alles niet in de bijbel stond. Dit
betekende het einde van de middeleeuwen en een begin van de Renaissance. Een kantelpunt in de tijd! De boekdrukkunst
maakte dit alles mogelijk.Communicatie is van wezenlijk belang bij grote veranderingen. Ook in onze tijd!Dit jaar gaan
we hier dan ook op heel veel manieren mee aan de slag.
In 2017 wordt '500 jaar Protestantisme' gevierd en in ons programma van komend seizoen gaan we daar regelmatig
aandacht aan besteden. Daarom komt de verhalenverteller en theoloog Kees Posthumus naar Wijnandsrade met
eenafwisselende, muzikale voorstelling ter gelegenheid van deze viering, onder de titel:
KOM NAAR VORENIn tekst en beeld, begeleid door klanken van de accordeon, komt een aantal historische
figuren tot leven. Historisch verantwoord gaat spannend samen met actuele spitsvondigheid.
///Datum:
zaterdagmiddag 16 september 2017.Tijd:
14.00 16.30 uur.Plaats:
Gemeenschapshuis Wijnandsrade, Oudenboschstraat 50.Inleiding:
Nelleke de Kruik en Kees
Posthumus.Contactpersoon: Nelleke de Kruik. Kosten:
vrije gave voor het werk van De drie
ringen.Aanmelding:
liefst vóór 13 september 2017.\\\
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25-08-2017
Uitnodiging gemeenteberaad
Uitnodiging gemeenteberaad na de kerkdienst op zondag 17 september in de Ontmoetingskerk. In september zal zowel bij de
Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht (PGSG) als in onze gemeente met de gemeenteleden worden gesproken over de
mogelijkheden om verder samen te werken en elkaar te helpen. De PGSG doet dit op 26 september. Onze kerkenraad nodigt de
leden van de Protestantse Gemeente te Geleen-Beek-Urmond uit op zondag 17 september, aansluitend op de kerkdienst in de
Ontmoetingskerk. De vergadering zal dan duren van ca. 11.30 uur tot 12.30 uur.Tijdens het gemeenteberaad zullen
verscheidene werkgroepen verslag doen van hun werkzaamheden en van de status van de samenwerking tussen beide
kerkgemeenschappen op dat gebied. Daarna wordt aan de gemeenteleden de vraag voorgelegd welke mogelijkheden zij zien
voor beide gemeenten om elkaar nu en in de nabije toekomst te kunnen helpen bij het vervullen van de kerkelijke
activiteiten. Aan het einde van het beraad streven we naar concrete voorstellen waarmee de kerkenraden verder aan de
slag kunnen, te beginnen op de gezamenlijke bezinningsdag van de beide kerkenraden op 7 oktober.
We rekenen op uw komst,
namens de kerkenraad,Kees van Luijkscriba
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25-08-2017
Kunstketting/monumentendag
KunstKetting en open monumentendag in de kerk van Urmond. In het weekeinde van 9 en 10 september vindt in de gemeente
Stein het evenement 'KunstKetting 2017' plaats. Dit is een tweejaarlijkse kunstroute, georganiseerd door de Culturele
Werkgroep Stein. Met veel enthousiasme en creativiteit is een mooie route voor het publiek gemaakt waarbij kunstenaars
op verschillende adressen in Urmond, Stein en Elsloo hun werken laten zien. De route is op zaterdag 9 en zondag 10
september van 10.00 tot 17.00 uur open.De Protestantse kerk is opengesteld voor een expositie van Jacques van Laar en
Nel van Rooij. Natuur en landschap vormen de inspiratie voor de schilderijen van Jacques van Laar. De nabije
leefomgeving levert volop materiaal hiervoor. Hij zoekt naar elementen die ofwel herkenbaar blijven of worden omgevormd
naar meer abstracte vormen. Een proces van reductie en inzoomen om een nieuwe microkosmos te creëren, vrij van het
oorspronkelijke beeld.
De vrije vorm en het vormgebied tussen figuratief en abstractie hebben de belangstelling van Nel van Rooij. Het zijn de
natuurlijke vormen die haar boeien, waarbij de lijnvoering essentieel is. De mens kan hiervoor model staan, maar ook
andere organische vormen. In het figuratieve werk wordt het herkenbare gedeelte geabstraheerd.
De kerk is op dezelfde dagen ook opgenomen in de route van de open monumentendag.
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25-08-2017
Leerhuis: Worstelen met .....
Worstelen met een tekst. Worstelen met God. Worstelen met een rabbijn. Drie keer worstelen? Jawel. In het Eindhovense
Leerhuis gebeurt het. En het mooie is, dat je er geen blauw oog bij oploopt. Je wordt er wel wijzer van. In het
Eindhovense Leerhuis lezen we teksten uit TeNaCH, het Eerste Testament van de Bijbel. Daarnaast lezen we de Psalmen. In
de Psalmen ontmoeten we aanbidding en worsteling. Altijd weer gaat het om de emotionele en spirituele inhoud, de
worsteling en de dilemmas van gelovige mensen, om hun vragen en hun frustraties en ook om de troost die de Psalmen
kunnen bieden. De Werkgroep Kerk en Israël van de Protestantse Kerk in Nederland, regio Noord-Brabant en Limburg,
organiseert ook komend seizoen, 2017-2018, dit leerhuis voor predikanten, pastores en andere geïnteresseerden. Voor meer
informatie: Douwe Wielenga, Hofmeierstraat 8, 5663 CK Geldrop. Tel: 040.28.63.009. E: dkwielenga@onsbrabantnet.nl
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31-08-2017
Startzondag in de Johanneskerk
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 gemeenten. De
Startzondag vormt hiervoor de aftrap.
Op 10 september vieren we in een gezamenlijke
dienst dat het nieuwe kerkelijk seizoen weer volop
van start gaat. We sluiten aan bij het landelijke
thema: 'Een Open Huis'. We willen als
kerkgemeenschap zeker Een Open Huis zijn. Een plek
waar ruimte is voor mensen van allerlei
leeftijden, met hun eigen levensverhaal, wensen en
verlangens.
Een open huis proberen we ook te zijn voor mensen
die niet zo bekend (meer) zijn met onze
kerkgemeenschap. Wanneer u iemand weet die je
gewoon eens een zondag zou willen uitnodigen om
mee te komen, gewoon doen op Startzondag.
De viering begint om 10:00 uur in de
Johanneskerk. Na de viering is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten bij de koffie met lekkers. Daarom nog een oproep
om dat lekkers samen bij elkaar te brengen. Cake, koek, taart, hartige hapjes, alles is welkom! Voor koffie, thee en
drankjes wordt gezorgd.
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31-08-2017
Afscheid organiste Greet Korbijn
Greet Korbijn heeft heel wat jaren gespeeld in de diensten van Geleen-Beek-Urmond. Nu wordt het te zwaar en heeft ze
besloten om er een punt achter te zetten. Dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan, er wordt afscheid als organist
van haar genomen op zondag 3 september in de kerk te Beek. Greet en Meeuwis kwamen in 1993 naar Limburg. Daarvoor waren
ze in Amersfoort actief geweest, beiden waren daar lid van de cantorij en Greet speelde er ook orgel. Hier gingen ze
vrij snel enthousiast meedoen. Samen gingen we naar kerkmuziekdagen, orgellessen en we waren actief in een
liturgiewerkgroep. Nu is dat voor Greet voorbij, maar ze volgt alles nog kritisch! We bedanken Greet voor haar inzet in
al die jaren.
Namens de organisten, Ria van Mourik
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31-08-2017
De cantorij naar de Ontmoetingskerk
De cantorij start weer met de repetities op de 1e maandag in september. Maar het vertrouwde Koetshuis hebben we
verlaten. Voortaan zijn de repetities in de Herberg van de Ontmoetingskerk. Dat zal best even wennen zijn, maar
misschien zijn er nieuwe leden die wel in Geleen willen zingen? Zij zijn hartelijk welkom!
We gaan in oktober in een Lutherdienst zingen in de Ontmoetingskerk. In die viering zal aandacht geschonken worden aan
de betekenis van Luther voor de kerkmuziek. In november en december zingen we in Beek en Urmond bij een
avondmaalsviering en met Kerst weer in Geleen.
Doet u mee? We repeteren van half acht tot ca kwart over negen.Tot ziens,
Ria van Mourik

