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Alsnog: impressie Adentsviering ouderen 12.12

Hierbij alsnog (technische problemen..) de link
naar de film van de kerstmiddag  voor ouderen in
de Ontmoetingskerk op 12 december 2017.
Met dank aan Ruud Steen, die het gemaakt heeft.

PGGBU/PGGBU, 06-01-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3172, Groep: 201;.
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14-01-2018

Gezamenlijke vespers in de bidweek voor de eenheid
In de bidweek voor de eenheid houden we dit jaar twee vespers samen met onze Rooms-katholieke geloofsgenoten. Op
maandag 22 januari is dat in de Protestantse kerk in Urmond met medewerking van de cantorij. In deze vesper kunnen we
kennismaken met de nieuwe pastoor van de parochies Stein�Urmond�Berg: Ralf Schwillens.

PGGBU/PGGBU, 14-01-2018
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Gezamenlijke vespers (2)
Op woensdag 24 januari is er een vesper in de Augustinuskerk in Geleen. De vesper vindt plaats in de kapel met de
ingang aan de zijkant.
Het thema van dit jaar is: Recht door zee. Het thema is ontleend aan Exodus 15 waarin we lezen hoe Gods rechterhand het
volk Israël recht door zee leidde. En daarmee het volk vrijheid gaf na vele jaren van slavernij en onderdrukking.  Elk
jaar is er een land dat het thema voorbereid. In 2018 zijn het de kerken uit het Caribisch gebied die het materiaal voor
de bidweek verzorgen.
De Bijbel is van bijzonder belang in de Caribische kerken. Kolonisten misbruikten de Bijbel om onderdrukking van mensen
goed te praten. Tegelijk ontvingen slaven en inheemse volkeren met de Bijbel een bron van troost en bevrijding. De
Bijbel hielp hun leven fundament te geven. Het maakt de Bijbel voor hen tot een krachtig symbool van bevrijding.
Na afloop van beide vespers is er koffiedrinken. Van harte welkom in beide oecumenische vespers!  

PGGBU/PGGBU, 14-01-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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GEEF voor je kerk!
'Geef voor je kerk ' ...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 2017 een opbrengst zullen realiseren van ¬ 96000; een teruggang met 2,5 % t.o.v. 2016. We
hebben voor 2018 een opbrengst begroot van ¬ 93000. Laten we met elkaar proberen dit bedrag te realiseren!
De actie zal worden gehouden in de laatste 2 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, Gerwin Wijsman 

PGGBU/PGGBU, 14-01-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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Impressie Synodevergadering (Irene Pluim)
Impressie Synodevergadering, 16/17 nov. op �Nieuw Hydepark� Dit keer reis ik samen met Lutherse collega Willem Boon
naar Doorn. Gezellig natuurlijk, maar ook heel prettig om de thema�s die op de agenda staan nog even door te spreken. We
hebben weer een veelheid aan teksten toegestuurd gekregen. Om een idee te geven wat er in de dikke enveloppen zit, ieder
vergaderstuk wordt vergezeld van een �oplegbrief� van de scriba, waarin het (waarom van het) stuk wordt toegelicht, vaak
ook met een handleiding hoe er over het stuk gesproken cq gestemd gaat worden en nog een aantal eerste geschreven
reacties vanuit verschillende commissies. Zo zijn er een aantal thematische commissies van rapport, waar synodeleden
inzitten, en zien we altijd een reactie van de Generale Raad van Advies, een zogenaamd �orgaan van bijstand�. Ter plekke
komen er dan nog allerlei moties, amendementen en tegenvoorstellen op tafel per onderwerp. Hard werken dus en goed
opletten, maar ook boeiend. En persoonlijk geniet ik overigens erg van de contacten tussendoor. Er gebeurt dus veel op
de synode en voor wie nog steeds denkt dat het om �besturen veraf� gaat, de onderwerpen raken stuk voor stuk (de
toekomst van) het plaatselijk gemeenteleven, of raken aan de kern van wat iemands persoonlijke geloofsovertuiging kan
zijn. Dat komt in de onderwerpen van deze synode zeker heel duidelijk naar voren. Natuurlijk, ons plaatselijke
gemeenteleven gaat gewoon door, we nemen onze eigen locale besluiten, geven vorm aan onze gemeenschap zoals we dat
goeddenken, vieren op manieren die bij ons passen, maar dit alles valt wel in bepaalde kaders die gegeven zijn in onze
kerkorde. In het project Kerk2025 (terug naar de kern) worden deze kaders opnieuw bezien en is het belangrijk om in de
�regels� ruimte te bieden voor kerkelijke vernieuwing, die meekomt met nieuwe initiatieven, of met krimp.
Zo hebben we deze synode een brainstormsessie rondom het verschijnsel �huisgemeente�. Wat verstaan we nu eigenlijk
onder een huisgemeente? Op de vraag die de scriba stelt naar wie er concreet ervaring heeft met een dergelijke gemeente
gaan er maar weinig handen omhoog. Toch, in de toekomst is er misschien niet overal meer een locale gemeenschap
mogelijk. Kan er op deze plekken dan een huisgemeente ontstaan? Over de randvoorwaarden van zo�n gemeente zal in de
kerkorde dan wat gezegd moeten worden. Er lag al een eerder voorstel en de classes hebbend hier ook al op gereageerd
(geconsidereerd), maar het thema blijkt toch wat te �ongrijpbaar�. Rondom de huisgemeente leven nog meer vragen dan
mogelijke antwoorden, zo blijkt. Is een huisgemeente nu een �aangeklede groep mensen� of een �uitgeklede gemeente�?
Welke taken heeft zo�n gemeente, hoe is zij in het geheel ingebed? Wie mogen er voorgaan in zo�n gemeente? De vragen en
opmerkingen vanuit de synode worden verwerkt in een tweede lezing van een kerkordelijke tekst die in de voorjaars synode
voorligt. Wat mij betreft een thema dat we zeker in onze Limburgse context goede aandacht mogen geven en waarover we ook
wel wat te melden hebben.
We spreken ook weer over de rechtspositie van de predikant, van beroeping tot (mogelijke) losmaking, zoals verwoord in
de kerkorde. Meeste reacties echter komen op de kerkordelijke doorvertaling van de nota �Naar een cultuur van
mobiliteit�, die eerder dit jaar werd aangenomen. De kerk wil de mobiliteit van predikanten bevorderen en daar een
aantal financiële compensaties voor in het leven roepen. Bijvoorbeeld door een financiële vergoeding te verstrekken aan
predikanten die vertrekken naar een plaats met een kleinere werktijdfactor. Een (heel) aantal synodeleden geeft aan, nu
de cijfers concreet zichtbaar worden, de keuzes  financieel niet verantwoord te vinden, mede omdat het project Kerk 2025
budgetair neutraal had moeten zijn en de meerdere kosten dan ook doorberekend zullen worden naar de plaatselijke
gemeenten. De scriba kondigt uiteindelijk een �noodremmaatregel� aan. Dat betekent dat de aangenomen plannen doorgaan,
maar dat de synode op elk moment op de rem kan trappen als er ergens een �financieel onaanvaardbare situatie voor
predikant of gemeente' ontstaat. Over vijf jaar komt de �cultuur van mobiliteit� opnieuw op de synodeagenda, zodat die
geëvalueerd kan worden.Interessant is ook het gesprek rondom de liturgie. De notitie �Tot Gods Eer�, handreiking voor
gesprekken over liturgie, wordt eerst ingeleid door de auteur prof. Marcel Barnard. De aanleiding van deze notitie,
zoals in het stuk zelf verwoord: �Liturgische veelkleurigheid en diversiteit, liturgische experimenten, ook op
pioniersplekken,  en kleiner wordende gemeenten roepen de vraag op welke theologische grondgedachten de protestantse
eredienst dragen�.  Op een aansprekende manier vertelt prof Barnard zijn persoonlijke ervaringen met liturgie. Van kinds
af aan is hij al geboeid door het heilige spel en kwam het voor hoe hij op een middag de dominee, de koster en de
organist kon �spelen�. De interesse heeft hem nooit losgelaten. Een filmpje opgenomen in de Oude Kerk in Amsterdam, met
hemzelf als voorganger, brengt prachtig in beeld hoe liturgie ontstaat wanneer degenen die daarin betrokken zijn hun rol
spelen. Niet alleen de voorganger, maar ook de cantorijleden, de gelovigen etc. nemen hun positie in en kunnen
�opgetild� worden door wat er in de liturgie gebeurt. We zien het mooi verbeeld in hoe de cantorijleden, voor aanvang
van de liturgie hun gewaden aantrekken en deze na de liturgie weer uittrekken, klaar voor de gezamenlijke koffie na de
viering. Na deze persoonlijke gekleurde inleiding worden we in groepjes ingedeeld met deze vragen: �Wat versta ik onder
liturgie?� �Wat raakt mij in liturgie?� Wat maakt voor mij een kerkdienst tot protestantse eredienst?�. In mijn eigen
groepje is het gesprek waardevol en persoonlijk en merk ik duidelijk hoe mensen liturgie, eredienst heel verschillend
kunnen beleven, niet alleen afhankelijk van hun plek in de breedte van de kerk. Als extra vraag komt nog naar voren:
�Wat trekt jou de liturgie bínnen? (Wat trekt jou allereerst naar de liturgie tóe?) Een vraag dus voorbij het
vanzelfsprekend vieren �tot Gods eer�. In de plenaire terugkoppeling worden mooie gespreksreacties gegeven en blijkt ook
grote overeenstemming over de gedegenheid van de notitie, die hoewel goed onderbouwd en theologisch verantwoord, niet
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geschikt is om zomaar mee te zenden naar alle gemeentes. We nemen het aanbod van Prof. Barnard graag aan om
verschillende filmpjes te laten maken van verschillende vormen van liturgie. Deze zullen uiteindelijk als beeldmateriaal
naar de gemeentes gaan, samen met gespreksvragen en een aangepaste notitie. In deze synode staat ook weer het onderwerp
�categoriaal pastoraat� (pastoraat buiten de muren van de reguliere kerk) op de agenda. Het is duidelijk dat er
bezuinigingen nodig zijn en er nieuwe oplossingen voor financiering gezocht moeten worden. Maar met name over het
studentenpastoraat komen veel vragen, of dit niet teveel vanuit het bezuinigingsperspectief is bekeken en er wel
voldoende aandacht is voor wat deze vorm van pastoraat teweeg brengt. Doordat er onvoldoende draagvlak is voor de gehele
notitie, wordt deze aangenomen met uitzondering van het studenten-  en koopvaardijpastoraat. Ondanks het voorstel van
het moderamen om deze notitie in zijn geheel aan te nemen, is er een meerderheid van de synodeleden die ervoor stemt om
de twee genoemde onderdelen (over een jaar) weer terug te laten komen op de agenda.
Rommie Nautie leidt het nieuwe beleidsplan in van kerkinactie: �Geloven in delen- delen in geloof�. Zij legt uit hoe
deze afdeling vanaf 2018 prioriteit zal geven aan vier thema�s: Bijbel en toegang tot het evangelie; kerken in de
minderheid; kinderen en jongeren; vluchtelingen en ontheemden. Er komen nog wel vragen over deze specifieke indeling,
bijvoorbeeld of er niet een apart onderdeel nodig is voor armoedebeleid. Rommie Nauta geeft aan dat er veel
ondergebracht kan worden onder deze deelgebieden en de organisatie het ook nodig heeft om zich niet tezeer vast te
leggen en in te kunnen spelen op actuele situaties. Lopende banden zullen niet zomaar verbroken worden. We stemmen in
met het beleid.
Over de profielschets van de voorzitter van de visitatie komen slechts enkele opmerkingen. Dit zal de figuur zijn die
verantwoordelijk is voor de bijzondere visitaties, dat wil zeggen in de gemeentes waar spanning en conflict heerst.
Hij/zij zal samenwerken met de nieuwe classispredikant en heeft ook een rol in de ontmoeting van gemeentes binnen de
nieuwe ringen. Omdat deze nieuwe structuur wel op papier bestaat, maar er ook nog veel onduidelijkheden zijn, zal ik in
een andere bijdrage daar wat meer over melden.
En zo heb ik al heel wat onderwerpen de revue laten passeren. De koffiepauzes tussendoor en de gezamenlijke maaltijden
zijn momenten om even af te schakelen, hoewel, vaak gaan de inhoudelijke gesprekken gewoon door. Niet zelden ook met wat
verwarring, want niet altijd is duidelijk welke kant de stemming op zal gaan en wat �wijs� is om te besluiten. Zoals de
stemming rondom de ordinanties die over het huwelijk gaan. Tijdens de synodevergadering van november vorig jaar werd het
moderamen van de synode opgeroepen om het gesprek aan te gaan over de tekstuele keuzes in de ordinanties 5.3 en 5.4 in
de kerkorde. Ordinanties als resultaat van lang overleg. Toen in 2004 de Protestantse Kerk in Nederland werd gevormd
bleek juist dit punt een belangrijke reden voor een groep gelovigen om de Hersteld Hervormde Kerk te vormen. Er was
namelijk grote onenigheid over de vraag hoe de inzegening van het huwelijk en het zegenen van niet-huwelijkse relaties
verwoord moest worden. Bewust werd in ordinantie 5.3 de term �inzegening� gereserveerd voor het huwelijk tussen een man
en een vrouw. In ordinantie 5.4 werd voor niet-huwelijkse relaties, zoals tussen twee personen van hetzelfde geslacht,
het woord �zegening� gebruikt. Theologisch en taalkundig is dat onderscheid niet uit te leggen overigens. Zoals de
scriba aangeeft in zijn inleiding, gaat dit onderwerp over een �diep-existentiële zaak�. Het gaat om relaties van liefde
en trouw die om een zegen van Godswege vragen.  Op tafel ligt een besluitvoorstel van het moderamen om de kerkorde niet
te wijzigen. Dit heeft met meerdere factoren te maken. Er is nog steeds geen eenheid van denken op dit punt binnen onze
kerk; aan de locale gemeentes is een zekere vrijheid gegeven om hiermee om te gaan (door de �kan-bepaling�); er vinden
veel waardevolle en kwetsbare gesprekken plaats over dit thema in de rechterflank van de kerk, die door een
consideratieronde opnieuw verhard zou kunnen raken. De middag verloopt met emoties, aan de ene kant gebaseerd op het
verlangen om zich als kerk profetisch uit te kunnen spreken over dit thema, �Gods zegen is voor iedereen�, aan de andere
kant zijn we ons bewust van de nieuwe scheuringen die dit gesprek zou kunnen opleveren en voelen we aan dat we als kerk
�nog niet� toezijn aan een echt gezamenlijk standpunt.
De twee persoonlijke verhalen van ds Anne-Marie van Briemen en Herman van Wijngaarden, beiden uit de behoudende kant
van de kerk, geven een stuk worsteling weer van zichzelf en reacties van de mensen in hun omgeving. Beiden maakten ze
een eigen keuze in de beleving van hun sexualiteit, het is bijzonder om daarin te mogen delen. In de groepsgesprekken
komt er verdriet en boosheid naar boven naar aanleiding van de verhalen, �wat voor kerk roept deze pijn op?�, �kunnen we
het homo-huwelijk ook niet gewoon zegenen?� en blijkt dat de eigen godsbeelden en manieren van Bijbellezen de
verschillende reacties kleuren. Maar er is ook begrip voor de kwetsbaarheid van dit thema.
En zo, na vele mensen en verhalen gehoord te hebben achter de microfoon, besluiten we in navolging van het voorstel van
de scriba uiteindelijk in meerderheid om het besluit over de ordinanties nu niet te nemen. Het gaat niet om een
standpuntendiscussie, het gaat om het   gesprek, dat we verhalen met elkaar delen �van hart tot hart�.
De kerk als oefenplek van samen geloven, zo komt naar voren in ons gesprek rondom het homohuwelijk. Maar we merken het
wanneer we samen avondmaal vieren. Ik zie iedereen brood en beker ontvangen, hoewel ik weet dat er heel verschillend
gedacht en geloofd wordt. Dat is dan weer het mooie van onze kerk, en soms dus een (pijnlijke) uitdaging om het met
elkaar �uit te houden�.
Ik sluit mijn impressie af met het bezoek van twee Nederlandse broeders uit Taizé. De muzikale begeleiding van de
liederen in het ochtendgebed klinkt mij wat te �protestants� en het herhaald zingen krijgt niet helemaal de rust die ik
op andere momenten wel vind in deze muziek, maar de ontspannen presentatie van de broeders over hun gemeenschap en de
bijzondere geschiedenis daarvan is heerlijk. Zo te kunnen opgaan in je roeping, ik wens het ons allemaal toe.
Een hartelijke groet en tot de volgende keer, Irene Pluim (afgevaardigde naar de Generale Synode vanuit de classis
Limburg.)
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12+ Jongerenkerk bezoekt Moskee in Sittard

Op zondag 14 januari 2018 is de 12+ jongerenkerk
op bezoek geweest bij de Moskee El-Mosinine in
Sittard. We zijn erg warm ontvangen met heerlijke
thee en zelf gemaakte koekjes. In de gebedsruimte
zijn de jongeren van onze kerk en jongeren van de
moskee met elkaar in gesprek gegaan over hun
geloof. De 5 pilaren van de islam hebben we
besproken en 5 belangrijke onderwerpen van het
christendom zijn geintroduceerd. We hebben een
open gesprek gehad met elkaar en iedereen was
onder de indruk van de vele overeenkomsten tussen
de islam en het christendom. In een tijd van
polarisatie waarbij de verschillen tussen geloven
vaak worden belicht, is het goed om ook te blijven
kijken naar overeenkomsten. We hebben allemaal
veel geleerd van elkaar. Op zondag 28 januari is
de volgende gezamenlijke 12+ jongerenkerk viering
(bovengronds). Het onderwerp islam en christendom
zal dan centraal staan. De jongeren (en ouderen)
van de Moskee El-Mosinine zullen bij deze dienst aanwezig. Wij hebben er al erg veel zien in en heten iedereen alvast
van harte welkom.
Namens de 12+ jongerenkerk,
Ard Kolkman
Hier  staan de foto"s en hier  staat een korte film gemaakt in de Moskee

PGGBU/PGGBU, 16-01-2018
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30-01-2018

Bij de kerkdiensten
Dit kerkelijk jaar staat het evangelie volgens Marcus in het middelpunt. De komende zondagen komen we in aanraking met
genezingsverhalen uit het eerste hoofdstuk van Marcus. Het evangelie vertelt een dag uit het leven van een druk bezette
rabbi. We zien zijn totale inzet voor al die mensen bij de deur van het huis, waarin Jezus verbleef. Allen zoeken ze hun
heil bij de heiland. Het lijkt wel een overvolle wachtkamer van een artsenpost voor mensen zonder
ziektekostenverzekering.
Voorafgaande aan al die dringende mensen, vernemen we hoe Jezus in datzelfde huis de schoonmoeder van Petrus geneest.
Even later zien we dat hij iemand met een huidziekte genezing schenkt
Steeds wordt er een beroep op Jezus gedaan. Het lijkt er op dat hij 24 uur per dag beschikbaar is. Altijd is er wel een
zieke. Altijd is er wel iemand die aandacht en troost nodig heeft. Altijd wel iemand die ondersteuning kan gebruiken.
Jezus heeft de handen meer dan vol. Maar ook hij heeft tijd voor zichzelf nodig. Na alle stress rond de zieken en
anderen die hem benaderen, zoekt Jezus tussen alle genezingen door de stilte op voor gebed. Maar zijn retraite is van
korte duur. Simon Petrus weet hem te vinden en zegt tegen hem: 'iedereen (!) is op zoek naar u'. Onder die voortdurende
spanning en verwachtingen lijkt Jezus permanent te verkeren.   

PGGBU/PGGBU, 30-01-2018
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Ouderenkring Ontmoetingskerk
Op maandag 5 februari komen we weer bij elkaar. Het is voor mij dan de laatste keer dat ik deze bijeenkomsten 
begeleid; ik zal ze missen. Maar zoals altijd maken we er een fijne middag van en op jullie verzoek gaan we door met het
vertellen van de Bijbelse verhalen van het Oude Testament. We zien  wel hoe ver we komen en gelukkig blijven er genoeg
verhalen over om verder te vertellen: spannend en boeiend en soms heel herkenbaar in onze tijd. Natuurlijk nemen we ook
tijd om even terug te blikken, maar ook om naar de toekomst te kijken. Hoe, en met wie gaan we verder? We beginnen,
zoals gewoonlijk om 15.15 uur en eindigen om 16.45  uur. Hartelijk welkom op maandag 5 februari. Vriendelijke
groet.Dineke Streefkerk

PGGBU/PGGBU, 30-01-2018
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Content-Id: 3254, Groep: 201;202;.

Pagina 10 van 91



[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

13-02-2018

Euregionale Oecumenische Conferentie
vrijdag 20 april van 9.30 � 15.45 uur in klooster WittemDe euregionale oecumenische werkgroep Maas � Rhein, waarin de
bisdommen Roermond, Aachen en Luik en de Protestantse Kerk in Limburg, Rheinland en Eupen/Malmedy participeren,
organiseert een conferentie onder het thema:�Help je mij &  bij het sterven?'Recht op leven � Recht op sterven?De angst
om onder veel pijn en in eenzaamheid te moeten sterven brengt steeds meer mensen ertoe het tijdstip van hun dood zelf te
willen bepalen. De voorstanders van actieve stervenshulp beargumenteren dat de vrijheid van individuen ook het recht
inhoud tot beëindiging van zijn/haar leven. De tegenstanders van een gewenste dood zetten in op de bescherming van het
leven tot aan het einde toe en daarmee voor een menswaardig sterven door de therapeutische verzachting van de pijn en de
ontwikkeling van verzorging in een hospice.
Hoe is de hulp aan stervenden in België, Duitsland en Nederland wettig geregeld? Welke posities nemen de kerken in de
Euregio hierin in? En hoe gaan mensen die stervenden begeleiden om met hun wens hun leven te beëindigen? Wij nodigen u
hartelijk uit over deze vragen in Euregionaal verband samen na te denken. Wij gaan graag met u in gesprek.
Er is �s morgens en �s middags een lezing met aansluitend 3 workshops om over onderdelen van de lezing door te
praten.Lezing �s morgens is van Dr. Emil Piront uit Luik. Hij is moraal theoloog in Leuven en spreekt over de
positionering van de kerken in de euthanasiepraktijk in België.In een van de aansluitende workshops gaat het met Prof.
Dr. Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam over euthanasie in Nederland.
De lezing �s middags is van Paul Schreur O.S.Cam, uit Roermond, hij heeft als geestelijk verzorger in de palliatieve
zorg gewerkt.Hij spreekt over 'Vragen aan het einde van het leven � een pastorale zoektocht'Een van de workshops wordt
geleid door de palliatief arts Johannes Wüller van homecare Aachen.
De voertaal deze dag is Nederlands en Duits. Bij de lezingen is een hand-out voorhanden in de andere taal. Bij de
workshops spreekt ieder zijn eigen taal, er zijn mensen om zo nodig te vertalen.
Deelnemersbijdrage (bij aanvang conferentie te voldoen) Incl. warme maaltijd en koffie ¬ 25Studenten    ¬ 10
///Aanmelden tot 13 april 2018Wij vragen u om u per email of telefoon aan te melden. De aanmeldingen worden in volgorde
van binnenkomst afgehandeld. Na aanmelding ontvangt u een aanmeldingsbevestiging met routebeschrijving. Er is veel
belangstelling voor deze dag. Wacht niet te lang met aanmelden want vol is vol
Informatie en aanmelding voor Nederlanddehaan-verduyn@freeler.nl 0031 (0) 43 3624240 \\\ 

PGGBU/PGGBU, 13-02-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3260, Groep: 201;202;.

Pagina 11 van 91



[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

21-02-2018

Kerkdienst over Voltooid Leven
Al vele jaren is er volop discussie over het onderwerp 'Voltooid Leven'. De politiek worstelt al geruime tijd met dit
thema. Er gaat vrijwel geen week voorbij of in de media wordt er aandacht aan besteed. Ook vanuit de kerken willen we
graag meedenken en praten over een thema waarin het gaat over de grote levensvragen.
In het vraagstuk van 'Voltooid Leven' draait het om (veelal oudere) mensen, die nog (redelijk) gezond en helder van
geest zijn. Desondanks geven deze mensen aan niet langer te willen leven. Want ze vinden dat ze klaar zijn met het leven
en dat voor hen het leven geen zin meer heeft. Zij zouden in hun situatie hun leven op waardige wijze wensen te
beëindigen met behulp van anderen.  Het zijn vaak eenzame mensen, die het gevoel hebben dat ze geen nut meer hebben. Ze
hebben geen hoop meer, maar zijn bang dat ze als last worden beschouwd door hun naaste familie en andere dierbaren.
Hulp bij het beëindigen van het leven van anderen is strafbaar. Er zijn politici en maatschappelijk groeperingen die
steeds vaker pleiten voor wetgeving waardoor de strafbaarheid verdwijnt. Maar moet zo�n wet er komen? Daarover zijn de
meningen zeer verdeeld.
In de kerk volgen we in deze periode de Veertig-dagen-tijd. Een tijd van bezinning en nadenken over de vragen van leven
en dood. Vragen die volop raken aan het onderwerp als 'Voltooid Leven'. Deze kerkdienst is voorbereid door een groepje
gemeenteleden. In aanloop naar deze kerkdienst hebben we ons intensief beziggehouden met dit moeilijke maar ook
belangrijke thema. Met vragen als: wanneer is leven voltooid? En welke gedachten gaan schuil achter de doodswens? Onze
gedachten willen we graag met u delen. Dat kan in  de kerkdienst op zondag 11 maart in de Johanneskerk om 10.00 uur.  In
deze dienst maken we gebruik van de beamer.
Van harte welkom! Wilma Thijs, Inge Streekstra, René Koolwijk, Bart Wauben, Bep Wijmenga, Christel Prins en Pier Prins 

PGGBU/PGGBU, 21-02-2018
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21-02-2018

Afscheid van Dineke Streefkerk
Zondag 18 maart Ontmoetingskerk: afscheid van Dineke StreefkerkBinnenkort verhuist Dineke naar Amstelveen en daarmee
gaat ze ons na talloze jaren verlaten. Graag willen we stilstaan bij Dineke�s afscheid en haar danken voor het vele dat
ze voor onze gemeente gedurende lange tijd heeft gedaan. Dat doen we in en na de kerkdienst op zondag 18 maart in de
Ontmoetingskerk.

PGGBU/PGGBU, 21-02-2018
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21-02-2018

Cursus Liturgie Powerpoint maken
In onze kerken in Geleen en Urmond wordt tijdens de eredienst regelmatig een 'PowerPoint' vertoond waarbij de liederen
en Bijbelteksten groot geprojecteerd worden. In de Ontmoetingskerk gebeurt dat via een beamer en wordt er op een groot
scherm geprojecteerd, in Urmond op een grote tv. Het maken van zo�n PowerPoint vergt enige kennis en vaardigheid. In
onze gemeente worden de PowerPoints voornamelijk door Phyllis Stans gemaakt. Het is van belang, dat deze wijze van
ondersteuning van de eredienst kan blijven bestaan.  Met slechts één persoon, die dit kan zijn we als gemeente wel
kwetsbaar. Derhalve roep ik hierbij vrijwilligers op, die dit ook willen leren. In een cursus van 3 bijeenkomsten van
2,5 uur moet het mogelijk zijn om een dergelijke powerpoint te maken. De liederen en de Bijbelteksten worden uiteraard
door de voorganger gekozen. In onze gemeente werken een groot aantal vrijwilligers. Dat is fijn en draagt ertoe bij dat
we een hechte gemeenschap vormen. Het zou fijn zijn als er ook een aantal 'Powerpointmakers' aan de groep vrijwilligers
toegevoegd kunnen worden.Wat heeft u nodig om aan deze cursus deel te nemen?" Een basisvaardigheid om met een laptop
(pc) om te gaan." Het Office-programma, waarvan 'PowerPoint' een onderdeel is. (liefst Office 2016, maar oudere versies
kunnen ook gebruikt worden)" Een dosis digitale nieuwsgierigheid." Een eigen laptop om mee te nemen naar de cursus.
Indien er zich tenminste 3 personen opgeven voor deze cursus, gaat de cursus door en zullen we in onderling overleg
vaststellen op welke dagen en tijden dit zal zijn. De cursus wordt in de Ontmoetingskerk gegeven, waarbij gebruikt
gemaakt wordt van de beamer, zodat u de handelingen groot kunt zien. In de kerk beschikken we ook over wifi. Elke
cursist ontvangt een uitgebreide handleiding met veel afbeeldingen, zodat er thuis ook geoefend kan worden. Het is niet
alleen fijn, dat u zo mede onze kerkgemeenschap dient, maar het is ook een boeiende aangelegenheid om een PowerPoint te
kunnen maken. U kunt zich bij mij opgeven via tel: 046-443 44 66. of via e-mail: steenruud@gmail.com   We maken er een
gezellige cursus van!
Ruud Steen

PGGBU/PGGBU, 21-02-2018
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23-02-2018

Boekenmarkt Beek!
GROTE BOEKENMARKT IN DE PROTESTANTSE KERKtijdens de Paasveemarkt te Beekop zondag 18 maart 2018 van 10 tot 16 uur 
Sinds 1837 bevindt zich aan de Raadhuisstraat het sfeervolle Protestantse kerkje van Beek. De Belgische koning Leopold
heeft het kerkgebouw destijds geschonken aan de Protestantse gemeenschap. Vandaar dat het ook bekend staat als het
Leopoldskerkje. Om geld op te halen voor de diaconie wordt eenmaal per jaar een grote boekenmarkt gehouden. Honderden 2e
hands boeken zijn te koop voor spotprijzen. Heel veel thrillers, familieromans, jeugdboeken, boeken over Limburg, en
legio andere onderwerpen. Alles keurig op genre gesorteerd.U vindt beslist iets van Uw gading.
Van  harte  welkom !!!

PGGBU/PGGBU, 23-02-2018
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05-03-2018

Gemeenteberaad 15 april
Uitnodiging voor een gemeenteberaad na de kerkdiensten op zondag 15 april 2018 in Urmond en de Ontmoetingskerk.
Een jaar geleden is er een gemeentevergadering gehouden, over een aanpassing van de zogenoemde plaatselijke regeling.
Hierin werd met name het aantal kerkenraadsleden teruggebracht van 13 naar 9, om het besturen van onze gemeente GBU te
vergemakkelijken. Vanuit de classis is ons erop gewezen dat er enkele tekstuele wijzigingen gewenst zijn om
dubbelzinnigheden te voorkomen. Zo dient een gemeentevergadering volgens de kerkorde van de PKN niet opgevoerd te worden
onder de besluitvormende vergaderingen. Verder moet duidelijk zijn wat het quorum (vereist aantal aanwezige
kerkenraadsleden) is om een besluit te nemen als een bijzondere taak vervalt. Bij zo�n taak moet u denken aan een
(tijdelijke) assessor bij de classis, wat nu bv Ruud Steen is. U wordt uitgenodigd voor de gemeentevergadering, die deze
keer direct na de kerkdienst op 15 april wordt gehouden op twee locaties: na de vroege dienst van 9.00 uur in Urmond en
na de late dienst van 10.30 uur in de Ontmoetingskerk. Op deze vergadering worden de wijzigingen toegelicht. De
voorgestelde plaatselijke regeling kunt u alvast bekijken op onze website www.pggbu.nl . U bent van harte uitgenodigd.
Kees van Luijk, scriba

PGGBU/PGGBU, 05-03-2018
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05-03-2018

Gemeenteberaad 15 april
Uitnodiging voor een gemeenteberaad na de kerkdiensten op zondag 15 april 2018 in Urmond en de Ontmoetingskerk.
Een jaar geleden is er een gemeentevergadering gehouden, over een aanpassing van de zogenoemde plaatselijke regeling.
Hierin werd met name het aantal kerkenraadsleden teruggebracht van 13 naar 9, om het besturen van onze gemeente GBU te
vergemakkelijken. Vanuit de classis is ons erop gewezen dat er enkele tekstuele wijzigingen gewenst zijn om
dubbelzinnigheden te voorkomen. Zo dient een gemeentevergadering volgens de kerkorde van de PKN niet opgevoerd te worden
onder de besluitvormende vergaderingen. Verder moet duidelijk zijn wat het quorum (vereist aantal aanwezige
kerkenraadsleden) is om een besluit te nemen als een bijzondere taak vervalt. Bij zo�n taak moet u denken aan een
(tijdelijke) assessor bij de classis, wat nu bv Ruud Steen is. U wordt uitgenodigd voor de gemeentevergadering, die deze
keer direct na de kerkdienst op 15 april wordt gehouden op twee locaties: na de vroege dienst van 9.00 uur in Urmond en
na de late dienst van 10.30 uur in de Ontmoetingskerk. Op deze vergadering worden de wijzigingen toegelicht. De
voorgestelde plaatselijke regeling kunt u alvast bekijken op onze website www.pggbu.nl . U bent van harte uitgenodigd.
Kees van Luijk, scriba

PGGBU/PGGBU, 05-03-2018
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13-03-2018

Bij de Paas-kerkdiensten
Donderdag 29 maart: Witte Donderdag in de Ontmoetingskerk  De viering op Witte Donderdag is een dienst van gedenken. Op
deze avond staat de viering centraal en daarmee de tafel in het middelpunt. Met de maaltijd ervaren we hoe Jezus
voorafgaande aan zijn lijdensweg met zijn leerlingen in verbondenheid samen was. In die verbondenheid schittert al iets
door van de het licht van de opstanding. De kleur van de dag is dan ook wit. Deze maaltijd sluit aan bij de
geloofsbeleving van Israël. We lezen dan ook uit Exodus over Israëls maaltijd. De cantorij werkt mee aan deze dienst.
Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag in Urmond   Op deze avond komen we bij elkaar in de kerk in Urmond voor de viering op
Goede Vrijdag.  Het karakter van de dienst is sober en ingetogen: immers we laten ons bepalen door de (lijdens)weg van
Jezus.
Zaterdag 31 maart: Stille Zaterdag / Paaswake in Beek Op zaterdagavond 31 maart vieren we de paaswake in de kerk in
Beek. We gedenken, bidden en lezen de teksten uit de Bijbel. We laten het licht op ons afkomen. En we steken zelf ons
lichtjes aan de nieuwe paaskaars aan.
Zondag 1 april: Paasmorgen in de Ontmoetingskerk   Op Paasmorgen komen we samen in de kerk in de Ontmoetingskerk om het
feest van de opstanding te vieren. Het nieuwe leven wordt gevierd. De cantorij werkt mee.

PGGBU/PGGBU, 13-03-2018
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19-03-2018

Film over de boekenmarkt in beek

Klik hier  voor de impressie van Ruus Steen over
de boekenmarkt in Beek dit jaar.

PGGBU/PGGBU, 19-03-2018
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27-03-2018

Historiejaar 1568
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon, die uiteindelijk heeft geleid tot een zelfstandig
Nederland. Niet zo bekend is dat onze streek, en in het bijzonder ook de voorlopers van de Protestantse gemeenten van
Urmond en Grevenbicht, bij dat begin van de opstand tegen Spanje een belangrijke rol hebben gespeeld. In die tijd waren
er Protestantse kernen aan beide zijden van de Maas rond Stein, Urmond, Born, Bicht (Grevenbicht/Obbicht), Stokkem,
Rekem en Leut.Een samenwerkingsverband van de burgerlijke gemeenten Stein en Sittard-Geleen aan de Nederlandse kant, en
Maasmechelen en Dilsen-Stokkem aan de Belgische kant, met de heemkundeverenigingen van de plaatsen binnen de streek gaat
dit jaar in het bijzonder twee gebeurtenissen van 1568 herdenken, nl. de onthoofding op last van de Spaanse koning
Filips II van Diederik en Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg, zonen van Herman van Bronckhorst-Batenburg, heer van
Stein, en voorvechters van de vrijheid van godsdienst, en de Maasveldtocht van Willem van Oranje met zijn leger, met de
beroemde overtocht van de Maas bij Obbicht met de hulp van Karel van Bronckhorst-Batenburg, heer van Obbicht en broer
van Diederik en Gijsbert.Op dit moment loopt er in Stein al een interessante tentoonstelling over dat begin van de
Tachtigjarige Oorlog in onze streek. Het Archeologiemuseum aan de Hoppenkampstraat 14-A aldaar, met het bekende
Bandkeramiekersgraf op de originele plaats, is onlangs uitgebreid tot een breder erfgoedmuseum en herbergt dit jaar deze
tentoonstelling. Deze is geopend op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag, steeds van 13-16 uur.Later in het jaar zijn
nog o.a. een autotocht en een fietstocht langs de betreffende punten gepland, en ook de jaarlijkse wandeltocht
'Maastrek' zal in hetzelfde teken staan.Parallel aan het Historiejaar 1568 houdt de historicus Guus Janssen op
19-04-2018 om 20.00 uur in de Protestantse kerk te Grevenbicht een lezing over het Protestantisme in het Gulikse gebied
aan de Maas (Grevenbicht, Sittard, Urmond) in de woelige periode vanaf ca 1520 tot 1672, het jaar waarin de vaak felle
confessionele strijd beslecht werd met het Religionsvergleich (Gulikse godsdienstvrede). De entree is ¬ 4,-- (Vrienden
Kerkje ¬ 2,-- ).Informatie over de aktiviteiten rond het Historiejaar 1568 vindt u op www.maasvallei1568.nl . Daar kunt
u ook het speciale herdenkingsbier bestellen en/of de bijzondere drieorige kruik uit die tijd, die te zien is op
schilderijen van Breughel en speciaal voor deze gelegenheid weer wordt gemaakt.
Wim Hoogstraten

PGGBU/PGGBU, 27-03-2018
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30-03-2018

Eye for Zambia op 22 april in Geleen

ZWO Eye for ZambiaSamuel en Tamara zijn met hun
kinderen Bram, Aron en Seth op verlof in
Nederland. Ze hebben nu ruim een jaar in Macha,
Zambia gewerkt en zijn daar een oogkliniek aan het
opzetten. Ze hebben al veel mensen kunnen helpen:
er zijn (staar)operaties gedaan, brillen
aangemeten en andere oogproblemen behandeld.In
Zambia wonen, net als in Nederland, ruim 16
miljoen mensen, maar er zijn maar heel weinig,
minder dan 25, oogartsen werkzaam. Bovendien is op
veel plaatsen de oogzorg te duur voor de �gewone
man�. Er valt nog veel te doen in Zambia. ///Op 22
april zullen Samuel en Tamara na de (gezamenlijke)
dienst over hun werk vertellen en er een en ander
van laten zien. En u kunt natuurlijk vragen
stellen. U bent hierbij van harte uitgenodigd!!\\\

PGGBU/PGGBU, 30-03-2018
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03-04-2018

Bertha Verkerk volgt Wouter den Dulk op
De voorzitter van onze kerkenraad Wouter den Dulk is helaas wegens fysieke klachten genoodzaakt dat ambt niet langer te
vervullen. De kerkenraad is verheugd dat Bertha Verkerk bereid is hem op te volgen. De kerkenraad stelt haar daarom
kandidaat voor het ambt van ouderling-voorzitter kerkenraad. Eventuele bezwaren kunnen worden ingebracht of
tegenkandidaten kunnen worden gesteld, schriftelijk bij de scriba, en wel tot uiterlijk 29 april 2018.Wouter is gelukkig
wel in staat om de Raad van Beheer te versterken en aan te blijven als ouderling. De kerkenraad heeft besloten hem te
benoemen tot ouderling-kerkrentmeester na zijn aftreden als voorzitter van de kerkenraad.Voorts treedt in mei de nieuwe
kerkorde van de PKN in werking, waarbij huidige classes worden samengevoegd. De classis Limburg houdt dan op te bestaan,
waardoor Ruud Steen als ouderling niet langer assessor is (ouderling met een bijzondere taak). De kerkenraad heeft
besloten hem als ouderling en lid van de kerkenraad te belasten met de coördinatie van de oudsten bij de kerkdiensten.

PGGBU/PGGBU, 03-04-2018
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03-04-2018

Gemeenteberaad op 15 mei
Uitnodiging voor de gemeentevergadering. Op 15 mei zal er weer een gemeentevergadering worden gehouden, samen met
Sittard-Grevenbicht. Er wordt nu gekozen voor een avond met een persoonlijke inbreng vanuit de beide gemeenten, dus niet
voor zaken als de financiën. nadere informatie volgt.
Kees van Luijk, scriba

PGGBU/PGGBU, 03-04-2018
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05-04-2018

Koor uit Bourscheid (Lux) in Geleen
In de dienst van 22 april krijgen we medewerking van het koor uit Bourscheid (Luxemburg) aan de gezamenlijke dienst in
de Ontmoetingskerk. Onze organiste Nelly de Haan heeft samen met haar man Bert meerdere jaren in Bourscheid in Luxemburg
gewoond. Nelly was daar organiste in de Rooms-katholieke kerk en begeleidde ook het koor van de kerk. Al geruime tijd
geleden heeft Nelly het koor uitgenodigd om een keer naar hier te komen en mee te zingen in de Ontmoetingskerk.
///Zondag 22 april is het zover. Dan heten we het koor graag welkom! Uiteraard speelt Nelly op het orgel. In deze
gezamenlijke dienst zal het koor, zoals dat heet, de mis zingen. Alle elementen uit de klassieke misviering komen dan
ook terug. En het is dan ook op zijn plaats met elkaar het avondmaal te vieren. Van harte welkom allemaal in deze
bijzonder dienst. Pier Prins\\\

PGGBU/PGGBU, 05-04-2018
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06-04-2018

Stekjesmarkt van ZWO
Ook dit jaar  organiseert de ZWO commissie van Sittard een stekjesmarkt op twee zondagen na de kerkdienst. De eerste is
op 6 mei bij de ontmoetingskerk in Geleen en de tweede op 13 mei bij de Johanneskerk in Sittard. Iedereen die iets over
heeft van stekjes, zaaigoed, planten, bloeiende takken enz. kan dit meebrengen. Na de dienst is er dan een gezellige
plantenmarkt: veel mensen vinden dan wel wat van hun gading: iets bloeiends, een stek van een bijzondere vaste plant,
een kruidenplantje, jonge planten of zaaigoed zoals tomaten, aardbeien, courgettes voor in de moestuin of op het balkon,
noem maar op.Op dezelfde zondagen zal er binnen in een zaaltje ook boeken kaarten en tijdschriften verkocht worden.
Heeft u iets voor de verkoop, breng dit dan alstublieft mee op deze zondagen of laat ons iets weten.De opbrengst van de
verkoop gaat naar ons ZWO-project Shabai: het werk van Elisabeth den Boer in China.
Namens ZWO- Sittard,Iet den Boer

PGGBU/PGGBU, 06-04-2018
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23-04-2018

Uitnodiging Gemeentevergadering
Uitnodiging voor de gemeentevergadering op dinsdag 15 mei,  20.00 uur in de Johanneskerk. 
Een avond van hoop en verwachting! Protestant in de Westelijke Mijnstreek. We voelen ons soms een bescheiden
minderheid, die ook nog eens kleiner wordt. Aan de andere kant: Jezus begon met maar twaalf volgelingen en als je het
daarmee vergelijkt zijn we al met een flinke club.Het is goed om de krimp eerlijk onder ogen te zien, maar er is
tegelijk reden genoeg om hoopvol te zijn. Om verwachtingen te hebben en die met elkaar te delen. Want wat je hoopt kan
zomaar gebeuren.Wat zou de kerk, ónze gemeenschap van gelovigen, kunnen betekenen? Voor onszelf, als gemeenteleden, voor
onze stad en streek? En wat hopen we dat de kerk elk van ons persoonlijk biedt? En wat zouden we graag delen?Geloof,
hoop en liefde bouwen de gemeente � en deze avond gaat het over de hoop. Over hoe die ons richting kan geven.We laten
ons onder meer inspireren door het boekje �Krimp onderkennen � Hoop hervinden� van Jeffrey Jones. Dat nodigt uit om
ontspannen en met nieuwe ogen naar de kerk van deze tijd te kijken, en maakt dat ook praktisch. We eindigen met een
korte viering.Jullie zijn van harte welkom op 15 mei. Vanaf half acht staat de koffie klaar. En onze eerste hoop (en
verwachting) is een mooie opkomst!
De gezamenlijke kerkenraden van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht.