PGGBU/PGGBU, 31-08-2017
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 2896, Groep: 201;215;.

Pagina 61 van 99

[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

31-08-2017
Ouderenkring Geleen op 11 september
Na de zomerperiode gaan we op 11 september weer van start met onze Ouderenkring in de Herberg van de Ontmoetingskerk.
Het onderwerp voor deze middag is nog niet helemaal duidelijk, maar er is in elk geval tijd om onze ervaringen van de
afgelopen periode met elkaar te delen. Vreugde en verdriet liggen soms dicht naast elkaar en ik denk dat het goed en ook
fijn is om elkaar daarin te vinden.
We beginnen om 15.15 uur en sluiten uiterlijk om 16.45 uur.Als u interesse hebt in deze kring, wees hartelijk
welkom!Een zomerse groet van Dineke Streefkerk
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31-08-2017
Dinsdag 12 september ouderenkring in Beek
Talloze jaren kwam de ouderenkring bij elkaar in het Koetshuis. Nu het niet meer mogelijk is om daar de kring te
houden, hebben we gelukkig een nieuwe ruimte kunnen vinden in Beek. Het Woonzorgcentrum in Beek stelt ons een zaal ter
beschikking. Deze zaal bevindt zich op de eerste verdieping bij de hoofdingang.
De eerstvolgende keer is op dinsdag 12 september. Omdat 2017 het Reformatie en Lutherjaar is, staan we stil bij de
wortels van onze geloofstraditie.
We beginnen als vanouds om 14.30 uur met een kopje koffie / thee. Van harte welkom in de nieuwe ruimte in het
Woonzorgcentrum
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31-08-2017
Ledenmiddag Passage/Kunst en Kitsch
Passage, afdeling Geleen, organiseert op woensdag 20 september haar ledenmiddag. Het wordt een bijzondere middag met
een aflevering van 'Tussen Kunst en Kitsch', verzorgd door Marijke van Roosmalen.
U heeft vast wel iets in huis
waarvan u zich afvraagt: wat zou dit nu waard zijn? Deze middag krijgt u de kans om voorwerpen te laten beoordelen. U
mag één of twee voorwerpen mee- nemen en mevrouw Van Roosmalen zal vertellen wat het is, waar het gemaakt is, hoe oud
en, niet onbelangrijk, wat het waard is. Echter: juwelen, horloges, postzegels, munten, archeologische voorwerpen en
klokken zijn uitgesloten. Van harte welkom in de Herberg van de Ontmoetingskerk. We beginnen om 14.30 uur en vanaf 14.00
uur is er koffie/thee in de hal. Gasten zijn altijd welkom. Zij betalen echter ¬ 4,--
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01-09-2017
Optreden Sela
Optreden van Sela (een christelijke groep). Deze
muziek zou wel eens veel gemeenteleden kunnen
aanspreken!
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18-09-2017
Nieuw seizoen Kringenwerk
Het Kringenwerk Westelijke Mijnstreek is weer begonnen aan een nieuw seizoen. Het programma kunt u bekijken op de
website www.kringenwerk.nl . Voor de papieren versie zijn ze gestopt met het bekende boekje, en liggen er nu flyers
klaar met actuele kringen. Voor de komende weken zijn er enkele interessante kringen, die in de agenda op deze website
en die van het Kringenwerk staan vermeld. U kunt zich voor een kring opgeven via het aanmeldformulier op de website of
met een email naar kringenwerkWM@gmail.com . Als u zonder aanmelding wel komt, loopt u het risico dat de kring niet
doorgaat wegens te weinig aanmeldingen; sommige inleiders moeten van ver komen
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19-09-2017
Herfstactie voor De Engele in Sittard-Geleen
Wind en regen, de temperaturen worden lager, de
herfst heeft zich in september aangekondigd. De
kleuren veranderen en langzaam neemt het licht af.
In huis gaan de verwarming en lampen aan, en zo
naderen we de tijd waarin we de zomersalades gaan
vervangen door dampende soep, groenten en
stamppotten. Daarom vragen wij u om in oktober
blikken soep en groenten en ook vacuüm verpakte
rookworsten (of vegetarische varianten) mee te
brengen voor De Engele in Sittard-Geleen, zodat
zij de voedselpakketten kunnen vullen met voedzame
producten voor de donkere koude tijd in november
en december.///Van zondag 8 t/m 29 oktober treft u
in onze kerkgebouwen kratten of dozen aan waarin u
de spullen kunt doneren. Vanuit de Engele is
uitdrukkelijk gevraagd of u soep en groenten
alleen in blik wilt meebrengen, dus niet in potten
of pakjes. Wij hopen weer op uw deelname aan deze
herfstactie.\\\De diakonieën van
Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht.
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22-09-2017
In memoriam: Mia Hooghiem Coumans
In memoriam: Mia Hooghiem Coumans Op vrijdag 1 september overleed in de leeftijd van 79 jaar Mia Hoogiem Coumans.
Ze was de moeder van Anita, de schoonmoeder van Paul en de oma van Jeroen en Carmen.Ze is geboren in Elsloo. Na haar
schooltijd kreeg ze werk in een naaiatelier. Ze had graag willen leren, maar die mogelijkheden waren voor haar niet
weggelegd. Ze trouwde met Siem Hooghiem. Vele jaren heeft ze samen met Siem met veel plezier gewoond in de Europalaan in
Geleen. Ze heeft altijd hard gewerkt en veel gedaan. Haar man en haar gezin waren belangrijk voor haar. Ze genoot van
mensen om haar heen. Ze hield van vakanties en van het verblijf op de camping. In het voorjaar 2015 overleed Siem met
wie ze zolang verbonden is geweest. Na zijn overlijden brak voor Mia een moeilijke en verdrietige tijd aan want ze miste
haar man zeer. Gelukkig ondervond ze veel steun van haar kinderen en kleinkinderen en vele anderen. In de loop van dit