PGGBU/PGGBU, 23-04-2018
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23-04-2018

Kerkdienstenrooster 2019
Beste gemeenteleden,We hebben in december 2017 gecommuniceerd over de besluiten die de kerkenraad genomen had na het
gemeenteberaad van november 2017. Toen hebben we ook beloofd om bij u terug te komen over de nog te nemen besluiten ten
aanzien van het kerkdienstenrooster in het jaar 2019, zodra die genomen zouden zijn. Dat punt was na het gemeenteberaad
van november 2017 namelijk op het bordje van de kerkenraad blijven liggen. Met name de reacties uit Urmond en Beek en
Grevenbicht tijdens het gemeenteberaad van november zijn nog eens goed op de hand genomen en meegenomen in de
besluitvorming.In diverse sessies hebben de beide moderamina en kerkenraden overleg hierover gehad en uiteindelijk
hebben we in de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van maart 2018 hierover unaniem een compromis gesloten. Dit
compromis bestaat uit heldere afspraken voor 2019. We zullen in 2019 elke zondag een dienst in één van de twee grote
kerken houden en die zal beginnen om 10:30 uur. Dus zowel in de Ontmoetingkerk als de dienst daar is of als de dienst in
de Johannes kerk is om half elf voortaan dienst. Dat maakt het mogelijk om voorafgaande aan de dienst in een grote kerk
op een bepaald aantal zondagen een dienst in een van de kleine kerken te houden.Er is uiteindelijke voor gekozen om
gedurende het jaar 30 diensten te houden in de kleine kerken. Deze zullen verdeeld worden over Beek, Urmond, Grevenbicht
en het Gruizenkerkje, waarbij de intentie is om ongeveer hetzelfde aantal diensten als nu in Grevenbicht te houden en in
Urmond en Beek, circa 12. Een deel van de diensten (zes in totaal) zal door leden van de eigen gemeente ingevuld gaan
worden. We verwachten nieuwe impulsen vanuit onze nauwe samenwerking!Alle diensten, met uitzondering van de diensten op
de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen gezamenlijke diensten zijn, waarbij de ambtsdragers, etc. verzorgd
worden door de ontvangende gemeente.We hopen hiermee een stukje helderheid gegeven te hebben ten aanzien van de keuzes
die we gemaakt hebben en zullen op een later tijdstip meer details over het rooster 2019 met jullie delen. Daar wordt
momenteel hard aan gewerkt.
Met vriendelijke groet namens de beide kerkenraden,Wouter den Dulk en Sietse van der Sluis

PGGBU/PGGBU, 23-04-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3391, Groep: 201;.

Pagina 27 van 91



[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

30-04-2018

Impressie Synode 19/20 april 2018
Impressie Synode 19/20 april 2018
Het is zomer op Hydepark (en in de rest van Nederland) en de Generale Synode komt twee dagen bij elkaar. Er staat een
scala aan onderwerpen op de agenda, het merendeel zal ik kort of iets langer in deze impressie aan de orde laten komen.
Na de liturgische opening in de kapel buigen wij ons allereerst in comité over een heel aantal benoemingen voor de
verschillende Generale Colleges en Adviesraden en stemmen wij, na diverse aanbevelingen, in met mr. J.P.M. Donner als
voorzitter van de Raad van Toezicht van de Protestantse Theologische Universiteit en Ing. Jurjen de Groot als nieuwe
directeur van de Landelijke Dienstenorganisatie. Laatstgenoemde heeft een belangrijke en verantwoordelijke functie in
het (financiële) beleid. In zijn speech is de nieuwe directeur heel duidelijk in zijn drijfveren en spirituele
achtergrond, mede gevormd door een periode werken en leven in Kenia. Zijn dienstbaarheid aan het welbevinden van de kerk
als geheel komt positief op mij over.
We gaan verder met een thema dat de laatste jaren veel aandacht heeft en krijgt: nieuwe vormen van kerk-zijn. We
bekijken een aardig filmpje over twee pioniersplekken: De Haven op Kanaleneiland/Utrecht en Crosspoint Nieuw-Vennep en
de enthousiaste kartrekkers van deze plekken worden geïnterviewd over hun uitdagingen, met name op het �ordelijke� vlak.
Hoe zit het met de ambten bij deze nieuwe kerkvormen, hoe lopen de financiële lijnen, hoe zijn de verbindingen met de
plaatselijke kerk, hoe zelfstandig is men? Aardig detail is dat De Haven niet werkt met een (formele) ledenlijst, maar
met een Whatsapp-groep. Wel verbonden, maar ook vrij. Het is duidelijk dat er nog veel vragen liggen en het voor alle
partijen ook de uitdaging is om ruimte te krijgen, te ervaren en te bieden voor het experiment van kerkvernieuwing.
Na de lunch wordt het eerste exemplaar van het boekje getiteld: �Geloven in de classis� uitgereikt aan de schrijver.
Geschreven naar aanleiding van de veranderingen die heel binnenkort gaan plaatsvinden, wanneer onze 75 classes
teruggebracht gaan worden naar 11 grote classicale gebieden. Door alle eeuwen heen zijn er veranderingen geweest horen
we, steeds inspelend op de context. Een saai thema, die classis? Prof. Leon van den Broeke geeft aan dat er zelfs
conferenties in Amerika plaatsvinden rondom dit thema, want het is wel degelijk van belang welke structuur je geeft aan
je kerk om de ontmoeting en onderlinge samenhang te bevorderen. En zoals beschreven staat in het woord vooraf van het
kleine boekje: de vernieuwde opzet van de structuur bepaalt de classis bij haar wezen, het geloof. Geloven in de classis
is geen bestuurlijke titel, gaat niet over de locatie waar je gelooft, maar dát je samen gelooft en daar gezamenlijk
vorm aan geeft.
Er volgt een aardig (engelstalig) filmpje over het 70jarig bestaan van de Wereldraad van Kerken. In 1948, in de
na-oorlogse hektiek opgericht in Amsterdam onder bezielende leiding van prof. Willem Visser- �t Hooft. De beelden van
vieringen op de Assembly�s tonen de veelkleurigheid van deze internationale christelijk-oecumenische organisatie.
Momenteel zo�n 340 kerkgenootschappen in 110 landen. Wie kent niet meer de belangrijke begrippen van het Conciliair
Proces, Vrede- Gerechtigheid en Heelheid van de schepping? Ook het programma tegen racisme (Combat Racism) heeft veel
aandacht gekregen. Hoewel de Wereldraad qua organisatie behoorlijk is ingedund, spelen er zeker nog belangrijke thema�s,
zoals de Pelgrimage voor Gerechtigheid en Vrede. In de zomer wordt het jubileum gevierd, in Amsterdam, met een
feestelijke dankdienst en een heel programma daarom heen.
Jaarlijks vindt ook een ethische bezinning plaats in de Synode. Vorig jaar hield Beatrice de Graaf een lezing over
�Veiligheid� waarover later een boekje is verschenen. Deze vergadering wordt aandacht gegeven aan het thema �Migratie�,
ingeleid door prof. dr. Dorottya Nagy, hoogleraar missiologie aan de PthU. Ook over dit thema moet te zijner tijd een
publicatie verschijnen die geschikt is voor het gesprek in de gemeenten. Het gesprek over migratie ligt op straat en
daar spelen allerlei emoties in mee, geeft Nagy aan. Reacties die zich vertalen tot in stemgedrag. Maar laten we niet te
gemakkelijk denken te weten wat migratie is en inhoudt. Het is een complex en veelomvattend thema, waar politieke,
sociale, economische en technologische processen in meeklinken. Rondom het toverwoord 'migratie' wordt een grote
vocabulaire opgebouwd. Migratie is schijnbaar een taal geworden, die zich voordoet als toegankelijk, makkelijk leerbaar
en uitstekend geschikt voor communicatie. In het algemeen veronderstellen mensen dat inmiddels iedereen die taal
spreekt. Maar de vraag is eerder: �spreek jij migratie?�. Nagy wijst ook op de machtsverhoudingen die meespelen, ook in
de insteek van gastvrijheid en het verschaffen van recht. Liever spreekt zij daarom over migratiedynamiek. Een mooie
gedachte in haar verhaal is: we zijn kerk, maar we zijn ook steeds in wording, plaatselijk, tijdelijk, altijd in een
groter verband. En, de ver-ander, die ik ver-ken kan mij en mijn kerk steeds veranderen. De lezing roept verschillende
reacties op, niet iedereen kan uit de voeten met de toch wel erg brede insteek van haar verhaal, waarbij (al dan niet
gedwongen) migratie en mobiliteit allemaal aan de orde komen. Ik heb de tekst vanuit het moderamen een dag eerder
ontvangen en geef met scriba René de Reuver een eerste reactie, waarna we kort in tweetallen in gesprek gaan en de
gedachten plenair worden gedeeld. Ik ben benieuwd naar de publicatie over dit belangrijke thema.
Tweede boekje dat ons vandaag uitgereikt wordt is de uiteindelijke publicatie over de eredienst �Tot Gods Eer�, van de
hand van Marcel Barnard. Bedoeld om, samen met de beschikbare korte filmpjes van verschillende stijlen van eredienst,
het gesprek over de liturgie in de locale gemeenten vorm te geven. De suggestie wordt gedaan om dit gesprek in de nieuwe
ringen te voeren. Bij afwezigheid van Prof. Barnard wordt het eerste exemplaar aan de Lutherse predikant Willem Boon
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uitgereikt, die geheel onvoorbereid prachtig speecht over zijn ervaringen met het vieren.
Elk jaar ontvangt de Synode de proponenten en kerkelijk werkers die aan het begin staan van hun werk in de kerk. Ook
dit keer een heel gevarieerd gezelschap. Een voor een geven zij een korte introductie over zichzelf en leren we hun
huidige of gewenste werksituaties nog beter kennen door de vragen die René de Reuver stelt. In de afsluitende liturgie
van de eerste dag wordt later voor hen en voor de nieuwe Synodevoorzitter Saskia van Meggelen, in maart benoemd,
gebeden.
Het is tijdens het diner eigenlijk net te warm om buiten te zitten. Ik doe het toch, met mijn Synodecollega uit de
classis Leiden. Mooi om niet alleen te praten over de komende onderwerpen op de agenda, maar ook uit het dagelijks leven
te delen. Ik ervaar het als verbondenheid.
In de avond staat nog een tweetal punten op de agenda, waar we redelijk snel doorheen gaan. De �vertrekcompensatie als
mobiliteit bevorderende maatregel� is een van de maatregelen uit het totaalpakket om de mobiliteit van predikant in
samenhang met de gemeenten te bevorderen. Hier hangt een kostenplaatje aan. In de novembersynode kwamen de bezwaren al
aan de orde en werd toen besloten om dit onderdeel uit het totale besluitvoorstel te halen en nader onderzoek te doen
naar de mogelijke effectiviteit en financiële consequenties van deze maatregel. We volgen het moderamen in het voorstel
om deze vertrekcompensatie niet in te voeren.
Tot slot bekijken we een kort filmpje in de serie �Geloven met hart en ziel�, gemaakt in samenwerking met de NCRV. Op
locatie worden bijzondere initiatieven van kerken of kerkmensen gefilmd. Dit filmpje is opgenomen in Assen. Het is
inmiddels drie jaar geleden dat de Protestantse Gemeente Assen begon met de PopUp-winkel: Mooi Verhaal. De predikant
vertelt: 'Als kerk wilden we op een nieuwe manier aanwezig zijn in de stad. Een winkel bleek daar een goede manier voor
te zijn: het is een plek waar mensen makkelijk even naar binnen lopen.'  Het is een mooie aflevering en we horen hoe de
NCRV er nog veel denkt te gaan maken, ideeën zijn welkom, zo horen we van de afdeling communicatie.
Na de liturgische sluiting wordt het nog laat. We zitten buiten en ik heb een bijzonder gesprek met een collega.
Dag twee wordt geopend in de kapel door mensen van JOP, de jongerenorganisatie van onze kerk. Aan de orde is het thema
catechese en geloofsoverdracht. Samen met de HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugdbond) horen we een presenatie over de
verschillende manieren en de verschillende plekken waarop er �geleerd� wordt binnen de gemeenten. En zien wij hoeveel
materiaal er voorhanden is om dit stuk kerkewerk te ondersteunen.
Deze dagen viert de staat Israël ook haar onafhankelijkheid en 70 jarig bestaan. Scriba René de Reuver leest een
zorgvuldig geformuleerde tekst voor, een inleiding gevolgd door een gebed door ons gezamenlijk zingend besloten met
psalm 122. Als Protestantse Kerk in Nederland ervaren wij een drievoudige roeping, staat er in deze tekst:  'We zijn
onopgeefbaar verbonden met het volk Israël. We voelen hun vreugde en verdriet. Met de Palestijnse christenen zijn we
verbonden in het ene ondeelbare lichaam van Christus. Hun vreugde en verdriet voelen we ook. In het voetspoor van Jezus
werken we bovendien aan vrede, recht en welzijn voor allen die dat ontberen. Laten we bidden om inzicht.'
Aan de orde is vervolgens de slotbespreking van de classicale consideraties �tranche 3� van de kerkordeteksten, die het
sluitstuk vormen van de kerkordelijke vertalling van Kerk2025. Deze teksten handelen met name over de rechtspositie en
mobiliteit van predikanten. Er is wederom veel geconsidereerd en duidelijke punten zijn ingebracht, met name over de
zogenaamde 12jaars regeling voor predikanten, waarbij het mogelijk wordt om na 12 jaar als gemeente en predikant met
wederzijds goedvinden uiteen te gaan. De meningen over deze regeling zijn zeer verdeeld. Met name de vraag of deze de
mobiliteit daadwerkelijk meer bevordert, of ook schade oplevert voor de betrokkenen. Het college van kerkorde adviseert
om dit artikel niet op te nemen. Het moderamen pleit ervoor om dit stuk gereedschap wel in de koffer te houden door
middel van een tegenvoorstel, mét noodrem. Na een gedegen discussie, waarbij er meerdere zwevende kiezers zijn, stemt de
Synode uiteindelijk met 52 van de 75 stemmen voor dit artikel, dat in 2021 in zal gaan. In de kerkorde zal deze tekst
komen te staan: �Op gezamenlijk verzoek van de kerkenraad en de predikant die tenminste twaalf jaar als predikant voor
gewone werkzaamheden aan een gemeente verbonden is en recht heeft op wachtgeld, kan het breed moderamen van de
classicale vergadering de predikant losmaken van de gemeente�.  Het besluit is nu dus min of meer definitief gevallen,
met een kleine noodrem, de classispredikanten die in september 2018 beginnen kunnen de komende jaren de maatregel
toetsen op haalbaarheid en verwachte mobiliteit/flexibiliteit.
Na het afscheid van de voorzitter van het Generaal College van de Visitatie, het college dat  in de nieuwe structuur
ook een andere vorm zal krijgen. De �gewone� visitatie valt straks namelijk onder verantwoordelijkheid van de
classispredikant en alleen de buitengewone visitatie wordt door het college opgepakt, besluiten we op een heel
bijzondere manier. PERKI, wat staat voor Persekutuan Kristen Indonesia (Christelijke Indonesische Gemeenschap) heeft de
wens te kennen gegeven om onderdeel te worden van de Protestantse Kerk in Nederland. Het voorstel is dat zij een
buitengewone gemeente zullen vormen, zoals ook in 2015 de Pakistaanse Urdugemeente (na een lang proces) is toegetreden.
Bij bespreking van dit onderdeel zijn veel leden en vertegenwoordigers van deze vereniging aanwezig. De bespreking van
het besluitvoorstel is wat saai misschien en hier en daar worden er wel erg technische (maar toch ook nodige) vragen
gesteld, die wellicht op een eerder tijdstip aan de orde hadden kunnen komen, maar de blijdschap is groot en alom
wanneer uiteindelijk de handtekeningen onder het besluit gezet kunnen worden. Zelf ben ik erg blij met de ruimte die
onze kerk weet te bieden, waardoor onze kerk ook minder �wit� wordt. Het verschil in o.a. de geloofsvrijmoedigheid zal
wellicht wel eens lastig zijn, maar ook leerzaam. Het is goed om elkaar eens een spiegel voor te houden.
De Synode wordt besloten in de eetzaal, met een viering geleid door een Indonesische predikante. We maken in de
liturgie een dans mee, door een vrouw in traditionele kleding. Een dans die oorspronkelijk eer betoont aan
hoogwaardigheidsbekleders, maar in deze liturgie een dans van dankbaarheid is, voor de Heilige Geest. Elkaar verder
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ontmoeten, en elkaar geluk wensen met deze nieuwe verbondenheid kan na de viering, mét Indonesische hapjes.
Het waren weer bijzondere en gevulde Synodedagen. U heeft ze via dit verslag wat mee kunnen beleven. Ik heb geprobeerd
mijn stem, letterlijk en figuurlijk goed in te brengen. Tot een volgende keer, hartelijke groeten van ds Irene Pluim
(afgevaardigde Classis Limburg)

PGGBU/PGGBU, 30-04-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3418, Groep: 201;.
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05-05-2018

Zondag 20 mei in de Ontmoetingskerk
Op deze zondag vieren we Pinksteren. We gedenken de komst van de Heilige Geest en het ontstaan van de kerk.
Pinksterfeest is daarom een vrolijk feest. Omdat de geest zorgt voor voortgang en verbinding. We lezen op deze zondag
het bekende verhaal over de uitstorting van de Geest in Handelingen 2, gevolgd door de toespraak van Petrus.
In deze dienst zal Bertha Verkerk-Lam bevestigd worden als ouderling met als speciale opdracht het voorzitterschap van
de kerkenraad. Daarmee volgt ze Wouter den Dulk op als voorzitter. Wouter blijft wel lid van de kerkenraad, maar dan als
ouderling-kerkrentmeester. Ook staan we stil bij het ambt van Ruud Steen. Ruud was als ouderling met speciale opdracht
vele jaren lid van het Breed Moderamen van de Classis Limburg. Per 1 mei is de Classis Limburg opgeheven en opgegaan in
de grote classis Brabant-Limburg. Ook Ruud blijft meedoen in de kerkenraad en wel als ouderling met de speciale
opdrachten om de oudsten in de kerkenraad te vertegenwoordigen.
We hopen op een mooie, vreugdevolle Pinksterdienst met elkaar en uiteraard van harte welkom!Pier Prins

PGGBU/PGGBU, 05-05-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3419, Groep: 201;.
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Drielandendag Eupen
Eens per twee jaar vieren we als Protestantse kerken in de Euregio (Nederland, België en Duitsland) de Drielandendag.
Dit jaar vindt deze Drielandendag plaats in Eupen, de hoofdstad van het Duitstalige deel van België. Twee jaar geleden
was die in Aachen en vier jaar geleden in de Ontmoetingskerk in Geleen. Het programma op zondag 27 mei ziet er als volgt
uit: 10.30-11.00 uur: Aankomst in de Friedenskirche (Klötzerbahn) met koffie en thee. 11.00-12.00 uur: Euregionale
kerkdienst (in het Duits en Nederlands) 12.30-13.30 uur: Middageten in de pastorie in de Hookstrasse 4013.30-15.00 uur:
Rondleidingen in de stad, Samen zingen, Kinderprogrammaca. 15.30 uur:       Afsluiting
Het zou fijn zijn als ook uit onze gemeente net twee jaar geleden een aantal zouden willen deelnemen. In verband met
het eten graag opgave bij Pier Prins: email: prins1959@gmail.com  / tel. 046 � 436 00 37 Op www.
ev-kirche-eupen-neumoresnet.org vindt u meer informatie over de gemeente. Van harte welkom in Eupen

PGGBU/PGGBU, 05-05-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3420, Groep: 201;202;.
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Kekrtuintreffen Ontmoetingskerk

Op deze zondag 17 juni houden we een
kerk-tuin-treffen in de Ontmoetingskerk. Twee jaar
geleden hebben we dat ook gedaan. Wij nodigen u
daarvoor van harte uit. 
We beginnen met de kerkdienst om 10.30 uur.
Aansluitend ontmoeten we elkaar met koffie/thee en
iets lekkers in de kerktuin. Bij minder goed weer
doen we dit in de Herberg. We gebruiken met elkaar
een lichte lunch en sluiten ca. 14.00  uur het
programma af.
In verband met het eten, graag voor 5 juni
opgeven bij Betty Dijkstra, tel: 046-451 75 07,
e-mail: han.betty.dijkstra@hetnet.nl 
In de hal van de Ontmoetingskerk hangt op het
mededelingenbord ook een intekenlijst. Via die
lijst kunt u zich ook opgeven.
Namens de pastorale wijkteams van de wijken 2,3,
4 en 5, van harte welkom!

PGGBU/PGGBU, 05-05-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3421, Groep: 201;202;.
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Kerkdienstenrooster 2019
Beste gemeenteleden,We hebben in december 2017 gecommuniceerd over de besluiten die de kerkenraad genomen had na het
gemeenteberaad van november 2017. Toen hebben we ook beloofd om bij u terug te komen over de nog te nemen besluiten ten
aanzien van het kerkdienstenrooster in het jaar 2019, zodra die genomen zouden zijn. Dat punt was na het gemeenteberaad
van november 2017 namelijk op het bordje van de kerkenraad blijven liggen. Met name de reacties uit Urmond en Beek en
Grevenbicht tijdens het gemeenteberaad van november zijn nog eens goed op de hand genomen en meegenomen in de
besluitvorming.
In diverse sessies hebben de beide moderamina en kerkenraden overleg hierover gehad en uiteindelijk hebben we in de
gezamenlijke kerkenraadsvergadering van maart 2018 hierover unaniem een compromis gesloten. Dit compromis bestaat uit
heldere afspraken voor 2019. We zullen in 2019 elke zondag een dienst in één van de twee grote kerken houden en die zal
beginnen om 10:30 uur. Dus zowel in de Ontmoetingkerk als de dienst daar is of als de dienst in de Johannes kerk is om
half elf voortaan dienst. Dat maakt het mogelijk om voorafgaande aan de dienst in een grote kerk op een bepaald aantal
zondagen een dienst in een van de kleine kerken te houden.
Er is uiteindelijke voor gekozen om gedurende het jaar 30 diensten te houden in de kleine kerken. Deze zullen verdeeld
worden over Beek, Urmond, Grevenbicht en het Gruizenkerkje, waarbij de intentie is om ongeveer hetzelfde aantal diensten
als nu in Grevenbicht te houden en in Urmond en Beek, circa 12. Een deel van de diensten (zes in totaal) zal door leden
van de eigen gemeente ingevuld gaan worden. We verwachten nieuwe impulsen vanuit onze nauwe samenwerking! Alle diensten,
met uitzondering van de diensten op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen gezamenlijke diensten zijn, waarbij
de ambtsdragers, etc. verzorgd worden door de ontvangende gemeente.
We hopen hiermee een stukje helderheid gegeven te hebben ten aanzien van de keuzes die we gemaakt hebben en zullen op
een later tijdstip meer details over het rooster 2019 met jullie delen. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.
Met vriendelijke groet namens de beide kerkenraden,Wouter den Dulk en Sietse van der Sluis

PGGBU/PGGBU, 05-05-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3422, Groep: 201;.
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Aktie Solidariteitskas 2018
Binnenkort kunt u weer een brief met acceptgiro verwachten met als motto 'Solidariteitskas 2018' Als onderdeel van de
PKN wordt onze gemeente aangeslagen per belijdend lid ongeacht de opbrengst van deze acceptgiro actie. We vragen om een
bijdrage van ¬ 10 en tot nu toe is de aanslag altijd hoger geweest  dan de opbrengst.
Bij de acceptgiro is een toelichting wat er met de inkomsten uit de Solidariteitskas gedaan wordt. In het kort komt het
neer op het mogelijk maken van gemeente-opbouwende activiteiten voor die gemeenten die het zelf niet kunnen financieren
alsmede activiteiten die buiten een specifieke gemeente vallen zoals bijvoorbeeld doven � en koopvaardijpastoraat.
Dank voor uw bijdrage en ik hoop dat massaal gehoor wordt gegeven  aan de oproep.
Namens de geldverwingscommissie, Gerwin Wijsman

PGGBU/PGGBU, 05-05-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3423, Groep: 201;.
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Mooie opbrengst stekjes/boekenmarkt
Na twee weken sjouwen en sleuren kunnen we terugkijken op twee zondagen met een geslaagde stekjes en boekenmarkt. We
konden rekenen op grote belangstelling. Dit keer ook in Geleen. Het weer werkte de eerste zondag in Geleen goed mee. Een
heerlijk zonnetje boven al dat fleurige groen. En ook de tweede zondag stonden de plantjes er fris gewassen bij. Alleen
de kopers en verkopers werden wel erg nat..Zowel de boeken als de plantjes konden op veel belangstelling rekenen.Stekjes
hebben in totaal 277,85 opgebracht. En de boeken 95,70///Totaal komen we op het mooie bedrag van 373,55Iedereen reuze
bedankt voor de inzet. Groeten, Maarten en Iet\\\

PGGBU/PGGBU, 14-05-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3427, Groep: 201;.
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Plaatselijke regeling goedgekeurd
Na de kerkdiensten van 15 april in Urmond en Geleen hebben we een gemeenteberaad gehouden over een kleine aanpassing
van de Plaatselijke Regeling van onze gemeente, met name om elke onduidelijkheid bij de besluitvorming in de kerkenraad
te voorkomen. De aanwezige gemeenteleden konden zich vinden in het voorstel van de kerkenraad. Op de
kerkenraadsvergadering van 24 april is de Plaatselijke Regeling vervolgens goedgekeurd. 

PGGBU/PGGBU, 25-05-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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Vrijwilligersavond op 9 juni
Vrijwilligersavond op 9 juni.Onder het motto &dquot;kom in beweging!&dquot; wordt op zaterdagavond 9 juni in de
Johanneskerk te Sittard een gezellige avond voor alle vrijwilligers van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht 
georganiseerd. We maken er een gezellige, actieve, muzikale en laagdrempelige avond van.In onze kerken zijn veel
vrijwilligers actief, op zeer uiteenlopende terreinen. Misschien breng je zieken een bezoek, zorg je voor de bloemen in
de kerk, vouw je liturgieën, of breng je een kerkblad rond, zorg je voor de financiën of draag je je steentje bij door
actief te zijn in het pastoraat, of denk je mee in het kringenwerk, of wie weet ben je betrokken in het jeugdwerk, rijd
je ouderen naar een kerkdienst, of vergader je regelmatig, maak je schoon, of zing je in een cantorij, maak je muziek,
of&.Vrijwilligers zijn onze drijvende kracht. Voor onze gemeenschappen ben je ontzettend belangrijk.Daarom willen we
alle vrijwilligers bij elkaar brengen door een gezellige avond te organiseren. Een feestje dus met hapjes en drankjes en
een licht programma. Onze huidige vrijwilligers zijn al aangeschreven voor deze avond, maar u bent ook welkom als u wilt
meedraaien.Dus van harte welkom op 9 juni in de Johanneskerk, vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur beginnen we ons programma,
dat we rond 22.15 afsluiten. Voor wie wil is er dan nog de nazit, tot uiterlijk 23.00 uur.
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Hulp voor Manuel en Lillit gevraagd
Kent U ze nog?  Manuel en Lillit Faradian.  Vier jaar geleden toen ze nog in de AZC in Sweikhuizen zaten, bezochten ze
trouw onze kerk. Dit jonge echtpaar was vanuit Armenië naar Nederland gevlucht.In 2014 kregen ze een dochtertje, Emely.
Ze waren erg gelukkig tot het keiharde bericht kwam, dat ze uitgezet zouden worden. Armenië werd als een veilig land
beschouwd.Nadat ze weer in Armenië terecht gekomen waren, ontdekten ze dat de corruptie daar enorm was toegenomen. Om
hun maxi-cosi en kinderwagentje na aankomst in Yerevan de hoofdstad van Armenië weer in ontvangst te nemen, moesten ze
flink betalen.Na hun aankomst in Armenië werden ze achtervolgd door allerlei onheil.Het begon met de feit. Dat Lillit
gestalkt werd door een invloedrijk man in Yerevan.  Zo vluchten ze van de ene wijk naar de ander, maar steeds weer weet
de 'stalker' hen weer te vinden. Aangifte doen bij de politie durven ze niet.Als ze dan eindelijk op een 4e adres met
rust gelaten worden, wordt Lillit ziek. Ze heeft ernstige mondinfecties. Een behadeling in het ziekenhuis blijkt
noodzakelijk. Ook Emely wordt ziek en moet in het ziekenhuis behandeld worden. Voor hen een ramp, want de behandeling
moet van tevoren betaald worden en zij hebben geen geld. Dank zij een gulle gift van onze diaconie en nog een andere
hulpinstantie kunnen Lillit en Emely geholpen worden en komen genezen uit het ziekenhuis.Manuel laat weten, dat hij onze
gemeente erg dankbaar is en met frisse moed probeert hij weer werk te vinden. Soms lukt het hem enkele weken te werken,
maar een vaste baan vindt hij niet.Het gezin kan de huur niet meer betalen en wordt uit hun appartementje gezet. Ze
trekken in bij de moeder van Lillit en moeten met 4 personen een kleine kamer delen.Alles leidt ertoe, dat Manuel naar
mogelijkheden zoekt om naar een ander land uit te wijken. In de e-mailcontacten die ik regelmatig met hen heb, wijs ik
hem erop, dat de kans dat hij weer in Nederland wordt toegelaten nihil is. Hij vraagt mij of ik voor een geboortebewijs
van Emely kan zorgen, zodat die in hun pas kan worden bijgeschreven. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. Er moeten
door Manuel en Lillit formulieren ingevuld worden. Ik ben zeker twee weken bezig met deze procedure, als ik opeens een
mail van Manuel ontvang, dat hij het geboortebewijs zelf op het gemeentehuis in Sittard heeft afgehaald. Uit het hele
verhaal maak ik op dat Manuel ten prooi is gevallen aan een mensensmokkelaar. Voor ¬ 5000,- belooft deze 'bandiet' dat
hij voor een verblijfsvergunning in Polen zal zorgen, met de toezegging dat het gezin vanuit Polen zich weer in
Nederland kan vestigen.Om geloofwaardig over te komen reist deze man met Manuel naar Sittard. Als het dan ook nog lukt
om het geboortebewijs te bemachtigen, vertrouwt Manuel hem, al mocht Manuel hier met niemand contact opnemen, wat hij
graag had willen doen.Weer terug in Armenië, is de mensensmokkelaar onvindbaar en zij zijn  ¬ 5000,- kwijt, die Manuel
van een oom geleend had. Manuel en Lillit komen er achter, dat ze enorm opgelicht zijn en ze doen aangifte bij de
politie, die deze zaak wel serieus oppakt. Een maand later is de mensensmokkelaar opgepakt, maar zij krijgen het geld
niet meer terug.  Manuel probeert in Rusland werk te vinden, maar ook dat lukt niet. Hun toestand is uitzichtloos. Als
Manuel twee weken werkt als taxichauffeur, lukt het om een kleine lening bij de bank af te sluiten, want ze moeten toch
leven. Dan worden ze overvallen door een kleine bende, die het huis binnendringt en vernielingen aan de schamele
bezittingen aanbrengt. Samen met een boer van Lillit wordt de bende naar buiten gewerkt, waarbij Lillits broer gewond
raakt aan zijn arm. Manuel mailt mij ook, dat Emely eigenlijk naar de oogarts moet, maar ze kunnen die niet betalen.Als
dan in Armenië de opstand uitbreekt tegen de corrupte overheid en er massaal gedemonstreerd wordt, is ook Manuel van de
partij en demonstreert mee. En uitgerekend hij wordt opgepakt, zit 6 uur lang op het politiebureau en komt dan vrij. Hij
moet voor de rechter komen en krijgt een boete van omgerekend ¬ 100,-.Dan ontvang ik een noodkreet van hem. Hij wil nu
kost wat kost weg uit Armenië en het liefst  naar Frankrijk, maar de kans dat hij niet wordt toegelaten is groot. Hij
mag het land echter niet uit omdat hij een schuld heeft van ¬ 700,-. Bij zijn oom kan en durft hij niet meer aan te
kloppen. Manuel heeft mij nooit rechtstreeks om geld gevraagd, maar nu heeft hij mij gevraagd om hem te helpen. Ik heb
Manuel toegezegd, dat ik dat zal proberen. Inmiddels heeft Manuel mij laten weten, dat hij kan werken bij een neef van
Lillit in de Krim, die daar een soort goedlopende snackbar heeft. Als hij zijn schuld heeft betaald, kan hij naar zijn
neef in de Krim en zo hopelijk op eigen benen staan.Het zou fantastisch zijn als we als gemeente die ¬ 700,- bijeen
konden brengen om  Manuel en Lillit weer enig  perspectief te bieden. Er is al een toezegging van ¬ 400,-.  Wij kunnen
voor 'een beetje toekomstperspectief' zorgen voor dit jonge gezin.U kunt een bijdrage storten op de rekening van de Raad
van Beheer van de Gemeente Geleen-Beek-Urmond NL02INGB0001756460  onder vermelding van 'Manuel en Lillit' Ik houd U op
de hoogte.Ruud Steen.
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Naar de middelbare school!
Op zondag 24 juni besteden we aandacht aan de stap die een aantal jongeren uit ons midden zetten naar de middelbare
school. Het thema van deze viering is: �Ik ga op reis en ik neem mee&" We lezen uit de Bijbel over de vruchten van de
Geest en vragen ons af wat er in onze rugzak zit.
Anouk, Linde, Sofie en Ilja zullen door hun ouders worden toegesproken en we bekijken ook een filmpje (een goed
gesprek) dat door de jongeren van de basiscatechese is opgenomen.
We hopen in een volle kerk met jong en ouder deze viering te beleven
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Sluit vrede en geen grenzen!
Sluit vrede en geen grenzen , Drielandendag op 27 mei in Eupen  Dat was het motto van de Drielandendag in Eupen, de
hoofdstad van het Duitstalige deel van België. Om de twee jaar ontmoeten protestanten uit de Euregio elkaar. Zo vond in
2014 de Drielandendag plaats in de Ontmoetingskerk in Geleen. Belangrijk doel van deze Drielanden- dagen is om elkaar te
ontmoeten en om samen ons geloof te vieren. Vanuit onze gemeente waren we met vijf deelnemers vertegenwoordigd.
Dit jaar waren we te gast bij de Protestantse Gemeente van Eupen en Neu-Moresnet. Sinds een aantal jaren is Dariusz
Tomczak als predikant verbonden aan deze gemeente. Dariusz is afkomstig uit Polen. De dag begon met ontvangst met koffie
in de Friedenskirche (gebouwd in de jaren 1881 � 1885) in het centrum van Eupen. Vervolgens begon om 11 uur de
kerkdienst met inbreng vanuit Nederland, Duitsland en België.
Bij binnenkomst kreeg een ieder een armbandje in een verschillende kleur. De preek bestond uit een verhaal waarin
mensen van 'verschillende kleuren' aanvankelijk zich volharden in hun eigen kleur en zich ook beriepen op de God van hun
een eigen kleur. Totdat langzamerhand iemand belangstelling kreeg voor andere kleuren. Deze belangstelling is een eerste
stap om grenzen te overwinnen. Symbolisch werd die stap zichtbaar gemaakt door het armbandje van de eigen kleur te
ruilen tegen een armbandje van een andere kleur.
Bärbel Büssow, predikante in Aachen en vanuit de classis Aachen verantwoordelijk voor de Euregionale contacten sprak
uit: 'Met hulp van God kunnen we grenzen overwinnen en zorgen voor vrede met elkaar. Dat kunnen we laten zien door met
elkaar het avondmaal, de maaltijd van de vrede te vieren'. En dat hebben we ook gedaan, in de kring rond het altaar. Aan
het einde van de dienst lieten twee jongeren uit Aachen (van de Junge Kirche) iets zien van het kunstwerk dat ze gemaakt
hadden met behulp van graffiti. Na de dienst kon op straat iedereen met graffitispuiten een teken van vrede aanbrengen
op een groot bord.
Na de kerkdienst liepen we door naar de verderop gelegen pastorie. Een enorm groot historisch huis, gebouwd in het jaar
1707. Beneden is er een grote ontmoetingsruimte waar kerkelijke activiteiten gehouden worden. Boven woont de predikant
met zijn gezin. Achter het huis ligt een enorme tuin. Beneden stond een heerlijke maaltijd te wachten. Het met elkaar
vormde een gezellig samenzijn  Bij ons aan tafel zat een echtpaar uit het Duitse Düren dat voor het eerst meedeed met de
Drielandendag en onder de indruk was van de ontmoetingen.
Na de maaltijd waren we uitgenodigd voor een stadswandeling onder leiding van een gids. En zoals het gaat met een
enthousiaste stadsgids, je krijgt veel details en wederwaardigheden over de stad en over vroeger te horen. De meeste
feiten zijn me alweer ontschoten, maar mij is bijgebleven dat Eupen in vorige eeuwen een bloeiende textielindustrie
kende.
Een kleine groep was in de pastorie gebleven en heeft het thema 'sluit vrede en geen grenzen' creatief verwerkt in de
vorm van een paar kleurrijke schilderijen. Bij de koffie en de slotzegen werden de schilderijen uitgereikt aan een
aantal deelnemende gemeenten. Ook onze gemeente mocht er één in ontvangst nemen.
Ds. Pier Prins
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Gesprek over kerk zijn
Beste gemeenteleden, we willen jullie en met name de ouderen onder ons, graag uitnodigen voor een gesprek over kerk
zijn. De kerk verandert en ook in onze gemeente is dit merkbaar. Er zijn minder diensten in onze kerken, veel diensten
hebben we samen met Sittard-Grevenbicht. Door de vergrijzing is er geen kerkkoor meer en zo verandert er veel en zal er
in de nabije toekomst nog meer veranderen. En tegelijkertijd gebeurt er veel nog wel en zijn er ook nog steeds nieuwe
initiatieven mogelijk.
Graag willen we horen hoe jullie het kerk zijn anno 2018 ervaren: wat jullie belangrijk vinden en fijn, waar jullie
blij van worden. Maar ook willen we weten wat jullie missen, waar jullie tegenaan lopen, wat jullie verdrietig maakt of
boos. En vooral willen we met elkaar nadenken over mogelijkheden die jullie zien en bedenken hoe we hier vorm aan kunnen
geven.
Van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te praten op dinsdagmiddag 3 juli om 15.00 uur in de Ontmoetingskerk.
Pier Prins en Bertha Verkerk
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Iftar maaltijd (verslag)
Iftar maaltijd van het Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born op 8 juni 2018Op vrijdagavond 8 juni was er een
Iftarmaaltijd in de moskee in Sittard. Voor deze maaltijd waren ook de kerken uitgenodigd. Vanuit onze gemeente waren
Joke Zuidema, Pier Prins en ik aanwezig. Peter van der Goot (van het Apostolisch Genootschap) schreef onderstaand
verslag:
De Iftar maaltijd is door het Platform georganiseerd om mensen meer bewust te maken van religieuze en culturele
tradities in onze regio. Hoewel de moslims in de Ramadan periode elke avond een Iftar hebben, was deze avond bedoeld
voor een breder publiek. Daarom waren de uitnodigingen ook vroegtijdig en breed uitgezet bij kerken en in de buurt en
was er een zeer welkome subsidie verkregen van de Vereniging Mondiaal Beleid.
De opzet van de avond was heel eenvoudig, maar wel interessant. De voorzitter van de ontvangende moskee El Mohsinine,
Bouchaib Saadane, heette de gasten, waaronder wethouder Kim Schmitz op haar eerste officiële activiteit na haar
benoeming, welkom en de imam sprak een gebed uit. Daarna gaf de voorzitter een korte inleiding over de Ramadan en hoe
hij dat persoonlijk beleeft. Kernwoorden daarbij waren: gezamenlijkheid, opoffering, geloof en medemenselijkheid. Het
feit dat in onze noordelijke regionen de vastendag veel langer duurt (18 uur momenteel) dan in zuidelijker gebieden
maakt het extra zwaar maar, zo zei hij, het is te doen. Voorzitter Maria Simons van het platform dankte voor de
gastvrije ontvangst en voegde enkele persoonlijke herinneringen aan de vastentijd in haar katholieke ervaringen toe.
De Iftar maaltijd begint met een gebed bij zonsondergang (dat was om 21.46 uur) en daarna stonden de tafels klaar voor
de maaltijd. Er ontstonden veel geanimeerde gesprekken, die duurden tot de late uurtjes. Al met al een geslaagde avond
die aan zijn doel heeft beantwoord. De circa 120 bezoekers genoten van heerlijk bereide gerechten en van elkaar. Zo is
er weer een beetje bijgedragen aan begrip voor elkaar en aan de multireligieuze samenleving.Peter van der Goot
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Inzameling van pasta en sauzen voor Voedselbank
Inzameling van pasta en sauzen voor Voedselbank de Engele in Sittard-Geleen 
Van zondag 5 tot en met zondag 26 augustus a.s. zamelen de diakonieën van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht
weer etenswaren in voor de Voedselbank van de Engele. Deze keer vragen wij om mee te brengen: diverse soorten pasta
zoals macaroni, spaghetti en ook mie, enz. En daarbij ook graag sauzen (tomaten, pesto, wok) of sauzenmixen (Italiaans,
bami, nasi) zodat een vrij complete maaltijd aangeboden kan worden. U kunt deze etenswaren in de daartoe bestemde
kratten in onze kerkgebouwen leggen.Wij hopen weer op een genereuze bijdrage en danken u bij voorbaat.Namens de
diakonieën van onze kerken GBU en SG
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Henk van Doornik kandidaat diaken
De kerkenraad stelt Henk van Doornik kandidaat voor het ambt van diaken. Eventuele bezwaren tegen de herverkiezing
kunnen worden gemaakt of tegenkandidaten worden gesteld door schriftelijk bericht aan de scriba tot uiterlijk 29 juli
2018.
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De Wijsheid (van Salomo) in de zomertijd
De Wijsheid (van Salomo) in de zomertijd (12, 19 en 26 augustus) De laatste jaren was u gewend om tijdens de
zomerperiode in de kerkdiensten in aanraking te komen met een zogenaamd deuterocanoniek Bijbelboek voorgeschoteld te
krijgen, althans met gedeelten eruit.
Ook deze komende zomertijd wilde ik weer een dergelijk boek aan de orde stellen en wel: De Wijsheid. Het is een boek
met 19 hoofdstukken dat wordt toegeschreven aan koning Salomo. Want in het gedeelte 6: 22 tot 9: 38 is Salomo aan het
woord, zonder dat zijn naam overigens genoemd wordt. Aangezien het boek ontstaan is rond het begin van de christelijke
jaartelling kan Salomo het onmogelijk geschreven hebben. Die leefde immers veel eerder.
Dit boek behoort tot de Joodse Wijsheidsliteratuur, waartoe ook boeken als Spreuken en Prediker worden gerekend. Het
boek is een lofzang op de wijsheid. Vandaar ook de titel. Wijsheid komt van God en is vooral praktisch van aard. Het
gaat er om hoe je je dient te gedragen in het dagelijkse leven. Wijsheid moet je niet verwarren met kennis. Je kunt veel
weten en toch dwaas handelen. Het boek roept om via onderricht de wijsheid ter harte te nemen.
In hoofdstuk 7 van het boek Wijsheid vinden we een mooie omschrijving van hoe de wijsheid er uit ziet.
///De wijsheid heeft een geest die verstandig en heilig is, uniek, veelzijdig, verfijnd, beweeglijk, helder, rein,
toegankelijk, onkwetsbaar, liefdevol, scherpzinnig,onstuitbaar, weldadig, menslievend, standvastig, onwrikbaar,
onbezorgd, almachtig, alles overziend en alle geesten doordringend, hoe scherp, zuiver of subtiel ze ook zijn.
De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid. Ze is de
adem van Gods kracht,de zuivere straling van de luister van de Almachtige; niets dat onrein is kan haar binnendringen.
In haar schittert het eeuwige licht, in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld.
Ze is één maar kan alles, ze is onveranderlijk maar vernieuwt alles. Ze gaat over op elk volgend geslacht van vrome
mensen en maakt hen tot vrienden van God, en tot profeten.Want God heeft alleen degene lief die zijn leven deelt met de
wijsheid. In schoonheid overtreft ze de zon, haar plaats is boven de sterren. Ze is schitterender dan het daglicht, want
dat wordt gevolgd door de nacht, maar de wijsheid wordt nooit verduisterd door het kwaad.\\\
De wijsheid dus in de zomerkerk van dit jaar.
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Ouderenkring over Spullen
Ouderenkring in de Ontmoetingskerk Op dinsdag 28 augustus is er ouderenkring in de Ontmoetingskerk. We beginnen om
15.15 uur met een kopje koffie  of thee. Deze keer gaat het over 'spullen'. In de loop der tijd verzamelen we heel wat
spullen om ons heen. Als je kleiner moet gaan wonen, dan moet je opruimen en dat is vaak niet gemakkelijk. Vaak betreft
het immers dingen waar we gehecht aan zijn geraakt. Soms gaat het bijvoorbeeld om iets dat we van onze ouders
gekregen/geërfd hebben.
Hoe kijkt de Bijbel naar spullen en bezittingen?
Het zou mooi zijn als u iets zou kunnen meenemen, dat voor u heel belangrijk is om daar wat over te kunnen vertellen.
Graag tot ziens op 28 augustus.Pier Prins 
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Nieuwe Classis is een feit
De classis: Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. Zoals u wellicht weet is de nieuwe classis een feit. Per 1 mei
2018 zijn zes classes samengevoegd tot de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. Tijdens de eerste
vergadering is het nieuwe classisbestuur (BM) gekozen en is als volgt samengesteld, waarbij iedere oude classis is
vertegenwoordigd. Voorzitter:   diaken Arie Haasnoot (West-Brabant) Vice-voorzitter:  ouderling Elly de Haan � Verduyn
(Limburg), Scriba 2:   ds. Wim Dekker (Peel- en Kempenland) Financiën:   ouderling kerkrentmeester Cees van der Marel
(Peel- en Kempenland) Lid:    ds. Hartman Out (Réunion Wallonne) Lid en notulist:  ouderling Jefta van Garderen
(Limburg) Lid:    ouderling Albert Rozema (�s Hertogenbosch) Lid:    ouderling Ad Branderhorst (Heusden-Almkerk)
Vacature voor scriba 1.  In de eerste vergadering is ook een beroep uitgebracht op ds. Marco Luijk voor de functie van
classis-predikant. Classis-predikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk. Deze functie is gecreëerd in het
kader van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten. De predikant heeft
inmiddels het beroep aangenomen en gaat per 1 september a.s. beginnen in zijn nieuwe functie. Hij zal op zondag 16
september om 15.00 uur worden bevestigd in de Protestantse Kerk van �s Hertogenbosch.  Marco Luijk is momenteel
predikant met een bijzondere opdracht voor de tbs-instelling de Pompestichting. Hiernaast is hij als geestelijk
verzorger lid van het kernteam geestelijk verzorgers voor de Nationale Politie en bezig met de opbouw van geestelijke
verzorging bij deze organisatie. Van 1993 tot eind 2017 was hij werkzaam als predikant in achtereenvolgens
BoxmeerVierlingsbeek, Uitgeest-Akersloot, Oegstgeest en Wijchen-Leur en Batenburg. Luijk studeerde theologie aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij is afgestudeerd in geschiedenis van het Christendom in de moderne tijd, Ethiek en
Vormingswerk.  Naast zijn predikantschap bekleedde Luijk meerdere bestuurlijke functies: kerkvisitator Gelderland, lid
redactie theologisch tijdschrift Michsjol, voorzitter classis Edam-Zaandam, lid ACV NoordHolland, voorzitter
missieprocuur Abdij van Berne Solidair met India, lid bestuur van Bond van Nederlandse Predikanten.  Wat doet een
classis-predikant? De classis-predikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn of haar regio. Hij of zij
bevordert onder meer de ontmoeting van de gemeenten. De classis-predikant signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden
leeft, wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping.  Afscheid Regionaal Adviseur
Classicale Vergaderingen (RACV) Door de veranderde structuur komt per 31 augustus a.s. een eind aan de functie van RACV.
Mevr. ds. Sophie Bloemert was tot nu toe de RACV voor heel Zuid-Nederland. Op zondag 2 september wordt in de Grote Kerk
van Breda om 15.00 uur afscheid van haar genomen. Deze viering wordt voorbereid door Noord-Brabant en Limburg samen met
Zeeland. Elly de Haan � Verduyn