jaar kreeg ze te horen dat ze ongeneeslijk ziek was. In het vertouwen op God heeft zij ons moeten loslaten. We verliezen
met Mia een hartelijke, zorgzame, meelevende en gelovige vrouw. Op zaterdag 9 september waren we bij elkaar in het
crematorium voor het laatste afscheid van Mia.
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26-09-2017
Zondagen in de herfst
Zondagen van de herfst In september laten we de zomer achter ons en treden we de herfst binnen. Die overgang zien we
ook terug in de naam van de zondagen. Zondagen van de zomer worden zondagen van de herfst. De herfstzondagen lopen door
tot de het begin van de adventstijd. De kleur blijft echter groen.
In de herfsttijd komen de Joodse feestdagen voorbij en we vieren de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Verder worden onze
gedachten bepaald door de zogenaamde de Laatste Dingen.
Dingen die verwijzen naar het einde van het leven en ook naar het einde van de wereld. De zondagen van de herfst worden
afgesloten met de Laatste Zondag van het kerkelijk jaar, waarop we de overledenen gedenken.
Van de dichter Jean Pierre Rawie kwam ik een mooi gedicht tegen over de tijd van de herfst. Het gedicht draagt de
titel; 'Voorgoed'
///VoorgoedDit is de herfst, dit zijn de mooiste maanden, maar ze ontgaan ons zoals ieder jaar, want wij zijn blinden
in een wereld waar het blijvende niet geldt, alleen het gaande.
Wij tastten in het duister naar elkaar, een oogwenk dat wij ons onsterflijk waanden, en zijn niet dan elkanders
nabestaanden; het bed is ons niet nader dan de baar.
Geen troost valt aan het najaar te ontlenen, de bladeren verworden in de goot en de gelieven zijn voorgoed verdwenen.
Wie weet is ons vergund pas metterdood, door vreemde hemellichamen beschenen, iets vast te houden wat ons niet
verstoot.
\\\
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26-09-2017
Zo 1 oktober: Israelzondag/Oecumenische viering
Zondag 1 oktober, Urmond en Ontmoetingskerk: Israëlzondag én oecumenische viering In de kerk lezen we ieder zondag uit
de Bijbel en zingen we liederen die ons in woord en gebruik herinneren aan onze verbondenheid met het Joodse geloof. Op
Israëlzondag, de eerste zondag van oktober, staan we op een bijzondere manier stil bij de verbondenheid met Israël. In
de Ontmoetingskerk vieren we op deze zondag de Israëlzondag samen met onze Rooms-katholieke zusters en broeders.
Kapelaan Carlos Martinez zal iets zeggen over de verhouding tussen de Rooms-katholieke kerk en het Jodendom.
In deze dienst op de Israëlzondag richten we onze blik op de Joodse Grote Verzoendag, de belangrijkste dag binnen het
Jodendom. Op deze dag gaat het over verzoening en ommekeer. Op Grote Verzoendag worden de overtredingen die tegenover
een medemens begaan zijn niet zomaar vergeven. Een schuldbekentenis tegenover de Allerhoogste is niet voldoende om onze
schuld tegenover een medemens te delgen. Alleen wanneer de schuldige zich heeft verzoend met zijn benadeelde naaste zal
God zijn overtredingen vergeven.
Verzoening speelt zich niet uitsluitend af tussen God en de boeteling. Zijn medemens staat als het ware tussen hem en
God in. Daarom kan niemand met een beroep op Gods genade straffeloos voorbijgaan aan de geschonden rechten van mensen.
Gods barmhartigheid voor de oprechte boeteling is ongekend groot. 'De poort van het gebed is soms open, soms dicht,
maar de poort van ommekeer is nooit gesloten', luidt een oud gezegde. Aan wie ommekeer doet, worden zijn overtredingen
zelfs als verdiensten aangerekend.
Aan de Grote Verzoendag gaat een periode vooraf van tien dagen: de zogenaamde Ontzagwekkende Dagen. Deze periode begint
met het Joods Nieuwjaar en wordt dus afgesloten met de viering van de Grote Verzoendag. Henk van Doornik ons zal ons
iets vertellen over deze periode van Tien Dagen. De grote Verzoendag eindigt altijd met thuis lekker eten. Na afloop van
de dienst zal er dan ook iets lekker voor u klaarstaan.
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Verslag Kerkenraad 17.09.2017
KerkenraadOp het gemeenteberaad van 17 september waren 52 gemeenteleden aanwezig. Tijdens het gemeenteberaad werd
verslag uitgebracht van de verscheidene werkgroepen over hun werkzaamheden en over de status van de samenwerking tussen
onze gemeente en de protestantse gemeente te Sittard-Grevenbicht (PGSG). Daarna werd aan de gemeenteleden de vraag
voorgelegd welke mogelijkheden zij zien voor beide gemeenten om elkaar nu en in de nabije toekomst te kunnen helpen bij
het vervullen van de kerkelijke activiteiten. De beide gemeenten overleggen al sinds 2012 over verdere samenwerking. Een
voorgestelde fusie is in 2015 afgeketst door scepsis bij een kleine groep in de PGSG. Inmiddels zijn we een paar jaar
verder, en werken we samen verder op een aantal gebieden zoals de gezamenlijke kerkdiensten en diaconale activiteiten.
Op termijn valt er niet aan te ontkomen dat protestantse gemeenten meer gaan samenwerken als gevolg van terugloop in
aantal vrijwilligers en financiën. Op het gemeenteberaad werden drie vragen voorgelegd die in groepjes werden besproken:
hoe zie je de toekomst van de samenwerking, waar hoop je met elkaar te staan over een jaar, en wat vind je dat de
kerkenraad moet gaan doen? De bevindingen werden plenair gedeeld. Genoemd werd: ontwikkel draagvlak bij beide gemeenten,
maar benoem de verschillen in cultuur en geloofsbeleving. Erken ook de emoties in beide gemeenten als een verdere