PGGBU/PGGBU, 10-07-2018
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Content-Id: 3507, Groep: 201;.

Pagina 48 van 91



[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

12-07-2018

Film Basiscatechese : Een Goed Gesprek
<iframe src=&dquot;https://player.vimeo.com/video/279722379&dquot; frameborder=&dquot;0&dquot; width=&dquot;220&dquot;
height=&dquot;160&dquot;></iframe>

PGGBU/PGGBU, 12-07-2018
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Gezamenlijke STARTZONDAG op 9/9
Gezamenlijk van start op de gezamenlijke STARTZONDAG op 9 september
Op 9 september a.s. gaan onze kerkgemeenschappen in een gezamenlijke kerkdienst het startsein geven voor het komende
seizoen. We hopen op veel goede gesprekken met elkaar. Tot de voorbereidingsgroep behoren Dick Haster, Inge Streekstra,
Caroline Steenwijk en ds. Joachim Stegink. Maar wat maakt een goed gesprek tot een goed gesprek? De voorbereidingsgroep
heeft als thema gekozen: �Levenslessen delen�. Wat we meemaken heeft invloed op de manier waarop we in het leven en in
het geloof staan. Als we daar met elkaar over in gesprek gaan kunnen we elkaar geestelijk voeden. We gaan kijken welke
best wel �pittige levenslessen� Jezus gegeven heeft in Marcus 9,34-9,1. U bent van harte uitgenodigd om zelf te komen
anderen uit uw omgeving mee te nemen!
In de voorbereidingsgroep willen we ook de onderlinge verbondenheid tussen onze kerkgemeenten versterken. Daarom hebben
we bedacht om voorafgaande aan de dienst een gezamenlijk ontbijt in de Johanneskerk te organiseren waarbij we om 8.45
uur starten.Wij vragen u om zelf per persoon 2 belegde broodjes of boterhammen mee te nemen, zodat we dit ook samen
kunnen delen. De organisatie zal voor nog wat aanvullingen zorgen.
Voor diegene die moeizaam ter been zijn zorgen we voor vervoer.  Na afloop zal er gelegenheid zijn om, naast een kopje
koffie of thee kennis te maken met de diverse onderwerpen van het Kringenwerk.
Graag zouden we voor maandag 27 augustus willen weten of u deel neemt aan het ontbijt of dat wij u kunnen komen
ophalen.Meer informatie of wilt u zich opgeven voor het ontbijt en/of het vervoer dan bent u welkom bij: - Inge
Streekstra, per email:  streekstra43@zonnet.nl - Caroline Steenwijk, per e-mail caroline.steenwijk@kpnmail.nl  of per
telefoon (046) 410 53 43.
///Wilt u in ieder geval alvast de datum noteren?Wij zullen u op tijd verder informeren in het Kerknieuws of via de
kerkdiensten of per e-mail.\\\
Graag tot 9 september om 8.45 voor het ontbijt (of om 10.00 uur voor de dienst in de Johanneskerk)!
Namens de voorbereidingsgroepDs. Joachim Stegink

PGGBU/PGGBU, 02-08-2018
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Het einde van de Classis
Bij het einde van de Classis Limburg Per 1 mei 2018 is een einde gekomen aan de Classis Limburg, die met haar
voorlopers 450 jaar lang heeft bestaan. In het kader van de aanpassing van de organisatie van de Protestantse Kerk in
Nederland, die de kerk gereed moet maken voor een toekomst met minder leden, is de Classis Limburg opgegaan in een veel
grotere classis, die alle gemeenten in de provincies Noord-Brabant en Limburg en ook de Waalse (Franstalige) gemeenten
in geheel Nederland omvat. Zo�n grote classis met 150 gemeenten is er nog nooit geweest. Dit gebeuren is een goede
gelegenheid om eens terug te kijken op die 450 jaar classicale geschiedenis in onze streek.
Wat is een classis in de Protestantse kerk?Zoals wel bekend zal zijn, wordt een belangrijk kenmerk van de Protestantse
kerkorganisatie gevormd door de grote zelfstandigheid van de individuele gemeenten. Er is geen bisschop of paus die de
kerkgemeente of de predikant opdrachten kan geven: in beginsel bestuurt de gemeente zichzelf via de kerkenraad, waarvan
de leden door de gemeenteleden zelf worden gekozen.Toch staat een Protestantse kerkgemeente staat niet op zichzelf.
Zeker: zij is zelfstandig in haar eigen aangelegenheden, en dat betekende in de 16e eeuw een grote
&dquot;hervorming&dquot; (terug naar de situatie in de Kerk van de eerste eeuwen na Christus) van de Rooms-Katholieke
kerkinrichting die was vergroeid tot een onwrikbare heerschappijvolgorde paus-bisschop-pastoor-leek. Wij geloven in onze
kerken dat de ene, heilige, katholieke (algemene) Christelijke Kerk uit de geloofsbelijdenis in iedere afzonderlijke
gemeente tot volledige openbaring komt. Maar aan de andere kant &dquot;is het niet goed dat de mens alleen zij&dquot; en
is het evenmin goed dat de plaatselijke kerkgemeente alleen is. Vandaar ons kerkverband, vandaar ook het bestaan van de
classis als orgaan daarvan. De classis voorziet al vanaf de eerste organisatie van de Gereformeerde (ofwel Hervormde)
kerkgemeenten rond 1570 (synoden van Wezel en Emden) in de toen al gevoelde behoefte aan een platform voor samenspraak
tussen de verschillende gemeenten binnen een bepaald gebied. De classis is er niet om te heersen over de plaatselijke
gemeenten, maar wel om te spreken over en te handelen in het belang van de gemeenschap van die plaatselijke gemeenten.
Taak van de classis is bv. ook om praktische grenzen tussen de individuele gemeenten te bepalen om zo conflicten tussen
buurgemeenten te voorkomen.Het woord 'classis' betekent zoiets als 'vloot'; daarbij kunnen we denken aan een vloot van
kerkgemeenten als 'scheepkens onder Jezus� hoede'.De eerste classisorganisaties in onze streek: Keulen en Waals Limburg
(1568-1632)In onze streek sloten reeds in 1568 de toenmalige Gereformeerde (Hervormde) gemeenten van Sittard, Urmond,
Heinsberg, Susteren, Hasselt, Stein en Maaseik zich aaneen tot het Maaskwartier van de Keulse Classis. Deze
pioniersaktiviteit wordt in de Nederlandse kerkgeschiedschrijving nog wel eens vergeten. Er waren toe ook al
Gereformeerde gemeenten in Maastricht, Rekem en Wittem, maar die waren bij deze eerste classisvorming niet betrokken.
Wèl kwam er een soort classis avant la lettre van de Waalse gemeenten te Maastricht en de toen tot het hertogdom Limburg
behorende plaatsen Dalhem, Hodimont, Petit Rechain, Herve en Chaineux tot stand. De opkomende Nederlandstalige gemeenten
in het land van Overmaas bleven alleen staan. Het was de tijd van de Tachtigjarige Oorlog en de Protestantse gemeenten
hadden vaak vervolging te verduren. Zo vererfde de Rijksheerlijkheid  Rekem in 1590 naar een Spaansgezinde graaf, waarop
de Protestantse gemeente werd verplaatst naar Geulle aan de andere kant van de Maas. De Hervormde gemeente te Geleen
(kerk in Oud-Geleen) werd al enkele jaren na de oprichting uiteengeslagen door de Spanjaarden en ds. Latomus moest
vluchten.De classis Maastricht (1632-2004)De vervolgingssituatie veranderde in 1632, toen de steden Maastricht en
Limburg met hun omgeving door de Staatse troepen onder prins Frederik Hendrik van Oranje werden veroverd op Spanje. De
op dat moment, soms al tientallen jaren, in verschillende plaatsen bestaande Protestantse gemeenten en ook de
Protestanten in de verstrooiing in het Limburgse land kregen daardoor godsdienstvrijheid. De strenge vervolging door de
Inquisitie hield op, ettelijke gemeenten kwamen uit hun ondergronds bestaan in de openbaarheid. Op 23 februari 1634 werd
een Classis Maastricht opgericht, bestaande uit de Nederduitse en Hoogduitse gemeenten van Maastricht, Wilre in de
Vroenhof (= Wolder, nu een wijk van Maastricht), Valkenburg, `s-Hertogenrade, Eupen, Eijsden en Baelen. De Gulikse
gemeenten Sittard, Susteren en Urmond waren hier dus niet bij; die bleven deel uitmaken van de toenmalige Hervormde Kerk
van Gulik, Kleef, Mark & Berg en zijn pas na de Franse tijd in het Nederlandse kerkverband opgenomen. De Waalse gemeente
van Maastricht richtte  nu samen met die van de stad Limburg en enige andere in wat nu Wallonië is een officiële Waalse
Classis Limburg op.Door de oorlogstroebelen werd de classis Maastricht al in 1635 weer uiteengejaagd, maar zij werd
heropgericht na de Vrede van Munster (1648). Eupen en Baelen waren er niet meer bij, maar wel  Heerlen en Vaals (dat een
toevlucht werd voor Protestantse kerkgangers uit de Rijksstad Aken en de Spaans blijvende gedeelten van Limburg). In
1654 trad Beek toe en na het Partagetractaat van 1661, waarmee het Land van Overmaas werd verdeeld tussen Spanje en de
Verenigde Nederlanden, ook Geulle, Meerssen en Klimmen. Er werden zelfs gemeenten gesticht in plaatsen zoals Schimmert
en Vijlen, waar nauwelijks Protestanten woonden. Later sloten ook de ondergrondse zgn. kruisgemeenten van Aken,
Burtscheid en Eupen en de garnizoensgemeente van Namen zich aan. Daar de stad �s-Hertogenrade aan Spanje was toegewezen,
werd de Protestantse gemeente aldaar verplaatst naar Gulpen, waar zij nog heden is. Na latere oorlogen kwamen de
gemeenten van Venlo en Stevensweert er nog bij. De gemeenten van Gennep, Sittard en Urmond gingen na de Franse tijd rond
1800, bij de opdeling van de hertogdommen Kleef en Gulik tussen Pruisen en het nieuwe koninkrijk der Nederlanden, over
van de Hervormde Kerk van Gulik, Kleef, Mark & Berg naar de Nederlandse Hervormde Kerk, classis Maastricht. Vanwege de
grote afstanden binnen Limburg is Gennep later overgegaan naar de classis Nijmegen.Een scherpe scheiding tussen
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Calvinistisch en Luthers, zoals in sommige andere delen van Nederland en Duitsland, heeft in Limburg nooit bestaan. In
1816 gingen bij Koninklijk Besluit (voor ons een wonderlijke gedachte!) ook officieel de Lutherse en Hervormde, zowel de
Nederlandstalige, Duitstalige en Franstalige, gemeenten samen in één kerkverband. De classis Maastricht omvatte toen ook
de gemeenten van Dalhem en Verviers en de garnizoensgemeente van Luik. Later zijn overigens de Lutherse en Waalse
gemeenten ieder weer in hun eigen kerkverband opgenomen.Veel bemoeienis had de classis in die tijd met het oplossen van
de problemen rond de zgn. simultaankerken (gebouwen in gemeenschappelijk gebruik bij Rooms en Protestant). Uiteindelijk
heeft dit geleid tot de bouw van de zgn. Leopoldskerken in Beek, Meerssen, Heerlen en Gulpen, waarvan de eerste twee nog
heden bestaan, maar alleen die van Beek nog als kerk in gebruik is, en van de kerk in Eijsden.Nieuwe gemeenten werden
opgericht in Roermond (1817), Weert (1859), Blitterswijck (1860, later met Venray overgegaan naar de classis Peel en
Kempenland) en Grevenbicht (1862). Een sterke toename was er in het begin van de 20e eeuw door de vestiging van vele
mijnwerkers uit andere landsdelen. De Hervormde gemeenten te Hoensbroek, Treebeek, Brunssum, Kerkrade, Terwinselen,
Geleen en Waubach kwamen tot stand en in diverse andere plaatsen zoals Schaesberg, Heerlerheide, Schinveld, Nuth,
Bleijerheide, Spekholzerheide, Eygelshoven en Stein kwamen er (hulp)kerken. Na de mijnsluitingen rond 1970 trokken veel
kerkleden weg en kwam men op verschillende plaatsen tot de vorming van combinaties en streekgemeenten en werden
kerkgebouwen gesloten. Na de eeuwwisseling is dit proces door de ontkerkelijking en door het wegtrekken van veel
Protestantse jongeren vanwege gebrek aan geschikt werk in een stroomversnelling gekomen.Interessant is het om te zien
dat de Afscheiding van 1834 en de Doleantie van 1886 aan Limburg vrijwel onopgemerkt zijn voorbijgegaan. Het
&dquot;modernisme&dquot; had hier weinig aanhang, de gemeenten bleven orthodox. Later zijn hier tòch zelfstandige
Gereformeerde kerken ontstaan door inwijking (vooral in de mijntijd) en als gevolg van aktieve evangelisatie. De eerste
Gereformeerde Kerk, die van Venlo, werd geïnstitueerd in 1911. In 1915 volgde Heerlen, in 1919 Treebeek en Maastricht,
in 1920 Roermond, in 1930 Lutterade (thans Geleen) en tenslotte in 1956 Sittard. De kerken waren eerst aangesloten bij
de Gereformeerde Classis "s-Hertogenbosch; de Gereformeerde Classis Maastricht werd opgericht op 24 juli 1946.Twee
classes Maastricht naast elkaar (1946-2004)De nieuwe Gereformeerde classis moest zich al direkt bezighouden met het
afwikkelen van de gevolgen van de kerkscheuring van 1944, waardoor uiteindelijk de tegenwoordige Gereformeerde Kerk
(vrijgemaakt) van Treebeek en de Nederlands Gereformeerde Kerk van Maastricht zijn ontstaan. Ook deze twee kerkgemeenten
behoren bij onze Limburgs-Protestantse stam. Later is er ook een GKV in Maastricht opgericht, die thans nauw samenwerkt
met de NGK Maastricht.Beide classes Maastricht hebben zich in de zeventiger jaren van de 20e  eeuw sterk moeten
inspannen voor het opvangen van de gevolgen van de mijnsluitingen voor de aangesloten gemeenten. Problemen en
zwarigheden waren er genoeg. Maar in diezelfde tijd kwam ook een zeer hoopgevende zaak op gang: de geleidelijke
toenadering tussen de gescheiden broeders en zusters van Hervormd en Gereformeerd. Allengs gingen overal in Limburg de
plaatselijke Hervormde Gemeenten en de Gereformeerde Kerken 'Samen op Weg', later gevolgd door officiële fusies. In 2004
gingen ook de beide classes Maastricht, met de Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Limburg, samen tot de Protestantse
classis Limburg.Eén classis Limburg (2004-2018)De classis Limburg heeft zich vrijwel de gehele tijd van haar bestaan
moeten bezighouden met de verdere herstrukturering van de Limburgse kerk. Op 19 april 2018, bij haar laatste vergadering
in de Ontmotingskerk te Geleen, bestond de Classis Limburg uit de gemeenten Brunssum (met Hoensbroek en Treebeek),
Sittard-Grevenbicht, Maas-Heuvelland (Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Gulpen, Vaals), Oude Mijnstreek (Kerkrade,
Terwinselen, Schaesberg, Waubach/Ubach-over-Worms), Eijsden, Geleen-Beek-Urmond, Heerlen, Maasbracht, Roermond, Venlo en
Weert-Budel.Naar een classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion WallonneHoe het classisleven zich zal ontwikkelen in
de nieuwe megaclassis met 150 gemeenten zal de tijd leren. Ik denk dat daarbij die andere organisatorische verworvenheid
uit de begintijd, de Ring (een opvolger van het Maaskwartier, waarmee het in 1568 begon) voor een goed kontakt tussen
benabuurde gemeenten onontbeerlijk zal blijken. Het is alleszins de moeite waard de nodige aandacht te schenken aan het
behoorlijk optuigen van de Ring, al was het maar om te voorkomen dat het Limburgse Protestantisme ondersneeuwt binnen de
megaclassis. Dat de Heer zijn werk in Limburg niet zal laten varen, staat voor mij vast.
Wim Hoogstraten, Urmond

PGGBU/PGGBU, 21-08-2018
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Henk van Doornik herverkozen
(Kerkenraad) Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen tegen de herverkiezing van Henk van Doornik, waardoor hij is
herverkozen als diaken. Henk heeft zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO) als aandachtsgebied. De
kerkenraad is verheugd dat Henk zich weer wil inzetten voor een volgende termijn,Kees van Luijk, scriba.

PGGBU/PGGBU, 24-08-2018
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Nieuw seizoen Kringenwerk
Kringenwerk Het programma van het kringenwerk voor het nieuwe seizoen ligt weer klaar. Op de startzondag van 9
september zal dit worden toegelicht. De programmaboekjes worden bezorgd bij de deelnemers van een kring in de laatste
jaren; de boekjes liggen ook klaar in onze kerken, waar u ze kunt meenemen. Daarnaast kunt u het aanbod bekijken op onze
website www.kringenwerk.nl , waar u zich ook kunt aanmelden voor een of meer kringen.

PGGBU/PGGBU, 24-08-2018
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Oogstmarkt
Ook dit jaar organiseert ZWO weer de jaarlijkse Oogstmarkt op zondag 4 november en zondag 11 november na de
kerkdienst.Beide diensten worden in de Johanneskerk gehouden.  Het is een goede gewoonte om dankbaar stil te staan bij
alles wat God ons in de natuur heeft gegeven dit jaar. We willen daarom iedereen uitnodigen om iets mee te brengen. Dit
mag van alles zijn : zelfgemaakte koekjes, jam, sap chutney, wafels of zelfs taart. Maar ook noten, appels, courgettes,
een leuke fruitmand, droogbloemen enz.  Al wat je kunt missen is welkom. Daarnaast willen we ook weer legpuzzels en
gezelschapspelletjes verkopen. Dit alles mag je meebrengen op de dag van de oogstmarkt of de zondag ervoor. De opbrengst
gaat ook dit jaar weer naar het werk van Shabai in China. 

PGGBU/PGGBU, 14-09-2018
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Voedselbank De Engele 14-28 oktober.
Actie voor voedselbank De Engele rondom Wereldarmoededag 17 oktober 2018. Sinds 1992 wordt 17 oktober officieel erkend
door de Verenigde Naties als �Internationale dag voor de uitroeiing van armoede�, oftewel  �Wereldarmoededag�. Op 21
oktober zal er in dit kader een thema-kerkdienst plaatsvinden, die ds Irene Pluim samen met gemeenteleden
voorbereidt.Ook zullen wij een actie houden voor voedselbank De Engele van zondag 14 t/m 28 oktober.Deze keer is het de
bedoeling, dat we groenten in glazen potten en blikken inzamelen. Denkt u aan diverse soorten zoals rode bieten,
wortels, champignons, tuinbonen, snijbonen enzovoort.U kunt deze gaven in de kratten / dozen in de kerken deponeren. Na
onze zomeractie voor De Engele werd er een woord van dank voor onze bijdragen geplaatst op de Facebookpagina van De
Engele. We hopen ook deze keer weer veel mensen te helpen met onze donaties.Van harte aanbevolen.Namens de diakonieën
van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht.

PGGBU/PGGBU, 20-09-2018
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Ring Limburg: achtergrond
Sinds kort maakt onze gemeente Geleen-Beek-Urmond deel uit van de nieuwe classis Noord-Brabant/Limburg, met ook de
waalse gemeenten. In de nieuwe opzet zijn ook zogenaamde ringen ingesteld, voor informeel contact tussen de gemeenten in
de regio. De oude classis Limburg in voor de eerste keer bijeengekomen als Ring. Daar zijn we met elkaar in gesprek
gegaan met de vraag: kun je een nieuw initiatief in je gemeente aangeven waar je enthousiast over bent?Vanuit elke
gemeente is een voorbeeld genoemd. Verder is gesproken over de uitvoerbaarheid van contact onderhouden in de Ring
Limburg: de afstanden zijn groot, dat maakt het niet gemakkelijk. De conclusie was om de Ring op te delen: de
noordelijke gemeenten hebben inmiddels al een samenwerkingsverband. De gemeenten uit Midden- en Zuid-Limburg zouden ook
heel goed een samenwerkingsverband kunnen vormen. Die twee kleinere Ringen organiseren zelf de contacten. Dan is het
verder goed om eens per jaar als grote Ring Limburg bij elkaar te komen.  Kees van Luijk, scriba

PGGBU/PGGBU, 22-09-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3567, Groep: 201;.

Pagina 57 van 91



[ PGGBU> Nieuwsbericht ]
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Gezamenlijke dienst: Armoede in Beeld
Op 17 oktober is de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede, die al sinds 1987 bestaat en in 1992 werd erkend
door de Verenigde Naties. We kunnen constateren dat het nog niet echt gelukt is om armoede uit te roeien.
We willen in deze viering onze aandacht richten op armoede dichtbij. In onze stad zijn veel mensen die het maar amper
kunnen redden: de cijfers zijn zeer verontrustend en de verschillen tussen arm en rijk worden zeker niet kleiner. Wat
betekent dat: altijd achterstand in betalingen, soms de dreiging van uithuiszetting, nooit ook maar een dagje uit, geen
geld voor een kinderfeestje. Wat betekent het als je afhankelijk bent van de Voedselbank of  de hulp van de Engele?
In de dienst willen we vooral proberen deze medemensen in beeld brengen: misschien is het wel onze achterbuur. Zijn we
ons daarvan  bewust? Ook de collecte is anders dan anders: we houden een Omkeercollecte: er wordt geen geld ingezameld
in de eerste collecte, er wordt iets anders van u verwacht. Beide diaconieën zullen dan wel een bedrag overmaken naar
het collectedoel wat oorspronkelijk op het rooster stond.
Van harte welkom allemaal op deze bijzondere viering.Namens beide diaconieën, Joke van der Steen.

(De dienst is voorbereid door ds. Irene Pluim samen met leden van beide diaconieën).

PGGBU/PGGBU, 15-10-2018
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Bijbelquiz
Bijbelquiz op 31 oktober a.s. in de Ontmoetingskerk We hebben het al aangekondigd: dit jaar gaan we weer de Bijbelquiz
houden. Van harte nodigen wij u uit mee te komen doen bij dit leuke en spannende evenement. We beginnen om 19.45 uur
maar vanaf 19.15 uur staan koffie en thee klaar. Teams maar zeker ook individuele deelnemers zijn van harte uitgenodigd
hun krachten te komen meten. Ook vanuit andere gemeenten in onze regio zullen teams mee komen doen; ontmoeting is een
mooi aspect van deze activiteit.
De quiz wordt elk jaar samengesteld door het Bijbelgenootschap, en onze vaste presentator Jan de Koning gaat er
ongetwijfeld een spannende en vrolijke quizavond van maken.
U kunt een team aanmelden, bijvoorbeeld vanuit de Bijbelgroep, vrouwenorganisatie, wijkteam, vriendengroep, buren,
kerkenraad, koor, noem maar op. Een team kan uit 5-8 personen bestaan.
Bij de uitgang zal een collecte zijn voor het werk van het Bijbelgenootschap. Meer informatie en aanmelden: Joke
v.d.Steen, tel.046 458 46 18, email vander_steen@zonnet.nl 
Dankbaar mogen we zijn voor het werk dat we doen en waarmee we een bijdrage, hoe klein ook, kunnen leveren aan de
leefbaarheid op deze aarde.
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Schoenendoosactie 2018
Ook dit jaar doen we weer mee met de schoenendozenactie van 'Actie4 Kids' van de stichting De Samaritaan. Miljoenen
kinderen hebben het anno 2018 nog steeds heel moeilijk. Daarom is het zo leuk om met elkaar ze een mooi versierde
schoenendoos te geven met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel. De stichting doet er nog een
boekje met Bijbelverhalen bij. Dit jaar gaan de dozen naar Zambia, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië,  Oekraïne en
naar vluchtelingenkampen op Lesbos.
Er liggen folders met informatie in de hal van de Ontmoetingskerk. Leest u de folder goed door, want er zijn wat dingen
veranderd.  Er mag bijvoorbeeld  geen shampoo en douchegel meer  in de dozen.
Zondag 4 november (Dankdag voor gewas en arbeid) willen we weer aandacht besteden aan deze actie tijdens de kerkdienst
in de Ontmoetingskerk. De dozen kunnen daar dan ingeleverd worden. Er wordt een extra (deur)collecte gehouden voor de
verzendkosten. Deze bijdrage is erg belangrijk  om de actie weer elk jaar te kunnen organiseren. Meer informatie kunt u
vinden op www.actie4kids.org   We hopen weer op veel gevulde schoenendozen op 4 November!!!Met vriendelijke
groet,Eveline Wijsman.
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Uitnodiging Sirkelslag Young
Uitnodiging Sirkelslag YoungSirkelslag Young wat is dat? Dat is de spannendste online wedstrijd voor de jeugd die er
is.
Voor wie is deze wedstrijd?Voor jongeren van 12 t/m 16 jaar.
Hoe gaat dat dan in z�n werk?Via een dvd krijgt de groep opdrachten/vragen, die ze die avond in teamverband (een team
bestaat uit min. vijf en max. twaalf kinderen) moet uitvoeren/ beantwoorden. Voor elke uitgevoerde opdracht krijg je
punten. Meer info: www.sirkelslag.nl 
Wanneer is het? Sirkelslag Young wordt gehouden op vrijdagavond 1 februari 2019. Om 18.00 uur willen we frietjes met
elkaar eten en om 19.30 uur begint het spel tot ong. 22.00 uur.
Waar is het? In de Ontmoetingskerk, Emmaplein 50 te Geleen.
Hoe kan ik mij aanmelden?Ben jij 12, 13, 14 ,15 of 16 jaar en lijkt het je leuk om hier aan mee te doen? Heb je zin in
een gezellig, spannend avondje? Geef je dan op! Als je vrienden of vriendinnen hebt (in dezelfde leeftijdsklasse), dan
kunnen zij natuurlijk ook mee doen.
Willen jullie z.s.m. doorgeven of je mee  doet met Sirkelslag Young? Dan kunnen wij beginnen met de voorbereidingen.
Alvast bedankt! Mail je antwoord (zie onderstaand strookje) uiterlijk 30 november   naar jennifer.hoen@xs4all.nl  Ook
voor vragen kun je hier terecht.
Hulp gevraagd: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 door onderstaand strookje in te vullen en dit ook door te geven
aan een bovenstaand e-mailadres.
Wij hebben er veel zin in! Hopelijk tot vrijdag 1 februari. Groetjes van het jeugdwerk van de protestantse gemeente van
Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht.
///
Naam: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&.
Ik doe wel/ niet mee met Sirkelslag op 1 februari.(doorstrepen wat niet van toepassing is)
Ik neem 1/ 2/ geen vriendjes/vriendinnetjes mee. (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Naam volwassene: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&.
Ik kan wel/ niet een handje helpen op 1 februari.(doorstrepen wat niet van toepassing is)
Ik kan van& uur tot&.uur helpen.(a.u.b. tijden invullen) \\\ 
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Gezamenlijk Gemeenteberaad
Uitnodiging voor een gezamenlijk gemeenteberaad met Sittard-Grevenbicht in de Ontmoetingskerk op donderdag 29 november.
Ook dit jaar hebben we in november weer een gemeenteberaad, samen met Sittard-Grevenbicht. Als thema is gekozen voor
het geloofsgesprek. Gelovigen moeten niet alleen "de daad bij het woord voegen", maar vooral ook "het woord bij de
daad". Het is de hoogste tijd om ons te bekwamen in het geloofsgesprek, aldus ds. René de Reuver (scriba generale
synode). Over dit thema wordt een filmpje vertoond. Verder willen we aandacht besteden om elkaar beter te leren kennen,
hoe we gemeente willen zijn. Het gezamenlijk gemeenteberaad vindt plaats op donderdag 29 november in de Ontmoetingskerk.
De kerk is om 19.30 uur open en na een kop koffie beginnen we om 20.00 uur met het programma.
Kees van Luijk, scriba.
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Tentoonstelling Dordrecht Calvinisme en kunst
In 1618/1619 vond de Synode van Dordrecht plaats. Onder de noemer �Ode aan de Synode� stelt de gemeente Dordrecht een
breed publieksprogramma samen. Een belangrijke schakel in dit programma is de tentoonstelling Werk, bid en bewonder. Een
nieuwe kijk op kunst & calvinisme (Dordrechts Museum, 11 November 2018-26 mei 2019).Werk, bid en bewonder vertelt
verhalen over calvinisten en hun imago vanaf 1618, waarbij de mensen centraal staan. Het uitgangspunt is het hedendaagse
beeld van calvinisten, die bekend staan als sobere, zuinige, strenge, hard werkende en humorloze mensen. Dit clichébeeld
wordt geregeld bevestigd in de politiek en journalistiek, door te verwijzen naar de �calvinistische cultuur� van
Nederland. Wat die cultuur precies inhoudt, is onduidelijk. Men verwijst meestal naar de 17e eeuw, toen de
calvinistische elite de Republiek opbouwde. Onderzoek wijst echter uit dat de clichés over calvinisten uit de 19e eeuw
stammen. Waar Nederlanders eerst bekend stonden als �kleinburgerlijk�, koppelde boegbeeld Abraham Kuyper deze
karakteristiek aan calvinisten. Zijn visie creëerde de �calvinistische� Nederlandse cultuur.U maakt kennis met mensen,
zoals de calvinistische weduwe Jacoba Lampsins die voor haar woonhuis spectaculair werk door Ferdinand Bol liet
schilderen. Haar Abraham ontvangt de Engelen (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) vormt een van de hoogtepunten van deze
tentoonstelling. Werk, bid en bewonder besteedt ook aandacht aan mythevorming. Calvinisten waren spaarzaam, maar droegen
kleding die was gemaakt van de duurste zijde. Calvinisten waren vroom, maar zelfs predikanten hielden zich bezig met
wetenschap en techniek. Calvinisten hielden niet van kunst, maar bezaten wel vrouwelijk naakt en zelfs katholieke
altaarstukken. Tegelijkertijd verhieven zij de tekst tot kunst, zoals onder andere is terug te zien in de prachtige
verzameling Statenbijbels uit de Koninklijke Verzamelingen, van verschillende leden van het Koningshuis van de 17e tot
en met de 20e eeuw.Meer informatie: https://www.dordrechtsmuseum.nl/tentoonstellingen/werkbidbewonder/ 
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Doop en belijdenis
Zondag 18 november: Doop en belijdenis in de OntmoetingskerkZeer verheugd zijn we dat we in de Ontmoetingskerk Hans
Maertzdorff (Geleen) mogen verwelkomen. Het is zijn wens om gedoopt te worden en om voorafgaande aan zijn doop
belijdenis van zijn geloof af te leggen.
Een jaar lang heb ik gesprekken met Hans gehad. We hebben Bijbelverhalen gelezen. En daarnaast hebben we naar
aanleiding van de Bijbelverhalen talloze onderworpen besproken zoals: wie zijn God en Jezus? Wat betekent de Heilige
Geest? Wat is bidden? Etc. Ook de apostolische geloofsbelijdenis, de Tien Geboden en het Onze Vader zijn onderwerp van
gesprek geweest.
Vorig jaar is Hans getrouwd met Martha. Ze is afkomstig uit Indonesië. En sinds dit voorjaar is ze bij Hans in Geleen
komen wonen. Onlangs heeft ze haar (voorlopige) verblijfsvergunning gekregen. Zijn doop en belijdenis zijn voor Hans en
ook voor Martha een bijzonder moment in hun leven. En daarom bent u allen van harte uit genodigd om bij de belijdenis en
de doop van Hans aanwezig te zijn.
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Herdenkingsdienst
Herdenkingsdienst in de Ontmoetingskerk op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  Op zondag 25 november 2018 zijn
we aangekomen bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag erop beginnen we met de eerste advent met een
nieuw jaar. Het is een goed gebruik om bij die overgang van oud naar nieuw stil te staan bij hen die ons ontvallen zijn.
Deze keer zullen er 40 namen klinken. Veel namen zullen ons bekend voor komen, anderen wellicht minder bekend. Toch
spreekt uit elke naam een uniek leven.  Bij het noemen van de namen wordt een kaars aangestoken. Zo klinken nog één keer
hun namen te midden van de gemeente. 
We lezen in deze dienst de Zaligsprekingen uit de Bergrede van Matteüs. In de Zaligsprekingen van Jezus worden de
kwaliteiten genoemd van de mensen voor wie het koninkrijk van de hemel bedoeld is, zoals de treurenden, de
zachtmoedigen, de barmhartigen, mensen die zuiver van hart zijn, de mensen die zoeken naar gerechtigheid. Degenen die we
gedenken en wier naam we uitspreken, hebben ook alle op hun manier hun kwaliteiten gehad
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Gezellige zondagmiddagen
Gezellige zondagmiddagen in de OntmoetingskerkVoor veel mensen is de zondag niet de leukste dag van de week. Een dag
die lang kan duren waarop weinig te beleven valt. Tijdens de bijeenkomsten over kerk-zijn die we de afgelopen maanden
hadden, kwam dan ook de vraag naar voren om op zondagmiddag �iets te organiseren� in de Ontmoetingskerk. We hebben het
volgende voorstel: één keer per maand staat op zondagmiddag in de herberg van de Ontmoetingskerk koffie en thee klaar.
Er kan dan een spelletje gedaan worden (sjoelen, mens-erger-je-niet, kaarten of een ander spel). Of een filmpje
vertoond, en misschien zal, net als voorgaande jaren bij Beleven en Delen, iemand een keer iets komen vertellen over wat
hij of zij beleefd heeft. De kerk is op deze middagen open voor iedereen: mensen uit de buurt, gemeenteleden van ons of
Sittard-Grevenbicht; wie maar wil komen. Het gaat om gezelligheid, ontmoeting en samen iets leuks doen.
Maar voordat we dit (hopelijk vanaf januari 2019) op kunnen starten hebben we vrijwilligers nodig. Mensen die een keer
of drie, vier per jaar op zondagmiddag alles klaar willen zetten, voor koffie en thee zorgen en na afloop ook weer
opruimen.
Wie vindt het leuk om dit te gaan doen? Stuur een mail naar berthaverkerk@gmail.com  of bel 437 92 01. Of& wie heeft
een beter idee voor een gezellige invulling van de zondagmiddag? Wij horen het graag!Pier Prins, Ruud Steen en Bertha
Verkerk
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Koffiemiddag in Podiumkerkje
Vanuit het wijkteam in Grevenbicht is een uitnodiging gekomen voor een gezellige koffiemiddag in het Podiumkerkje in
Grevenbicht. In het bijzonder geldt die uitnodiging voor de mensen in wijk I: Stein, Maasband, Urmond en Berg aan de
Maas en de buitengebieden
Op deze middag zal Jean Knoors vertellen over geschiedenis van de drie geloofsgemeenschappen van Grevenbicht. In de
kleine besloten dorpsgemeenschap van Grevenbicht, die tot de Franse tijd, met uitzondering van het toenmalge Gelderse
gehucht Papenhoven, tot het hertogdom Gulik had behoord, kwamen eeuwenlang drie geloofsgemeenschappen voor. In volgorde
van ledental waren dat katholieken, hervormden en Israëlieten. Pastoor J.L. Swennen  registreerde in 1835 in
Papenhoven-Grevenbicht 1150 katholieken, 96 hervormden en 13 Israëlieten.            Van harte welkom en met een warme
aanbeveling van het wijkteam van wijk I Het adres van het Podiumkerkje in Grevenbicht is: Heilig Kruisstraat 30. 
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Ledenmiddag Passage
Passage, afdeling Geleen, organiseert op woensdag 21 november haar ledenmiddag met een lezing van Annie en Jan Linden
getiteld: Historie in Gesteenten, van Hoensbroek tot Vaals. 
Onze provincie is rijk bedeeld met kastelen, burchten, kasteelboerderijen, versterkte huizen en prachtige kerken.
Vanuit Hoensbroek gaan we via het Maasdal naar het zuiden van onze provincie. Langs de Belgische grens komen we
tenslotte in Vaals. De pareltjes van ons Zuid-Limburgse land zullen zij u inclusief hun omgeving tonen.
In deze presentatie kunt u genieten van o.a. de kastelen Hoensbroek, Grasbroek, Eijsden en Vaalsbroek.
Van harte welkom in de Herberg van de Ontmoetingskerk. We beginnen om 14.30 uur. Gasten zijn altijd welkom, zij betalen
¬ 4,--
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Ouderenkring Beek
Vanaf 15.15 uur staan koffie en thee klaar. Op verzoek praten we deze keer met elkaar over het ingewikkelde onderwerp
'vluchtelingen'. Mensen die hun land om wat voor reden ontvluchten, zijn er altijd al geweest. Zo kent de Bijbel reeds
talloze verhalen over mensen op de vlucht. De vraag is, hoe gaan we om met mensen die vanuit de verte en de vreemde in
ons midden zijn komen wonen? En welke plek geven we hen?  En hoe zit het met onze verantwoordelijkheid als kerk en
christenen? Weest welkom op de ouderenkring op dinsdagmiddag 27 november in het zaaltje in het Woonzorgcentrum.
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Indrukken van de Heidag Gangelt
INDRUKKEN VAN DE VIERDE GEZAMENLIJKE HEIDAG IN GANGELT
Op 6 oktober 2018 hebben de beide kerkenraden van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond voor de vierde keer samen
een �heidag� gehouden. Op die mooie zonnige zaterdag in het Gemeindezentrum (Friedenskirche) van de Evangelische
Kirchengemeinde Gangelt zijn tijdens het ochtendprogramma ook enkele leden van de WerkGroep Kerkgebouwen aanwezig. 
Dat ochtendprogramma wordt geleid door Cor Schaap, een �ZZP-er die kerken helpt�. Hij adviseert de WerkGroep
Kerkgebouwen en vandaag daagt hij ons uit om van gedachten te wisselen over cultuurverschillen. 'Als je durft om over
cultuurverschillen te praten en ook nog een briefje krijgt waar het gaat over identiteit en karikaturen. Als je dan ook
een beetje hoort wat er gaat gebeuren dat u tegen elkaar wordt uitgespeeld om te kijken hoe u kunt samenspelen, dan vind
ik dat heel dapper en gemotiveerd', begint Cor. Het is Cor bij zijn eerdere bezoek aan de PGSG en PGGBU opgevallen, dat
er een beetje langs elkaar heen wordt gepraat, vanuit verschillende achtergronden. De verschillende verwachtingspatronen
en diverse reacties noemen we cultuurverschillen, vandaar het onderwerp van vanmorgen. We gaan proberen te kijken hoe we
over elkaar denken, vanuit de ene en vanuit de andere kerkgemeente: �Sittard� en �Geleen� tegen elkaar. Hoe denk je over
elkaar, wat verwacht je van elkaar en kun je ooit één team worden. Hij roept op om er �met gestrekt been in te gaan�.
Gooi het in de groep want dan pas kun je de onderliggende en onbekende problemen boven tafel halen en met elkaar
bespreekbaar maken.Dat doen we in groepen, elk in een eigen ruimte. Ook de predikanten gaan samen naar een eigen ruimte.
In de groepen wordt stevig gediscussieerd. We vertellen elkaar onze bevindingen als we weer in één groep bij elkaar
zijn. Er zijn kritische opmerkingen over elkaar, maar ook wordt er onderlinge waardering uitgesproken. De opgeroepen
beelden werken verhelderend. Natuurlijk zijn er verschillen tussen beide gemeenten, maar we zijn het er allemaal over
eens: de verschillen zijn absoluut overbrugbaar. Daarvoor willen we elkaar (nog) beter leren kennen.Overbrugging van de
verschillen vraagt om bereidheid om vanzelfsprekende zaken in een ander perspectief te zien of los te kunnen laten. Ze
zijn niet heilig. Voorwaarde voor de overbrugging van de verschillen is, dat je met elkaar overtuigd bent van een
gezamenlijke bestemming. Wat is belangrijk niet alleen voor onze kerk, maar ook voor de plek waar we zijn, waar we iets
te bieden hebben. De diepste vraag is of we nog steeds durven vasthouden aan de visie dat we samen een rol willen en
moeten spelen in hoe Gods gemeente gestalte krijgt.Cor pakt de discussie weer op met de opmerking, dat de
cultuurverschillen hem geen bal interesseren. Het is niet mijn b.v., het is niet mijn rol, het is niet mijn club. Het is
de gemeente van de Heer. Dat probeer je te zijn. Wat je wilt staat onder de kritiek en het perspectief, niet van: zo
doen wij het altijd in ons dorp, maar wat drijft ons vanuit geloof, vanuit de visie dat we gemeente van de Heer mogen
zijn, willen zijn, enzovoort. De �hardcore� van de kerk is het geloof. Verlegenheid om de inhoud, het geloof, uit zich
vaak in �doenerigheid� rond structuur. De neiging is om over cultuurverschillen te discussiëren en te onderhandelen,
maar we vergeten wat we met die cultuurverschillen willen. Ze zijn belangrijk, maar ondergeschikt.
Als er angst bestaat om samen te gaan is het zaak om door te vragen waarvoor men bang is. Dan kan eraan gewerkt worden.
We willen daarin helder zijn en zaken bij de naam noemen. Als kerkenraden hebben we uitgesproken dat we geen angst
hebben voor elkaar. Ook gemeenteleden hoeven dat niet te hebben. En als dat toch het geval is, moet het benoemd worden
en moet erover gepraat worden. Er is jaren gewerkt aan visie. De visiedocumenten liggen er en ze zitten goed in elkaar.
De kerkenraden kunnen besluiten dat zij willen fuseren/samengaan. Daarvoor gaan ze een aantal dingen uitzoeken. Dat
willen we ook naar de gemeentes uitzenden. De kerkenraden zijn er voor. U hebt zorgen, die gaan we uitzoeken. Kom maar
op met uw lijstje. Alles is open, bevraagbaar, bespreekbaar. We doen het zo snel mogelijk, maar niet sneller dan het
kan.
Het proces dat in de kerkenraad wordt doorgemaakt, willen we ook met de gemeente doormaken. Met elkaar op zoek gaan
naar wat voor soort gemeente we samen kunnen zijn met de huidige samenstelling is nog onvoldoende gebeurd. Daarbij komen
weer geheel nieuwe mogelijkheden naar voren.We hebben de opdracht om naar elkaar om te zien. Dat kan alleen als we
elkaar kennen. Dat vergroot tevens het vertrouwen en leidt tot een grotere kans op succes bij besprekingen.
Na de lunch, waarbij we genieten van de diverse meegebrachte zaken als soep, salades, broodjes en fruit is het tijd
voor een wandeling in groepjes van drie. Tijdens de wandeling praten we over wat ieders favoriete Bijbeltekst is en wat
die tekst voor ons handelen betekent. Of over een vraag die ons bezighoudt, bijvoorbeeld naar aanleiding van het
ochtendprogramma.
Eenmaal terug in het gemeentecentrum vullen we elk op Post-its in wat ons gevoel aan het einde van de dag is en wat we
nog vergeten zijn te zeggen.
De bijeenkomst wordt rond 16.00 uur afgesloten na een korte liturgische viering in de kerkzaal van de Friedenskirche,
waarin we onder andere terugblikken op deze dag aan de hand van een aantal vragen.
Het was een intensieve dag, die me heeft gesterkt in mijn overtuiging dat we samen veel kunnen bereiken. Daarover
willen we in alle openheid met elkaar praten en afspraken maken. Er is werk aan de winkel!