samenwerking en compromissen gepaard gaan met een zeker verlies van zelfstandigheid. De vraag is ook of de beeldvorming
van elkaar wel deugt, en of die is bijgesteld. Die vraag raakt aan het benoemen van knelpunten. Leer elkaar beter
kennen. Dat kan na de kerkdiensten, maar wordt ook bevorderd als de kerkbladen en de kringen meer samenwerken.
Gezamenlijke diensten in een grote kerk hoeft de kleine kerken en de vroege diensten niet in de weg te staan. Het gebied
van beide gemeenten bestrijkt naast Sittard-Geleen ook Beek en Stein, waar de kerk zich ook maatschappelijk profileert.
Daarnaast werd de waarde van bestaande verbanden zoals Emmaplein 50 benadrukt. Enkele gemeenteleden konden zich wel
vinden in samenwerking, maar hadden bedenkingen bij een fusie. Anderen vroegen zich af of het perspectief helder is waar
beide gemeenten over 5 jaar staan als er niet meer samenwerking komt. Wat zijn de voorwaarden om tot meer samenwerking
te komen? De PGSG heeft eveneens een gemeentevergadering gehouden over hetzelfde thema. Beide kerkenraden zullen de
bevindingen afwegen in de verdere stappen.
Kees van Luijk, scriba
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29.10 Nationale Bijbelzondag
Nationale Bijbelzondag, dat is dé zondag in het jaar waarop we samen met kerken in Nederland extra dankbaar zijn voor
de Bijbel. In het afgelopen Reformatiejaar hebben we stilgestaan bij het feit dat we een Bijbel in onze eigen taal
hebben. Dat is bijzonder, we zijn er dankbaar voor en vinden het waard om dat te vieren. Daarom is het thema van
Nationale Bijbelzondag: Vier je Bijbel
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Dankdag voor gewas en arbeid
Op deze zondag vieren we de dankdag voor gewas en arbeid. Ook dit jaar worden er weer schoenendozen ingezameld voor
kinderen die het minder goed hebben en die heel blij zijn met een extraatje. Op deze zondag reiken we de doopschelp uit
aan Stijn Hermans.
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Geef een Bijbel!
29 oktober Bijbelzondag 2017 Vier je Bijbel en gééf een Bijbel Er wordt door het Bijbelgenootschap niet alleen
gewerkt aan Nederlandse Bijbeluitgaven. Binnen de United Bible Society wordt veel werk verzet om Bijbelvertalingen te
realiseren in heel wat landen. Nog lang niet iedere Christen heeft een eigen vertaling beschikbaar.
We vragen dit jaar aandacht voor het project Prentenbijbels voor China. Kinderen op het platteland van China worden
heel vaak door de ouders achtergelaten bij grootouders. De kinderen voelen zich vaak niet geliefd, ze groeien op met de
gedachte dat hun ouders zich niet om hen bekommeren en hen eigenlijk niet willen. Door in de prentenbijbel te lezen
leren ze dat God hen liefheeft, ook al is hun situatie slecht.
U kunt een gift voor dit project overmaken op rekening nr. NL74 SNSB 0266 3808 08 t.n.v. Bijbelgenootschap Haarlem
o.v.v. Prentenbijbels voor China.
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Schoenendoosactie 2017
Schoenendoosactie 2017Na een jaar te hebben
overgeslagen, willen we dit jaar weer meedoen met
de schoenendozenactie. We doen al een paar jaar
mee en we verzamelen veel schoenendozen met
allerlei schoolspullen, speelgoed, een knuffel
e.d. voor kinderen waarvan velen geen ouders
en/of huis meer hebben.
Deze keer gaan de dozen naar kinderen in landen
in West Afrika, Oost Europa, het Midden Oosten, en
naar kinderen van vluchtelingen in Europa. Folders
over deze actie liggen in de kerk (ook in Beek en
Urmond) en ze worden uitgedeeld tijdens de
kinderherberg. In de folders staan o.a. tips wat u
zoal kunt geven.
Het is ook leuk als je een foto of persoonlijke
kaart (in het Engels) in de schoenendoos doet.
Belangrijk is dat de dozen vrolijk beplakt mogen
worden, maar NIET INGEPAKT; ze worden n.l. nog
gecontroleerd. Er mag geen oorlogsspeelgoed in (pistooltjes, soldaatjes enz.) en geen eten en drinken. De stichting doet
er een boekje bij met Bijbelverhalen.
Tijdens de dienst op Zondag 5 november (Dankdag voor gewas en arbeid) willen we weer aandacht geven aan deze actie.
Deze zondag is de uiterlijke inleverdatum.De gemeenteleden in Beek en Urmond kunnen de gevulde schoenendozen daar naar
de kerk brengen, er wordt geregeld dat ze op tijd in Geleen zijn. Mensen die geen doos kunnen vullen, maar wel willen
helpen aan deze actie, kunnen een bijdrage geven voor de verzendkosten. In de kerken in Beek en Urmond liggen enveloppen
hiervoor en staat er een doos waar deze in gedaan kunnen worden. In Geleen is dit niet, maar zal er op 5 november een
extra deurcollecte gehouden worden.
We hopen weer op heel veel versierde dozen op 5 november!!!
Meer info. over de actie kunt u vinden op www.actie4kids.org en info@actie4kids.org
Met vriendelijke groet,Eveline WijsmanTel. 046-437 87 25
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Sirkelslag Kids
Sirkelslag Kids is de spannendste online wedstrijd voor groep 6, 7 en 8 (kinderen van 8 t/m 12 jaar) die er is. Vorig
jaar hebben we voor de tweede keer meegedaan met het landelijke spel Sirkelslag. Dit was een hele leuke avond en voor
herhaling vatbaar!!
We willen daarom ook dit jaar met de kinderen van de basiscatechese en eventueel vriendjes en vriendinnetjes meedoen
met Sirkelslag. Misschien hebben jullie er al eens van gehoord, omdat scholen ook mee kunnen doen, of hebben jullie
vorig jaar zelf meegedaan. Via een dvd krijgt de groep opdrachten/vragen, die ze die avond in teamverband (een team