Germ Visser, scriba PGSG, 26 oktober 2018

PGGBU/PGGBU, 07-11-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3671, Groep: 201;. Pagina 70 van 91



[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

12-11-2018

Oogstmarkt: gezellig druk!
Op 4 en 11 november rook het in zaal 3 van de Johanneskerk heerlijk naar kruidkoek en cake.Er waren noten, tomaten,
pompoen en vele potten jam, appel- en perenmoes. Vlierbessiroop en ingemaakte komkommer en nog veel meer. Ook was er
soep en walnotenpesto te koop.En er waren legpuzzels en spelletjes, voor jong en oud.Net als vorig jaar kon je voor 1
euro het gewicht proberen te raden van een grote pompoen.Hier was een leuke prijs mee te winnen. De gelukkige winnaar
dit jaar is Jennifer Hoen.
///De opbrengst is dan ook weer fantastisch.  De twee zondagen samen leverden maar liefst 472,10 euro op. \\\ 
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Programma Kringenwerk
Het kringenwerk organiseert naast de eenmalige kringen met b.v. een lezing ook kringen die terugkeren. De filmcyclus op
de 3e vrijdagavond van de maand in de Pastoor van Arskerk wordt door velen bezocht. Daarnaast verdienen de
Taizévieringen in de Pastoor van Arskerk op de eerste vrijdagavond van de maand vermelding, evenals het
actualiteitencafé in de Ontmoetingskerk elke 2e en 4e vrijdag. De entree voor de laatste kringen is gratis. Verder zijn
er b.v. de sacrale dansgroepen en de kringencyclus �Geloof en wetenschap�.///Het hele programma van het kringenwerk
staat op www.kringenwerk.nl ,  of via een link op de website van onze gemeente www.pggbu.nl  .\\\

PGGBU/PGGBU, 19-11-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3674, Groep: 201;.
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25-11-2018

Verheugend nieuws vanuit de kerkenraden
De kerkenraden van de beide gemeentes Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond hebben in een gezamenlijke vergadering
op 20 november jongsleden het voorgenomen besluit genomen om samen te gaan. De kerkenraden zijn ervan overtuigd, dat
invulling geven aan het kerk-zijn van de Heer in de Westelijke Mijnstreek het best kan worden gedaan als één
PKN-gemeente. De kerkenraden vertrouwen erop dat wij, als we onze krachten bundelen, als protestantse gemeente in de
Westelijke Mijnstreek van betekenis kunnen zijn en blijven.We willen ons geen tijdsdruk opleggen en er is vooralsnog
geen datum vastgesteld voor het samengaan. Wel hebben we in een stappenplan punten vastgelegd, die naar tevredenheid
moeten zijn afgehandeld voor een daadwerkelijk samengaan kan plaatsvinden.
///In het gemeenteberaad op 4 april 2019 zullen we de beide gemeentes over de voortgang van het stappenplan en het
proces van samengaan informeren en krijgt u volop de gelegenheid vragen te stellen en uw mening kenbaar te maken.\\\

PGGBU/PGGBU, 25-11-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3688, Groep: 201;.
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27-11-2018

Adventstijd ....
Met het afsluiten van het kerkelijk jaar op zondag 25 november, beginnen we met de advent aan een nieuw jaar. Een
nieuwe cyclus, waarin dit jaar de lezingen volgens het evangelie van Lucas zijn.  In de adventstijd zien we dan ook
verhalen uit Lucas voorbij komen. Jezus is de hoofdpersoon in alle vier de evangeliën. Om Hem draait het immers. Maar in
tegenstelling tot de andere evangeliën vertelt Lucas naast Jezus ook uitvoerig over Johannes de doper. Vooral in de
adventstijd komen we hem veelvuldig tegen. Lucas beschrijft niet alleen het openbare optreden van Johannes, maar heel
zijn leven vanaf het begin: zijn geboorte tot aan zijn dood, zijn onthoofding. Lucas vertelt hoe zijn ouders, Zacharia
en Elisabeth zijn geboorte vanuit de hemel aangezegd krijgen. Ook die aanzegging krijgen we te horen in de adventstijd

PGGBU/PGGBU, 27-11-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3694, Groep: 201;.
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Vrijwilligers gezocht (Gezellige Zondagmiddagen)
Voor veel mensen is de zondag niet de leukste dag van de week. Een dag die lang kan duren waarop weinig te beleven
valt. Tijdens de bijeenkomsten over kerk-zijn die we de afgelopen maanden hadden, kwam dan ook de vraag naar voren om op
zondagmiddag �iets te organiseren� in de Ontmoetingskerk.
We hebben het volgende voorstel: één keer per maand staat op zondagmiddag in de herberg van de Ontmoetingskerk koffie
en thee klaar. Er kan dan een spelletje gedaan worden (sjoelen, mens-erger-je-niet, kaarten of een ander spel). Of een
filmpje vertoond, en misschien zal, net als voorgaande jaren bij Beleven en Delen, iemand een keer iets komen vertellen
over wat hij of zij beleefd heeft.
De kerk is op deze middagen open voor iedereen: mensen uit de buurt, gemeenteleden van ons of Sittard-Grevenbicht; wie
maar wil komen. Het gaat om gezelligheid, ontmoeting en samen iets leuks doen. Maar voordat we dit (hopelijk vanaf
januari 2019) op kunnen starten hebben we vrijwilligers nodig. Mensen die een keer of drie, vier per jaar op
zondagmiddag alles klaar willen zetten, voor koffie en thee zorgen en na afloop ook weer opruimen. Wie vindt het leuk om
dit te gaan doen? Stuur een mail naar berthaverkerk@gmail.com  of bel 437 92 01. Of..wie heeft een beter idee voor een
gezellige invulling van de zondagmiddag? Wij horen het graag!
Pier Prins, Ruud Steen en Bertha Verkerk

PGGBU/PGGBU, 27-11-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3695, Groep: 201;.
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Dag v.d. Rechten van de Mens
10 december, de Dag van de Rechten van de Mens. Rond 10 december voeren we dit jaar actie voor vrouwelijke
men-senrechtenactivisten van over de hele wereld. Vrouwen die demonstreren voor gelijke kansen, kritiek uiten op hun
regering, zich niet laten wegsturen van hun land. Want vrouwen die hun nek durven uit te steken krijgen nog vaker dan
mannen te maken met (seksuele) intimidatie, lastercampagnes en verkrachting. Wij zullen op zondag 2 december in onze
eigen kerken stilstaan bij de acties van 10  december. We doen weer mee met Write for Rights-schrijf-actie (voorheen
Schrijfmarathon) om deze vrouwen  te helpen. Er kunnen meerdere brieven getekend worden, die samen worden opgestuurd
naar het hoofdkantoor van Amnesty. Net als voorgaande jaren. Alle brieven worden in de kerken getekend en niet mee naar
huis genomen. We richten  alle aandacht op deze landelijke actie.
En natuurlijk is er ook weer  in de Johannes- en in de Ontmoetingskerk een stand, waar kaarten, kaarsen en andere
artikelen verkocht worden. U steunt hier mee het regionale werk van Amnesty. U kunt ook  brieven komen schrijven op
zondag 9 december tussen 14.00 en 17.00 uur in Ernesto�s Cantina Mexicana te Sittard op de Markt. Met muzikale
opluistering door Jesse Deledda en vrienden van de Kunstbende.Iedereen is van harte welkom! We stellen uw komst erg op
prijs.Riet Coolsma en Henny VeldmanAmnesty International Westelijke Mijnstreek.

PGGBU/PGGBU, 27-11-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3696, Groep: 201;202;.
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Verslag Kerkenraad 25 nov 2018
UIT DE KERKENRAAD
De lange winteravonden komen er weer aan en we hebben weer heel veel met jullie te delen. We hopen dat jullie inmiddels
aan diverse activiteiten in het winterwerk-programma hebben deelgenomen en weer vol enthousiasme mee vorm geven aan de
Protestantse gemeenschap in de Westelijke Mijnstreek. Vanuit de kerkenraad alvast prettige kerstdagen en een gezond en
gelukkig nieuw jaar toegewenst. Namens de kerkenraad ben ik jullie nog een paar verslagen van de afgelopen periode
schuldig. Ik hoop hiermee jullie weer een beetje op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van onze gemeente.
Verslag gezamenlijke kerkenraad van 25 september 2018:We starten deze keer met een Bezinningspunt: �Wat leeft er in de
gemeente?� Tijdens de gesprekken met ouderen in de PGGBU op 3 juli waren 17 gemeenteleden aanwezig. Uit de groep kwam
het verzoek om een activiteit op zondagmiddag en er waren veel misverstanden over de plannen voor de toekomst, zoals
voor SamenVerder. De communicatie hierover moeten we verbeteren, vooral omdat ouderen de gemeentevergaderingen veelal
niet bijwonen. Na discussie kwamen we tot de conclusie, dat in het collecterooster voor de toekomst het doel van de
eerste collecte bepaald zal worden door de Diaconie en dat de tweede collecte voor de kerk is. Marnix van Gurp wijst op
�Spring!�, een plan voor laagdrempelige diensten in 2019 die lijken op de �vier-de-zondag� diensten, en starten op 3
februari 2019. Binnenkort volgt meer informatie.Ten aanzien van de verdere bezinning praten we o.a. met elkaar over de
vraag �zijn er dingen die u anders zou willen zien binnen de kerk�. Verschillende voorstellen komen op tafel en in de
toekomst zult u daar meer van merken.Er wordt gememoreerd dat de bijbelquiz op 31 oktober 2018 gehouden zal worden.
Verder is volgende jaar de startzondag op 22 september.Er komt binnenkort een overleg over het gezamenlijk opstellen van
een communicatieplan inclusief een gezamenlijke website en een gezamenlijk kerkblad.De Werkgroep Kerkgebouwen heeft
geworsteld met de opdrachtstelling en er zijn diverse gesprekken gevoerd om een nadere verduidelijking van de
opdrachtstelling op te stellen en verdere discussie is gepland op de heidag van 6 oktober. Er wordt gewezen op de heidag
2017 waarin werd aangestuurd op één grote kerk, maar het vervolg verzandde, omdat er niet goed gecommuniceerd werd. Het
belang van door-de-weekse activiteiten en de mogelijkheden daarvoor wordt nogmaals benadrukt. Ook moeten de
mogelijkheden voor verhuuractiviteiten worden meegenomen, inclusief die van de kerken die in een stichting zijn
ondergebracht. Wordt vervolgd in de komende vergaderingen van de WerkGroep Kerkgebouwen met Ingrid Boonstra en Riet
Coolsma als additionele leden.De vergaderroosters en de agendapunten van de vergaderingen van het College van
Kerkrentmeesters en van de Raad van Beheer worden met elkaar gedeeld, zodat agendapunten van wederzijds belang
gezamenlijk kunnen worden opgepakt, wat de vergaderdruk beperkt.Het pastoraat zal eind oktober een gezamenlijke
vergadering hebben.Op 12 september is er een gezamenlijke vergadering over de jongeren geweest. Het blijkt dat het
aantal jongeren erg klein wordt en daarom is de basiscatechese al gestopt. Bij de kindernevendiensten zijn vaak maar één
of twee kinderen aanwezig. Op 13 december overlegt men verder.Er zijn mooie activiteiten gepresenteerd op de
startzondag. Het overleg met het kringenwerk over hoe we het volgend jaar aanpakken zal alvast worden gestart.De
werkgroepen eredienst/vieringen hebben in oktober weer een gezamenlijke vergadering. De PGGBU heeft daarna nog een eigen
vergadering, met name gericht op de cantorij en orgeldienst.Er wordt afgesproken dat de stekjesmarkt en de oogstmarkt
voortaan ook in de Ontmoetingskerk kunnen worden gehouden. De gezamenlijke heidag op 6 oktober kan weer in Gangelt
worden gehouden. Daarvoor worden ook de leden van de WerkGroep Kerkgebouwen uitgenodigd. Op de heidag worden met name de
cultuurverschillen tussen S-G en G-B-U aan de orde gesteld. Cor Schaap (extern adviseur van de WG Kerkgebouwen) is
gevraagd ons een spiegel voor te houden. Op de heidag willen we het onderling vertrouwen verbeteren door de
cultuurverschillen te benoemen en te bespreken. We willen als resultaat graag een gezamenlijk enthousiasme zien. (Zie
elders in deze Gaandeweg het verslag van de heidag.)Ten slotte besluiten we dat de kerkenraadsleden van de PGGBU ook
toegang krijgen tot de website van de PGSG middels het generiek password, zodat ze ook toegang hebben tot de stukken van
de kerkenraad, wat de verspreiding van die stukken vergemakkelijkt.De voorgestelde en geaccordeerde vergaderkalender
2019 is vrijwel een kopie van die van 2018.Er wordt nog gemeld, dat er een doopverzoek (met belijdenis) voor een
volwassen man binnengekomen is.De enquête over de opstelling in de Johanneskerk wordt goedgekeurd en zal worden gehouden
op 30 september, 7 oktober en 14 oktober 2018. Een terugkoppeling is voorzien op de gemeenteavond van 29 november
2018.Ten aanzien van een cursus reanimatie wordt gemeld dat zowel in de PGSG als in de PGGBU bedrijfshulpverleners
aanwezig zijn.
Verslag vergadering gezamenlijk moderamen 9 oktober 2018:Het verzoek van Irene Pluim om haar lidmaatschap van de
Synode te verlengen wordt besproken.De begroting 2019 van College van Kerkrentmeesters wordt door Bert Bosman toegelicht
aan de hand van een presentatie. De onroerende zaken lopen goed. Mogelijk dat er in de nabije toekomst veranderingen
optreden ten aanzien van de verhuur, omdat Lucie te kennen heeft gegeven dat ze in 2020 met pensioen gaat. De yoga zou
mogelijk worden gecontinueerd door een cursist van Lucie, die inmiddels ook zelf les kan geven. De rentebaten nemen
verder af en de opbrengst van de VVB wordt dit jaar lager geschat op basis van toezeggingen en realisatie tot en met
september. Op de begroting is deze post voor 2019 ongeveer gelijk gehouden. In de kerkdiensten zijn de
collecte-opbrengsten lager en we zien per collecte geen stijging door het gezamenlijk kerken in Sittard. Ook de
subsidies nemen af. Het contract met Parkstad voor de detachering van een halve FTE van Joachim loopt in 2019 door.Aan
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de lastenkant is voor de kosten van verwarming rekening gehouden met een normale winter. De nieuwe verwarming is
aanzienlijk zuiniger. Als er een zachte winter volgt kunnen de stookkosten wel ¬3.000 lager uitvallen. Het voorstel om
de verwarmingsinstallatie van de kerkzaal in 20 i.p.v. in 10 jaar af te schrijven wordt akkoord bevonden.De drukkosten
voor Gaandeweg stijgen, maar de abonnementsprijs wordt op ¬12,50 gehandhaafd.Hoewel de kosten onder controle zijn,
moeten we helaas rekening houden met een negatief resultaat van -¬9.175. Ook bij de Diaconie dalen de inkomsten uit
vrijwillige bijdrages en uit de collectes. Wel zijn de giften in de eerste negen maanden van 2018 gestegen. Over de hele
lijn nemen de inkomsten af. De Diaconie streeft ernaar om plaatselijk een groter deel van het eigen vermogen in te
zetten.Ook deze begroting zal met een positief advies met dank aan de opstellers aan de kerkenraad worden voorgelegd.De
begroting 2019 Diaconale Raad/ZWO van de PGGBU wordt met een positief advies aan de kerkenraad voorgelegd.De terugblik
op de gezamenlijke heidag van 6 oktober is erg positief (zie verslag elders in deze Gaandeweg). Als vervolg op de heidag
zal er een actieplan opgesteld worden voor de kerkenraad. Er is veel gebeurd op de intense heidag. Het was in een
grappige vorm gegoten, met een knipoog, maar wel confronterend. Het was goed om zaken boven tafel te krijgen. Het was
persoonlijk en dichtbij. Ook goed dat Cor Schaap zelf aangaf, dat cultuurverschillen eigenlijk niet van belang zijn. De
opdracht voor ons is vorm te geven aan een gemeente van Christus in de Westelijke Mijnstreek en daarvoor moeten we over
cultuurverschillen heenstappen. Het was een constructieve dag en goed om er iemand van buiten met een frisse blik bij te
hebben.Het opstellen van een communicatieplan is belangrijk en bij een dergelijk plan zouden ook de redacties van de
kerkbladen en de websites betrokken moeten worden. Er zijn grote verschillen tussen de beide kerkbladen. Denk daarbij
aan de frequentie van verschijnen, de distributie, de redactie en de exploitatie. Ook het punt privacy is van belang.De
Verdieping, Bezinning & Communicatie-programma�s komen op gang. De zingevingswandelingen vanuit het Gruizenkerkje zijn
begonnen met ca. 18 deelnemers, waaronder een enkeling van buiten. Het was een leuke middag. De formule lijkt goed te
werken. Er zijn momenteel meer ideeën dan dat er capaciteit is. Ook de voorbereiding van de gemeenteavond van november
wordt aan de agenda van de kerkenraad toegevoegd. Als thema daarvoor wordt gesuggereerd: heidag, kennismaking,
geloofsgesprek (aan de hand van filmpje).Het wijkteam van Grevenbicht werkt samen met Urmond aan de voorbereiding van
een activiteit voor de Maaskant. Joachim meldt dat Lydia in de dienst van 16 december (haar trouwdag) tot taakdrager zal
worden bevestigd.  Verslag vergadering gezamenlijke kerkenraad 23 oktober 2018:Ruud Steen opent met zijn zelfgeschreven
�Mijn kerkbeeld�.
Ik hou van de kerk, omdat ik er op adem kan komen.Ik hou van de kerk omdat ik mijn medekerkgangers ken.Ik hou van de
kerk, omdat ik me geborgen voel in de geloofsgemeenschap.Ik hou van de kerk, die open staat voor allen, die God
zoeken.Ik hou van de kerk, waar je getroost wordt.Ik hou van de kerk, waar je ook mag twijfelen.Ik hou van de kerk, waar
confrontaties vermeden worden.Ik hou van de kerk, waar geen plaats is voor wantrouwen en achterdocht.Ik hou van de kerk,
omdat ik er mijn medemens ontmoet.Ik hou van de kerk, waar liederen stem geven aan mijn geloof.Ik hou van de kerk, waar
verhalen en beelden mij inspireren.Ik hou van de kerk waar ik in de ander God kan ervaren.Ik hou van de kerk, waar
liefde niet alleen geboden is, maar ervaren wordt.Ik hou een kerk, waar ook jongeren zich thuis voelen.Ik hou bovenal
van een kerk, waar men omziet naar elkaar.Ik hoop op een kerk, waar het bovengenoemde zoveel mogelijk gerealiseerd zal
worden.
Naar aanleiding van de bezinning noemen we de activiteiten die ook graag in de kerk gewenst zijn, zoals muziek (5),
cultuur (6), verdieping (10) en meditatie (3).De kerk zou kunnen zorgen dat meer activiteiten worden bezocht door voor
meer �PR� te zorgen.De begroting van de PGSG Diaconie, inclusief die voor ZWO en het Rechtfonds wordt besproken. De
inkomsten uit vrijwillige bijdrages en uit de collectes dalen gestaag. Wel zijn de giften in 2018 gestegen. De
rente-inkomsten dalen door de verdere daling van de rente. Er is bewust gekozen om meer naar buiten te treden, waardoor
rood wordt geschreven. De kerkenraad keurt de begroting 2019 goed.De PGGBU-begroting 2019 van de Diaconale Raad en de
Raad voor ZWO wordt toegelicht. Ook bij de Diaconale Raad van de PGGBU wordt bewust ingeteerd op het vermogen. De
kerkenraad keurt ook deze begroting goed.De begroting van het College van Kerkrentmeesters van de PGSG wordt toegelicht.
Aan de batenkant nemen de rentebaten verder af door de lage rentekoers. In de kerkdiensten zijn de collecte-opbrengsten
lager. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen (VVB) is in 2018 lager geprojecteerd op basis van toezeggingen en
realisatie tot en met september. Op de begroting is deze post voor 2019 gelijk gehouden aan de verwachting voor 2018. De
daling van het aantal gevers stabiliseert en de bijdrage per gever neemt toe. De subsidies nemen eveneens af.Aan de
lastenkant is rekening gehouden met verwarmingskosten in een normale winter. Verder is rekening gehouden met het lagere
aantal kerkdiensten door toename van het aantal gezamenlijke diensten met de PGGBU en met de nieuwe verwarming in de
Johanneskerk, wat bespaart op de verwarming. De nieuwe verwarmingsinstallatie voor de kerkzaal wordt in 20 i.p.v. in 10
jaar afgeschreven. Het tekort voor kerkblad Gaandeweg loopt op door gestegen drukkosten bij een gehandhaafde
abonnementsprijs. In 2019 wordt een negatief resultaat verwacht van -¬9.175. Het financiële risico zit in de detachering
van Joachim en in de VVB. De kasstroom is positief, zoals te zien is in een lichte toename van de liquiditeit. De
kerkenraad keurt de begroting 2019 goed.Het privacystatement van de PGSG komt binnenkort op de website.
De reacties op de enquête naar de opstelling in de Johanneskerk worden nog uitgewerkt.Irene is vanuit de nieuwe classis
gevraagd haar lidmaatschap van de Synode te verlengen en de kerkenraad gaat op voorstel van het moderamen akkoord om dit
in ieder geval voor een jaar te honoreren.Aan de herdenking van 400 jaar Dordtse Synode zal komend jaar aandacht besteed
worden, bijvoorbeeld in een kerkdienst.De terugblik op de heidag van 6 oktober, die vooral inging op cultuurverschillen
tussen de PGSG en de PGGBU levert in het algemeen positieve gevoelens en vertrouwen op. De inbreng van de externe coach
Cor Schaap wordt gewaardeerd. De opmerking van Cor Schaap dat de kerk niet onze eigen B.V. is, maar dat het de kerk van
de Heer is vindt weerklank in de kerkenraad. Uiteindelijk is het niet de gemeente maar de kerkenraad, die beslist over
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samengaan, weliswaar na de gemeente te hebben gekend en gehoord.De aandachtspunten die Cor Schaap na de heidag heeft
gecommuniceerd en die de basis vormen voor het stappenplan, dat tot een samengaan leidt, worden genoemd evenals het
belang van transparantie en communicatie. Het voorgestelde stappenplan wordt toegelicht en omdat dit een eerste aanzet
is, wordt om reactie gevraagd. Op advies van Cor Schaap wordt in het plan geen streefdatum voor een samengaan genoemd en
de kerkenraadsleden worden gevraagd aanvullingen en/of wijzigingen door te geven. Op de vergadering van 20 november 2018
wordt een besluit tot samengaan geagendeerd.Als verduidelijking bij het stappenplan wordt aangegeven, dat voor de grote
kerkgebouwen (Johanneskerk en Ontmoetingskerk) wordt voorgesteld om voortaan samen te komen in één gebouw, en t.a.v. de
kleine kerken te komen tot een �no-regret� besluit. De opdracht naar de WG Kerkgebouwen zal hierop worden aangepast voor
de vergadering van november.Het stappenplan voorziet in het opstellen van een Plaatselijke Regeling op basis van de
huidige regeling in beide gemeenten. Daarnaast is een aandachtspunt om het proces te monitoren en te rapporteren naar de
kerkenraad.De verantwoordelijkheden en werkwijzen van de colleges van kerkrentmeesters en de Raad van Beheer dienen nog
te worden gesynchroniseerd.
Het formatieplan voor de predikanten wordt volgens de kerkorde afgestemd met het CCBB en tevens zal in dit verband
worden gekeken naar de aanstelling van de overige functionarissen, zoals kosters en vrijwilligers.De
verantwoordelijkheden en werkwijzen van het College van Diakenen en de Diaconale Raad dienen te worden gesynchroniseerd
met het pastoraat en ook dient ZWO hierbij betrokken te worden.Ook ten aanzien van het pastoraat dienen de
verantwoordelijkheden en werkwijzen te worden gesynchroniseerd met het diaconaat en ZWO.Als verdere actie wordt
afgesproken dat men met elkaar zal overleggen hoe het winterwerk van de PGSG en het interkerkelijk kringenwerk
Westelijke Mijnstreek beter kunnen samenwerken bij het samenstellen en verspreiden van het programma en bij de �PR�.Het
uitgangspunt is om te komen tot één website en één kerkblad.Communicatie heeft 2 aspecten: communicatie over het proces
van samengaan en de communicatie op termijn. Voor het laatste zal een communicatieplan worden opgesteld.Voortvloeiend
uit de aanstellingsbrief voor de werkgroep Urmond worden de verslagen van de werkzaamheden en de plannen
geïnventariseerd en zo spoedig mogelijk aan de kerkenraad gerapporteerd.In de volgende discussie wordt erop gewezen dat
de problematiek van de gebouwen een proces is waar we samen doorheen moeten. Daarbij richten we ons op het
kerkgemeenschap-zijn in de Westelijke Mijnstreek.Uit de werkgroepen wordt o.a gemeld dat de opzet van de Actie
Kerkbalans 2019 nog op de klassieke wijze zal verlopen. Op termijn zou het digitale kanaal SKG Collect kunnen worden
ingezet.
Op 25 oktober is de volgende gezamenlijke pastoraat vergadering gepland.Begin november zal er een �classicaal� overleg
voor jongeren plaatsvinden voor de oude classis Limburg.De actiepuntenlijst zal niet verdwijnen. Willen we elkaar
serieus nemen dan moeten we dat ook met de (opvolging van de) actiepunten doen.De Vergaderkalender 2019 wordt door de
kerkenraad goedgekeurd.De voorbereiding van het gemeenteberaad van 29 november loopt en er zijn voor de invulling van
het thema �geloofsgesprek� enkele ideeën. Andere thema�s die aan de orde kunnen komen zijn: elkaar beter leren kennen,
hoe willen we gemeente zijn.Irene rapporteert over haar ervaringen tot nu toe met de KPV-trainingen en geeft uitleg aan
de hand van een �woordwolkje� uit haar permanente-educatiesessies. Verslag vergadering gezamenlijk moderamen 6 november
2018:Voor de werkgroep vieringen is een nieuwe afspraak gemaakt.Ten aanzien van de activiteit voor de Maaskant wordt
gemeld dat er een koffiemiddag gepland is voor dinsdagmiddag 13 november in het Podiumkerkje. De wijk Grevenbicht heeft
ook de GBU-wijk Urmond uitgenodigd. Het onderwerp kerk tv/radio zal worden bekeken na een samengaan van beide gemeentes.
De initiële investering is namelijk hoog, maar de onderhoudskosten zijn laag. Kerk radio/tv wordt met name belangrijk
geacht voor oudere leden.De scriba�s zullen op basis van het voorstel dat hierover eerder is gemaakt (SamenVerder) een
voorstel maken voor de nieuwe plaatselijke regeling, dat is afgestemd op de nieuwe kerkorde.De voorbereiding van het
besluit tot samengaan vergt een document waarin beschreven wordt, waarom we tot een samengaan willen komen en wat we
tevoren wel en niet willen oplossen/regelen. We willen dat het in de kerkenraad tot een open gedachtewisseling komt.
Zaken die ons nog tegenhouden moeten in het stappenplan worden opgenomen. Het besluit zal geen datum voor het samengaan
bevatten. Voor een datum waarop het samengaan van kracht wordt is een extra besluit nodig. Dat laatste besluit zal
worden genomen als de kerkenraad van mening is, dat hetgeen we tevoren wilden oplossen/regelen is �afgevinkt�, m.a.w.
als het stappenplan naar tevredenheid is uitgevoerd. De datum van samengaan zal t.z.t. in een notariële akte worden
vermeld. Voor de aanpassing van de opdracht aan de WerkGroep Kerkgebouwen zal een document worden opgesteld mede op
basis van een door de kerkenraden te nemen besluit over het �kerken onder één dak�.De verdeling van
verantwoordelijkheden en taken tussen Diaconie en pastoraat verschilt bij de PGSG en de PGGBU. Er wordt een overzicht
gemaakt van de verschillen en een voorstel hoe verder.
Er is een eerste bespreking geweest met het interkerkelijk kringenwerk Westelijke Mijnstreek. Het is de ambitie om
programma�s en website in elkaar te schuiven. De predikanten hebben maandelijks een werkoverleg, waarover zij regelmatig
zullen terugkoppelen.Een communicatiestrategie voor de website en kerkbladen/communicatie moet leidend zijn, de techniek
zal volgen. Gevraagd wordt om ook een welkomstfolder mee te nemen in de te ontwikkelen strategie. Verwacht wordt dat dit
complexe proces niet op korte termijn is afgerond. De verslagen van de werkgroep Urmond zullen worden verzameld en
besproken op het moderamen in december. Het moderamen gaat akkoord met de tekst van 'Indrukken van de gezamenlijke
heidag 2018'. Deze zal worden opgenomen in het Kerknieuws en Gaandeweg en worden gepubliceerd op de beide websites.In de
gezamenlijke pastoraatvergadering op 25 oktober 2018 is gekeken naar wat de beide groepen samen kunnen doen. De beelden,
die de deelnemers hebben over pastoraat, zijn duidelijker geworden. Op een groot vel zijn activiteiten van ontmoeting
geschreven en is gekeken waar verbindingen kunnen worden gelegd. Het doel is nadrukkelijk om ontmoeting te stimuleren en
zo elkaar beter te leren kennen. Er zijn twee volgende gezamenlijke bijeenkomsten gepland.Er is bewust gekozen voor een
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optreden van de Cantorij en Aurora samen in de dienst van bevestiging en afscheid van ambtsdragers op 17 februari
2019.Het vergaderrooster 2019 is vastgesteld en aan iedereen is verzocht op die in zijn/haar agenda te zetten.De actie
voor groente in blik/pot voor de Éngele heeft weinig conserven opgebracht maar wel veel geld, dat naar de Éngele
gebracht is. In december start in Sittard-Grevenbicht een actie voor kerststollen voor de Éngele.De planning van de
Diaconie voor volgend jaar is besproken (o.a. uitstapje voor ouderen en mogelijk een vakantieweek). Over de collectes
zijn duidelijke afspraken gemaakt. De eerste rondgang is voor de Diaconie en de tweede altijd voor de eigen kerk.Vanuit
het Moderamen wordt gemeld dat de vacature gesteld is voor Parkstad. Sollicitaties moeten vóór 1 december 2018 binnen
zijn.Ten aanzien van het Kerkdienstenrooster 2019 wordt nog gesproken over de invulling van de ruilzondagen van de
Limburgse predikanten (10 februari en 27 oktober). De uitkomst is daarvan is nog niet bekend.
De voorbereiding van het gemeenteberaad van 29 november loopt en er is gekozen voor een avond over het geloofsgesprek
en niet over samengaan.In de inleiding zal worden verwezen naar de heidag, waarin het over samengaan gesproken is. Daar
de gemeenteavond na de kerkenraadsvergadering van 20 november plaatsvindt, kan de inleiding duidelijker aangeven, dat er
een voorgenomen besluit tot samengaan genomen is.Voor de aankondiging van de gemeenteavond tijdens de komende
kerkdiensten zal de tekst, zoals die op de websites en in Kerknieuws is vermeld, worden gebruikt. Op zondag 2018-11-25
zal de mededeling zo worden aangepast dat het voorgenomen besluit over samengaan ook wordt vermeld.
De begroting van de Raad van Beheer van PGGBU wordt toegelicht aan de hand van een presentatie. De totale baten zijn
lager begroot dan in 2018, voornamelijk veroorzaakt door het 'levend geld'. Daar staan meer inkomsten uit consumpties
tegenover. Er is verder een concept beleggingsstatuut gemaakt, dat in het moderamen van december besproken zal worden.De
afname van de VVB is erg sterk. Per jaar neemt het aantal deelnemers met ca. 28 af. De bijdrage per deelnemer (pastorale
eenheid) blijft ongeveer constant. Ook de lasten worden lager, met name door de afgenomen salariskosten (geen koster
meer).De kosten voor onderhoud en schoonmaak gaan omhoog. Besloten wordt de begroting met een positief advies aan de
kerkenraad voor te leggen.De uitwerking van de enquête over de opstelling Johanneskerk laat zien dat beide opstellingen
hun eigen voor- en nadelen hebben. Het wijzigen van de opstelling is een flinke klus en zou daarom beperkt moeten
blijven. Het CvK zal kijken hoe voorgestelde technische verbeteringen met name voor de kringopstelling gerealiseerd
kunnen worden.De kwaliteit van het geluid (de verstaanbaarheid) in de Ontmoetingskerk zal worden verbeterd door dezelfde
firma die in de Johanneskerk voor de geluidsinstallatie heeft gezorgd. Vanuit de Werkgroep Kernen denkt men na over de
kerk(-gemeenschap) in Beek.Afgelopen zondag was het weer een mooie middag in het Gruizenkerkje. Er zijn meer ideeën dan
dat er tijd is voor de uitwerking daarvan.Er is een aanvraag binnengekomen voor de voltrekking van het kerkelijk
huwelijk van Adri Meijer en Marianne Mellema op 25 januari 2019 in het Gruizenkerkje.
In de volgende Gaandeweg zult u de verslagen vinden van de kerkenraad van 20 november en het moderamen van december.
Namens de kerkenraad, Sietse van der Sluis