bestaat uit min. 5 en max. 12 kinderen) moet uitvoeren/beantwoorden. Voor elke uitgevoerde opdracht krijg je punten.
Meer info: www.sirkelslag.nl
Dit jaar is Sirkelslag Kids op vrijdagavond 17 november. We houden dit in de Ontmoetingskerk. Om 18.00 uur eten we
frietjes met elkaar en om 19.30 uur begint het spel tot ong. 21.00 uur. We kunnen, om deze activiteit te kunnen
organiseren, nog wel wat hulp gebruiken. Kunt u deze avond een handje helpen dan willen we u vragen zich op te geven bij
onderstaand e-mailadres.
Kinderen uit groep 6, 7 en 8 willen jullie z.s.m. doorgeven of je mee wilt doen met Sirkelslag? Alvast bedankt! Mail je
antwoord uiterlijk 3 november naar jennifer.hoen@xs4all.nl of rmlsmeets@home.nl . Ook voor vragen kun je hier terecht.
Wij hebben er weer veel zin in! Hopelijk tot vrijdag 17 november. Groetjes van de KND- en basiscatecheseleiding van
Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht.
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Expo: 500 Jaar reformatie in het Maasland
PODIUMKERKJE BRENGT EXPOSITIE
'500 JAAR REFORMATIE IN HET MAASLAND'
Op 31 oktober 1517 - nu 500 jaar geleden bevestigde Maarten Luther 95 stellingen op de
deur van de slotkapel te Wittenberg. Deze
handeling wordt algemeen beschouwd als het begin
van de Reformatie.
En die gebeurtenis met meer over Luther krijgt u
als eerste te zien bij een bezoek aan deze
bijzondere expositie.
Direct erachter in het centrum van kerkje vindt u
het absolute topstuk, het oudste in het Maasland
bekende geschrift van Luther: de KIRCHEN POSTILLA
uit ± 1545, rijk geïllustreerd met gravures en
ingebonden met fragmenten middeleeuws handschrift.
Rondom dit unieke boek staan zogeheten
Lutherbijbels uitgestald,, stuk voor stuk
juweeltjes. De geschriften die herinneren aan Luther zijn overwegend afkomstig uit particulier bezit; en dat geldt ook
voor de fraaie collecties familiebijbels, trouwbijbels, bijbels uit het dagelijks gebruik en de serie gebedenboeken en
zangbundels uit vervlogen tijden. Hier vindt men ook een inbreng uit de mooie collectie 'Niessen / van der Laan' die in
2011 aan de St. P.K.G. is geschonken.
De expositie geeft vervolgens een beeld van de relatie van kasteel Obbicht met de hervorming langs de Maas. Tenslotte
laten de drie oude protestantse kerkjes aan de Maas, Urmond, Grevenbicht en Stevensweert, hun schatten zien, bijzondere
objecten die vaak voor het oog verborgen blijven. Uit Stevensweert is er onder meer de Statenbijbel uit 1682, gedrukt
bij Hendrick en Jacob Keur. Urmond brengt o.a. het oude gemeentezegel uit 1817. En natuurlijk zijn er de afbeeldingen
van deze drie kerkjes, schilderijen en pentekeningen, waaronder een houtskool-tekening van het Grevenbichtse kerkje,
gemaakt door Patric Creighton.
Komt dat zien; het is zeldzaam dat zoveel unieks uit '500 jaar Reformatie in het Maasland' bijeen gebracht is en
bekeken kan worden.
De expositie wordt op zaterdag 4 november om 14.30 uur geopend door mevr. ds. Sophie Bloemert, predikant en regionaal
adviseur classicale vergaderingen Zuid Nederland. Dat kan natuurlijk niet zonder het orgel voluit te laten horen,
bespeeld door Annie Niessen. Ook op andere expositiedagen zal het orgel omstreeks 15.00 uur muziek uit de protestantse
traditie ten gehore brengen.
De expositie is vervolgens te bezoeken op zondag 5 en vanaf donderdag 9 t/m zondag 12 november, telkens vanaf 13.30 uur
tot 17.30 uur. Er is een vrije entree.
Welkom
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In memoriam: Coba Rüland Ritsema
Coba Ritsema is geboren op een schip omdat haar ouders schippers waren. Ze groeide op in een gezin met vier zusters.
Later vestigde het gezin zich in Geleen. Ze leerde Arnold Rüland kennen met wie ze trouwde. Hun huwelijk werd verrijkt
met drie kinderen en later kwamen er klein- en achterkleinkinderen. Coba en haar man en hun gezin hadden een goed
leven. Ze was een tevreden vrouw die genoot van de kleine dingen. Al weer meerdere jaren geleden overleed haar man.
Een groot verlies voor Coba Rüland was het overlijden van haar dochter Ina, een paar jaar terug. Met Coba verliezen we
een vriendelijke ruimdenkende vrouw, een lieve moeder en een echte oma. Lang heeft ze mogen leven. 97 jaar is ze
geworden. Op 27 september is ze overleden op haar kamer in de Bunderhof. Op 2 oktober was het laatste afscheid in het
crematorium. Daar hebben we haar leven mogen teruggeven aan de God de Schepper.
Pier Prins
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In memoriam: Kila Witte Doetjes
Op zondag 8 oktober overleed na een kort ziekbed Kila Witte - Doetjes. Kila is 96 jaar geworden. Ze is geboren in
Terneuzen. Ze wist altijd mooie verhalen te vertellen over haar jeugd. Vaak had ze het over haar vader die afkomstig was
uit Friesland en als dienstplichtig soldaat in de Eerste Wereldoorlog gelegerd was in Zeeuws-Vlaanderen. Hij ontmoette
de moeder van Kila. Ze trouwden en haar vader heeft nooit terugverlangd naar Friesland, benadrukte Kila altijd. Als jong
meisje ging Kila eens per jaar op bezoek bij de familie in Friesland. Dat was in die tijd vanuit Zeeuws-Vlaanderen een
dag reizen: met de boot, de tram, de trein, de bus en tot slot met paard en wagenKila trouwde met Kees Witte. Door zijn
werk kwamen ze naar Limburg. Vooral in het begin miste ze de Zeeuwse wateren. Vanaf 1956 hebben ze in Urmond gewoond.
Kila en Kees kregen twee kinderen. Later werd ze grootmoeder en overgrootmoeder. In 2004 overleed haar man. Kila moest
verder. En dat lukte goed. 'Ik voel me nooit alleen', zei ze vaak. Ze hield van lezen. Ze had haar contacten in Urmond.
En met de kerk was ze hecht verbonden. Vooral met die in Urmond. Maar ook de kerken in Beek en Geleen droeg ze een warm
hart toe. Tot haar 94ste heeft ze zelfstandig gewoond. De laatste anderhalf jaar woonde ze in het verpleeghuis Glana.
Met Kila gaat een gelovige, zorgzame en tevreden vrouw van ons heen voor wie God veel betekende. Op vrijdag 13 oktober
was het laatste afscheid in de kerk in Urmond. In het kerkgebouw waar zij zo vaak is geweest.
Pier Prins
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In memoriam: Klaas van der Linden
90 jaar is hij geworden. Zijn jeugd heeft hij doorgebracht in Leeuwarden. Over die tijd haalde hij graag herinnering
op. Zijn militaire dienst bracht hij grotendeels door in Nederlands-Indie. De periode in dit land heeft op hem grote
indruk gemaakt. Het verblijf daar was geen gemakkelijke tijd. In de jaren 50 vond Klaas een baan in Geleen. Lange tijd
heeft hij als bedrijfsleider gewerkt. Met plezier en nauwgezetheid heeft hij zijn functie uitgeoefendHij trouwde met Ans
Mak. Hij werd vader van drie kinderen en later ook grootvader. Zijn gezin en familie gingen hem zeer ter harteKlaas
hield van muziek (hij speelde zelf dwarsfluit), de tuin, vakanties in Frankrijk, zeilen in Friesland en Zeeland. Na zijn
pensionering was hij actief als vrijwilliger. Zo was hij bestuurslid van 'het Baken', een opvangadres voor dak- en
thuislozen in Limburg. En penningmeester van de plaatselijke afdeling van het Koningin Wilhelmina Fonds. Klaas was
een vriendelijk mens die graag klaar stond voor zijn naaste.Zijn laatste levensjaar, dat hij doorbracht in het
verpleeghuis Glana, was niet gemakkelijk. Op zaterdag 21 oktober kwam een einde aan zijn aards bestaan. Donderdag 26
oktober waren we in het crematorium om afscheid te nemen van Klaas van der Linden en om hem toe te vertrouwen aan God.
Pier Prins
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26.11 Laatste zondag kerkelijk jaar
Op zondag 26 november 2017 sluiten we het kerkelijk jaar af. In deze dienst gedenken we hen die overleden zijn. We
noemen hun (doop)namen. Bij het noemen van de namen wordt een kaars aangestoken. Zo klinken nog één keer hun namen te
midden van de gemeente. Bij het noemen van de namen komen herinneringen boven, gezichten, levensverhalen
Wij spreken de namen uit om hen niet te vergeten. Immers we gaan al snel over tot de orde van de dag. We lezen in deze
herdenkingsdienst uit het Bijbelboek Prediker, hoofdstuk 1. Daarin schetst de prediker het verloop van de tijd. Hij
beschouwt de tijd als een kringloop. 'Wat er was', schrijft hij, 'zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd
weer worden gedaan'. Binnen die kringloop komen en verdwijnen de generaties. Op deze dag zijn we ons bewust van het gaan
van mensen die lang of minder lang in ons midden waren.
///De volgende mensen zullen we op 26 november gedenken:Gré Mevis BeintemaCorrie Zuidervliet OskamRoelof
OostwoudLeny van der KrukHeleen van Baarle-Nieuwenhuize Helene Laumen Wouters Marjo Berghoef Han Dijkstra Rinus van
Leeuwen Jan Boer Eddie Broeksmit
Ed Zuidland Wout MoermanPiet Kielen Lies BroeksmitRosy Kuik Snackers Hennie
Jaegers de Vries Wanty Pascaud Fam Betje van der SchalkHuntelerslag Toon Eikelboom Wim Boekestein Jan Huizinga
Geert van der Heide Eva van der Meer - Mourik Tjitske Hofstede Talman Mia Hooghiem Coumans Coba Rüland Ritsema
Kila Witte Doetjes Miek Rens HeldringKlaas van der Linden\\\
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Dank voor opbrengst actie voedselbank!
Dank voor opbrengst actie voedselbankNamens de
diakonie hierbij een woord van dank voor de
opbrengst van de actie, die we in oktober gehouden
hebben voor de voedselbank van de Engele in
Sittard-Geleen.
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13-11-2017
Concert *Ons Genoegen*
Op zondag 3 december a.s. organiseert zangkoor &dquot;Ons Genoegen&dquot; uit Grevenbicht een concert in het
podiumkerkje gelegen aan de Heilig Kruisstraat no 30 aldaar.Aan dit concert verlenen een aantal koren en ensembles uit
de regio alsmede enkele solisten belangeloos hun medewerking. Natuurlijk verzorgt ook &dquot;Ons Genoegen&dquot; zelf
een optreden. Onder het motto &dquot;Met een knipoog naar Kerst&dquot; zullen Vocaal Ensemble Alouette uit Sittard,
Vocaal Ensemble Arabesque uit Geleen en de Vokaladies uit Waldfeucht (Dld) U verrassen met bijzondere optredens.
///De aanvang van het concert is 14.30 uur. Aangezien het concert bedoeld is ter versterking van de financiele positie
van &dquot;Ons Genoegen&dquot; bedraagt de entree ¬ 10,00. Dit is inclusief een lekker kopje koffie/thee met een stuk
cake. Na afloop is er nog een gezellige nazit waarbij de muziek wordt verzorgd door 60/70er jaren orkest &dquot;A la
Bonheur&dquot;. \\\ Kaarten kunnen worden gereserveerd bij H. Alberts, telefoonnr. 046-4857165.
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20-11-2017
Schoenendoosactie groot succes
Schoenendozenactie 2017
Zondag 5 November is er weer aandacht besteed aan
de schoenendozenactie van de stichting 'de
Samaritaan'.De kinderen van de kindernevendienst
konden wel 41 dozen naar het podium dragen.De
opbrengst voor de verzendkosten was maar liefst
339.95 euro!!!!Dankzij zoveel inzet zal de
schoenedozenactie ook dit jaar weer een heel groot
succes worden.