PGGBU/PGGBU, 28-11-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3700, Groep: 201;.
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Eerste Advent

PGGBU/PGGBU, 01-12-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3701, Groep: 201;.
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Eerste Advent

PGGBU/PGGBU, 01-12-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3702, Groep: 201;.
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1e Advent

Foto met dank aan Betty Dijkstra

PGGBU/PGGBU, 01-12-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3703, Groep: 201;.
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1e Advent

Foto met dank aan Betty Dijkstra.

PGGBU/PGGBU, 01-12-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
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4e Advent

Foto met dank aan Betty Dijkstra.

PGGBU/PGGBU, 01-12-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3705, Groep: 201;.
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Einde aan kerkdiensten via Radio START
Al vele jaren worden kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk uitgezonden via Streekomroep START. Dat gebeurt op de
eerste en tweede zondag van iedere maand; op de tweede zondag wordt de dienst van de eerste zondag herhaald. Als er in
een maand vijf zondagen vallen, dan wordt er op die vijfde zondag nog een dienst uitgezonden. (De derde en vierde zondag
van de maand wordt een dienst van 'De Ontmoeting' uit Sittard uitgezonden.)De uitzenddata en �tijden staan in de agenda
van Kerknieuws, en vaak staat daar ook nog bij welke (vrij recente) dienst dat is.Helaas gaat daar nu een eind aan
komen, doordat Streekomroep START en Lokale Omroep Stein door bezuinigingen moeten gaan samenwerken en programma�s in
elkaar moeten schuiven. Hoe dit gaat gebeuren is nog niet bekend, doch wel staat al vast dat de dienst die we 30
december hopen uit te zenden, de laatste zal zijn op de ons vertrouwde wijze.In een later Kerknieuws hoop ik u nader
nieuws te kunnen geven hoe een en ander er komt uit te zien.
Albert Sjollema

PGGBU/PGGBU, 03-12-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3738, Groep: 201;.
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Kerst!

We zijn de maand december binnengetreden. De
maand van advent en kerstfeest. Aan het einde van
de laatste maand van het jaar, als hier de dagen
op zijn kortst zijn, ontmoeten we in alle licht en
vrolijkheid het pasgeboren kind. De Messias. De
Zoon, ons door God gegeven.
Licht en vreugde zijn de woorden die het
Kerstfeest bij uitstek kenmerken. Vreugde omdat
God heel concreet van zich doet spreken. In zijn
zoon is God ons heel dicht genaderd en heeft God
een gezicht gekregen.
Licht, omdat duisternis en kilte, die soms zo op
ons kunnen liggen, doorbroken worden en in een
ander perspectief komen te staan. Daardoor mag er
nieuwe hoop gekoesterd worden. Op een andere
leven. Op betere tijden. Op een wereld die
eerlijker en rechtvaardiger wordt. Het kerstfeest als een signaal dat niet alles bij het oude hoeft te blijven, maar dat
er altijd veranderingen mogelijk zijn.
Graag wens ik u van harte een goede dagen in december, een vreugdevol, licht- en hoopgevend kerstfeest.
Pier Prins

PGGBU/PGGBU, 11-12-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3739, Groep: 201;.
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Kerst op komst

Kerst is op komst. Het oude feest. Het oude
christelijke feest. Ons oude feest. Het oude feest
van licht in de donkerheid, van het kind als
koning, het feest van verwachting. Er is de
verwachting dat het mooi zal worden, vieren in de
kring van vertrouwden, vieren in harmonie. Oude
meningsverschillen worden overwonnen en mensen
vinden weer de weg naar elkaar toe. En tegelijk
valt het niet altijd mee om deze hoge
verwachtingen te leven. Want voor hetzelfde geld
valt het tegen, is er niet de gehoopte
toenadering, is er niet het gewenste contact of is
er zelfs niets om naar uit te kijken. En dan valt
deze dag bijzonder tegen. Niets is erger dan
teleurgestelde verwachtingen, zeker op zo�n dag.
Als Kerst op komst is roept dat verschillende
gevoelens op, verschillende verwachtingen, ligt de
teleurstelling op de loer.
Dat roept dan wel de vraag op wat ons geloof
waard is in gespannen relaties, in de teleurstelling die we ervaren of die we zelf aan anderen doorgeven. Soms zouden we
het zelf ook wel anders willen doen, maar het lukt gewoonweg niet. Momenten zijn er waarin we licht missen in ons leven
en in de wereld om ons heen. Daarom is er de vraag wat ons geloof waard is als de wereld om ons heen op zijn kop staat
en honger en nood heerst onder de mensen, als het recht van de sterkere geldt en de zwakke niet wordt gehoord of onder
de voeten wordt gelopen. De vraag is ook wat ons geloof nog waard in een maatschappij waar iedereen zijn of haar eigen
heil voor ogen lijkt te hebben. Ja, wat is ons geloof waard met Kerst op komst?
In psalm 130 zit de bidder in de put. Hij roept vanuit de diepte. Wie in de diepte zit en niet zwijgt, maar roept,
roept naar iets of iemand, roept naar hulp. Wie naar hulp roept heeft nog hoop. �Uit de diepte roep ik tot U, Heer�. Zo
begint de psalm. En dan volgt geen verlanglijst, maar gewoon de vraag, de oproep aan God: �Hoor mijn stem, luister naar
mijn roep, wees aandachtig�. Er knaagt nog iets van twijfel of de bidder wel het recht heeft om zo bij God aan te
kloppen: �Als u de zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?� Want we houden het niet vol in ons leven als
alles overeind zou blijven wat misging, gewild of ongewild, bewust of onbewust. We houden het niet vol in het leven en
in ons geloof als al dat overeind zou blijven en niet uit de weg geruimd zou kunnen worden. We houden het niet vol als
er geen nieuw begin gemaakt kan worden vanuit God en vanuit mensen.
Dan is er het �maar� van de psalm. �Maar bij U is vergeving, daarom eert men U met ontzag�, daarom kijken we op naar
God, we kijken op ván God. We verbazen ons over de genade van God, de vergeving, de kans opnieuw te beginnen of
eigenlijk, zoals de bijbel dat vaker aangeeft, de kans om stil te staan, om te keren en in een andere richting verder te
gaan.
Die kans willen we ons niet laten ontgaan. �Ik zie uit naar de Heer�, zegt de bidder in psalm 130, �mijn ziel ziet naar
Hem uit, mijn ziel verlangt naar de Heer, méér dan wachters naar de morgen, méér dan wachters uitzien naar de morgen.�
De wachters in de tempel zagen uit naar de morgen om aan te geven wanneer het tijd was om het offer in de tempel te
brengen om daarmee de kentering van donkerheid naar licht aan te geven, de omkeer van donker naar licht. Dit is wat
geloof voor ons kan betekenen. Uitzien naar de kentering, de omkeer van donkerheid naar licht. Uitzien naar de omkeer
van de toestanden in de wereld en in ons leven. Kerst is staan op de uitkijkpost om te kijken of het licht er al
aankomt, het beloofde en verwachte licht. Kerst is praten over het licht dat we verwachten en dat we zien aankomen. Dat
is wat ons geloof waard is in alles wat er om ons heen gebeurt. Dat is wat God en geloof voor ons kunnen betekenen. En
dan gaat het leven soms anders verder, niet omdat we verlies, gemis en verdriet niet meer voelen, maar omdat we er mee
leren leven. We leren we leven met de dingen die we niet kunnen veranderen. Zo kan het licht gloren als we het
bespreekbaar maken naar elkaar toe en naar God toe. Bespreekbaar maken wat en wie we missen, waarna we verlangen. En wie
weet is mijn omkeer een uitnodiging voor de omkeer van de ander. Als we het licht maar voor ogen hebben en voor ogen
houden. Kerst is staan op de uitkijkpost of het er al aankomt, het licht van Gods beloofde wereld, waar wij aan mee
mogen doen, waar wij deel van zijn. Nu al. Zo eindigt psalm 130 met de woorden: �Israël, hoop op de Heer! Bij de Heer is
genade, bij Hem is bevrijding, Altijd weer.� Met Kerst op komst hopen en verwachten we dat het donker omkeert naar het
licht van God.
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Gezegende Kerst     Joachim Stegink

PGGBU/PGGBU, 11-12-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3740, Groep: 201;.
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Geluidsinstallatie Ontmoetingskerk aangepast
Naar aanleiding van veel klachten over de geluidskwaliteit in de Ontmoetingskerk hebben we een andere specialist in de
armen genomen dan degene die destijds de geluidsinstallatie heeft geleverd.We hebben ons gericht tot de firma Infra
Systems uit Sittard, die ook de geluidsinstallatie in de Johanneskerk heeft geïnstalleerd. Al gauw bleek dat onze
luidsprekers niet goed stonden opgesteld en dat de complete ringleiding moest worden vervangen.
Beide zaken zijn aangepakt en op zondag 25 november was het inschakelen van de geluidsinstallatie een spannend moment
voor de direct betrokkenen. Gelukkig functioneerde alles conform verwachting en kregen we positief commentaar zowel op
het geluid uit de luidsprekers als ook via de ringleiding. Een neveneffect was dat het projectiescherm moest worden
verplaatst. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het scherm iets hoger te plaatsen zodat ook de onderste twee
regels van een lied uit volle borst kunnen worden meegezongen.

PGGBU/PGGBU, 11-12-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3741, Groep: 201;.
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Kees van Luijk scriba-kandidaat
De kerkenraad stelt Kees van Luijk kandidaat voor het ambt van scriba. Eventuele bezwaren tegen de herverkiezing kunnen
worden gemaakt of tegenkandidaten worden gesteld door schriftelijk bericht aan de scriba tot uiterlijk 21 januari 2019.

PGGBU/PGGBU, 31-12-2018

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 3750, Groep: 201;.
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