PGGBU/PGGBU, 20-11-2017
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 3059, Groep: 201;217;.

Pagina 84 van 99

[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

27-11-2017
Fotoimpressie 26.11
Zie hier een link naar de fotoimpressie van Ruud
Steen van de laatste zondag van het kerkelijk jaar
2017 in de Ontmoetingskerk.

PGGBU/PGGBU, 27-11-2017
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 3077, Groep: 201;.

Pagina 85 van 99

[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

27-11-2017
Advent
AdventAdvent staat weer voor de deur. Advent als het begin van een nieuwe periode. Met advent kijken we verwachtingsvol
vooruit en zijn we hoopvol gestemd. Want de komst van het kind is ons immers aangezegd. Licht en vreugde liggen in het
verschiet. In liederen, lezingen, gedichten, verhalen, preken en kalenders leven we toe naar de geboorte van Christus.
In de adventsdiensten gaan we samen op weg naar het kerstfeest. Op weg gaan betekent ook vertrekken. Maar wat is
vertrekken? Daarover zei de bekende Braziliaanse bisschop Dom Hélder Câmera (1909 -1999):
Vertrekken, dat is geen kilometers verslinden, zeeën oversteken of supersonische snelheden bereiken. Het is in de
allereerste plaats zich openstellen voor anderen,hen ontdekken, hun tegemoet gaan.
Ik wens u graag een goed vertrek, een goede reis door de advent en alvast een mooie aankomst bij kerst.
In de diensten op de zondagen van de Advent zingen we een (aantal coupletten uit een) vast adventslied, zoals we dat in
het verleden ook wel gedaan hebben. Voor dit jaar is dat lied 462: 'Zal er ooit een dag van vrede'
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27-11-2017
Thomas over zijn verblijf in Togo
Zondag: 10 december in de Johanneskerk; Thomas van der Leer over zijn verblijf in Togo. Thomas laat weten: Deze zomer
ben ik mee geweest naar Togo met Global Exploration. Zoals u zich misschien nog kunt herinneren, als u er die zondag
was, heb ik op 8 januari in de Johanneskerk in Sittard, voordat de reis begon een praatje hierover gehouden in een
kerkdienst. Velen van jullie hebben mij toen gesponsord, waarvoor nogmaals veel dank! Uiteraard zal ik nog een keer iets
vertellen over al het moois dat ik daar heb meegemaakt.
///Dit gaat gebeuren op 10 december in de Johanneskerk in Sittard tijdens de gezamenlijke viering. Dus gesponsord of
niet, als u interesse heeft in mijn ervaringen die ik daar heb opgedaan, bent u van harte welkom. Tot dan!\\\
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02-12-2017
1e Advent
Betty Dijkstra heeft weer een prachtig bloemstuk
gemaakt voor onze kerk.
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06-12-2017
Loes van der Elk-Kraan ouderling
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Geleen-Beek-Urmond stelt voor Loes van Elk-Kraan te herverkiezen als
ouderling, en Eddy Roerdink als ouderling-kerkrentmeester. Eventuele tegenkandidaten en eventuele bezwaren tegen de
verbintenis van de herverkiezing kunnen schriftelijk worden ingebracht bij de scriba, uiterlijk 30 december.
Kees van Luijk, scriba.
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06-12-2017
Verslag kerkenraadsvergadering 30 nov. 2017
Verslag van de gemeenschappelijke kerkenraadsvergadering van 30 november 2017 over het SamenVerder-proces. We zijn
begonnen om elkaar te vertellen wat we op de gemeenteavond van 16 november en daarna gehoord hebben. Vervolgens hebben
we dezelfde werkwijze gebruikt met de rode (warme) en blauwe (koude) kaarten om tot besluitvorming te komen over de
voorstellen. We bereikten snel overeenstemming over 6 van de 7 daarvan. Het voorstel over de diensten in de grote en de
kleine kerken en het tijdstip vergt nog meer discussie en daar zijn we nog niet uitgekomen.Gelukkig hebben we nog even
tijd om de argumenten die genoemd zijn af te wegen en begin 2018 een besluit te nemen.
Wat hebben we wel besloten:In 2018 gaan we, zoals u wellicht al weet, door met het kerkdienstenschema dat we in 2017
gehanteerd hebben. Uiteraard gaat ook het werk in de verschillende raden/werkgroepen door. Zij kunnen samen bespreken
hoe ze willen samenwerken.En verder is besloten dat [met de toelichting tussen haakjes]:" we toewerken naar één open
geloofsgemeenschap; [We zijn er van overtuigd, dat we elkaar kunnen versterken. Daarnaast willen we de samenwerking met
andere christenen behouden en waar mogelijk uitbreiden. Concreet denken we daarbij op dit moment aan de Remonstranten,
de RK parochie Vrangendael en onze RK broeders en zusters in Beek.]" we in 2018 alle moderamen- en
kerkenraadsvergaderingen in principe gezamenlijk houden, waarbij we aandacht hebben voor de cultuurverschillen binnen de
beide gemeenten; [Door samen te vergaderen kunnen we van elkaar leren, elkaar ondersteunen en misverstanden voorkomen.
We horen direct elkaars argumenten en kunnen zo nodig om verdere verduidelijking vragen. Daarnaast verlagen we op deze
manier de vergaderdruk.]" we gaan werken aan het samen laten zien van één gezicht van onze geloofsgemeenschap naar
binnen en naar buiten . Dat betekent werken aan het maken van één welkomstfolder en één website en één kerkblad. [We
denken dat een eenduidige beeldvorming zal bijdragen aan de zo noodzakelijke werving. Bovendien kunnen we op deze manier
het werk van vrijwilligers op dit gebied verlichten en vrijmaken voor andere activiteiten.]" we een werkgroep benoemen,
die nog voor september 2018 een advies aan de kerkenraad gaat voorbereiden over welk groot kerkgebouw we in de toekomst
samen gaan gebruiken en wat de rol van de kleine kerken en de andere grote kerk zal zijn; [We willen op zo objectief
mogelijke manier dit gevoelige onderwerp laten voorbereiden, zodat de kerkenraden een weloverwogen en breed gedragen
besluit kan nemen over de toekomst van de beide grote kerken. Het is essentieel dit te doen in samenhang met de rol van
de kleine kerken. Daarom zal de commissie naast een goede vertegenwoordiging vanuit de diverse geledingen van beide
gemeenten worden bijgestaan door een specialist van de Protestantse Kerk Nederland.]" we de rol van de kleine kerken
serieus onderzoeken en daar de mensen ook bij betrekken; [We zijn ons bewust van de emoties die spelen rond de kleine
kerken. Die verschillen naar gelang de woonplaats en achtergrond van onze gemeenteleden. Een goede vertegenwoordiging
zal bijdragen aan een weloverwogen besluitvorming en inbreng in de werkgroep die de keuze voor één grote kerk
voorbereidt.]" we per sectie/wijk bezoekteams van vrijwilligers, ouderling en predikant maken, die samen het pastoraat
stimuleren. [Het pastoraat is een zaak van ons allemaal. De predikanten zullen in de toekomst minder tijd voor pastoraal
werk hebben. Door de vorming van teams kunnen we elkaars taak verlichten en tegelijkertijd tegemoetkomen aan de te
verwachten toename in vraag naar pastorale hulp.]
We hebben ook het vergaderrooster van kerkenraad en moderamen voor 2018 vastgesteld. Al met al was het een vergadering
die gekenmerkt werd door een constructieve sfeer, waarbij er gelukkig ook ruimte was om de emoties aan elkaar te laten
zien en naar elkaar te luisteren.
Namens de beide kerkenraden,Germ Visser, scriba PGSG.Kees van Luijk, scriba PGGBU.
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11-12-2017
2e Advent
Betty Dijkstra heeft weer een prachtig bloemstuk
gemaakt voor onze kerk.
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12-12-2017
Diensten met Kerst en Nieuwjaar
Diensten met Kerst Vele jaren en ik weet niet anders, was er op kerstavond de kerstmusical met de kinderen en voor de
kinderen en hun ouders en grootouders. Vorig jaar hebben we nog een mooie musical meegemaakt.
Maar we merkten de laatste jaren dat het steeds moeilijker werd kinderen te vinden die mee wilden spelen. Het aantal
kinderen in de kerk is de laatste jaren ook afgenomen. Dat heeft ons helaas tot het besluit gebracht om te stoppen met
de jarenlange traditie van de musical.
Jammer dat het niet meer ging. Jammer dat er een einde gekomen is aan een mooi gebeuren met de kinderen op de
kerstavond. De kinderen zijn voortaan uitgenodigd om mee te doen met het kerstspel in de Johanneskerk op de kerstmorgen.
De andere diensten gaan gelukkig wel door. Dit jaar is op 24 december de kerstavonddienst in de kerk in Beek en begint
op 22.30 uur. Ria van Mourik is voor deze dienst druk bezig om een zanggroep te formeren. Hopelijk lukt dat.
De kerstmorgendienst op 25 december, waar de cantorij aan meewerkt vindt plaats in de Ontmoetingskerk. Na afloop is er
koffie en kerstbrood.
Diensten rond de jaarwisseling Oudjaarsdag valt dit jaar op een zondag. s Morgens is er een gezamenlijke dienst in de
Ontmoetingskerk. s Avonds is er om 19.30 uur een kerkdienst in de kerk in Grevenbicht als afsluiting van het jaar.
Uiteraard hartelijk welkom in alle diensten rond kerst en de jaarwisseling
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12-12-2017
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 2018 luidt het thema: Geef voor je kerk. Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten,
een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een
plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw,
de koffie, alle activiteiten, de erediensten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Samen
kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.Pier Prins
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15-12-2017
Kerkbezoek Johanneskerk Sittard
Al wat langere tijd is geconstateerd dat in toenemende mate steeds minder mensen vanuit onze gemeente de gezamenlijke
kerkdiensten in de Johanneskerk in Sittard bezoeken. De vraag is hoe komt dat? Is het vervoer een probleem of zijn er
andere redenen? Graag zouden we vanuit de Pastorale Raad en uiteraard ook vanuit de Kerkenraad van u de redenen willen
vernemen hoe u tegen het bezoeken van de gezamenlijke kerkdiensten in de Johanneskerk aankijkt. Daarom zijn er briefjes
uitgedeeld, waarop u kunt aangeven wat voor u de reden zou kunnen zijn om niet naar Sittard te gaan. U kunt dat anoniem
doen. Maar als vervoer het probleem zou zijn, en u zou vervoer wensen, noteert u dan wel even uw naam en telefoonnummer
en eventueel uw emailadres.
Wij hopen dat u de briefjes invult. U kunt ze inleveren bij of opsturen aan Bertha Verkerk of Caroline Steenwijk
Hartelijke groetenDe Pastorale Raad
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15-12-2017
Ouderenmiddag 12 december 2017

12 december hebben we weer van een geslaagde
middag kunnen genieten. De adventsdienst was voor
al onze leden van de kerk boven de 75 jaar.
We zongen mooie advent/kerstliederen onder
leiding van Nelly de Haan op orgel en trompet
muziek van Arno Witter.
Graag willen we alle mensen bedanken die hebben
geholpen om deze middag tot een succes te maken.
Fijne feestdagen toegewenst voor allen.
De Diaconie,
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17-12-2017
3e Advent
Betty Dijkstra heeft weer een prachtig bloemstuk
gemaakt voor onze kerk.
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24-12-2017
4e Advent
Met dank aan Betty Dijkstra!

PGGBU/PGGBU, 24-12-2017
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 3143, Groep: 201;.

Pagina 97 van 99

[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

29-12-2017
Fotofilm einde kerkelijk jaar aangepast
Van deze fotofilm van Ruud Steen is een nieuwe
versie aangeleverd en die is hier te bewonderen.
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30-12-2017
Nieuws van de Kerkenraad
Phyllis en Cor Stans hebben een verzoek ingediend om hun huwelijk te laten inzegenen.
De kerkenraad is verheugd te kunnen melden dat Loes van Elk-Kraan is herverkozen als ouderling, en Eddy Roerdink als
ouderling-kerkrentmeester. De kerkenraad heeft hen ook herbenoemd als resp. lid van de Pastorale Raad, en als
voorzitter-plaatsvervanger en penningmeester van de Raad van Beheer.Voorts heeft de kerkenraad Betty Dijkstra-Visser
herbenoemd als sectieoudste (Pastorale Raad), en Gerwin Wijsman als secretaris van de Jeugdraad.
Kees van Luijk, scriba.
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