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10-01-2019

Nashville-verklaring pastoraal onverantwoord

Scriba PKN: &dquot;Nashville-verklaring is
pastoraal onverantwoord&dquot; 
Ds. René de Reuver, scriba generale synode,
betreurt de naar Nederland overgewaaide
Nashville-verklaring.
De Nahsville-verklaring is theologisch eenzijdig
en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is
daarom niet dienstbaar aan het gesprek in
gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.
Dit gesprek is sowieso niet gediend met
verklaringen en statements over en weer, maar komt
alleen verder als het op een veilige manier
gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort,
namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een
open houding waarin ruimte is voor ieder om zich
uit te spreken en gehoord te worden.
In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder
mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag
voelen.
Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen
waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere
levensverbintenissen.
Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.
Ds. René de Reuver, scriba generale synode
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14-01-2019

Nashville-verklaring PGGBU/PGS-G
Nashville-verklaring.
Er komen veel reacties op de zogeheten Nashville verklaring, waarin een groep orthodoxe christenen (waaronder een
aantal predikanten uit de rechterflank van onze Protestantse Kerk) aangeeft dat homoseksualiteit en transgenderisme
volgens de bijbel als zondig beschouwd moeten worden.Als predikanten en kerkenraden van de Protestantse Gemeente te
Sittard-Grevenbicht en de Protestantse Gemeente te Geleen-Beek-Urmond hechten we eraan om duidelijk uit te spreken dat
iedereen welkom is in onze kerkgemeenschappen. Samen zijn we kerk, wat onze geaardheid ook is. Vanuit ons verstaan van
de bijbel zeggen we: Het is God zelf die de Bron is van liefde en trouw.We hopen dat het gesprek over seksualiteit en
gender met respect en in een, voor iedereen, veilige ruimte gevoerd kan worden.&dquot;
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20-01-2019

Over de Nashville-verklaring
In de eerste weken van januari 2019 werden we in ons land en onze kerken geconfronteerd met de in Amerika tot stand
gekomen Nashville-verklaring. 
In deze verklaring wordt op Bijbelse gronden gesteld dat homoseksualiteit, transgenderisme en het praktiseren ervan
volgens de bijbel als zondig beschouwd moeten worden. Een paar honderd voorgangers uit meerdere Protestantse kerken
hebben deze verklaring ondertekend. Waaronder ook een dertigtal (van de 1700) predikanten uit de Protestantse Kerk in
Nederland.
Deze Nashville-verklaring heeft geleid tot vele verdrietige, boze en vertwijfelde reacties. Zeer velen, binnen en
buiten de kerk voelen zich geschaad en gekwetst. Met deze verklaring is naar onze overtuiging niemand gediend geweest.
Deze verklaring is niet verbindend, maar eerder veroordelend.
Daarom nemen wij krachtig afstand van deze verklaring. Want zo gaan we niet met elkaar om. En zeker niet in de kerk. Zo
voeren we niet het gesprek over iets dat zo teer en persoonlijk is, namelijk onze seksualiteit en onze identiteit.
In onze kerkdiensten op 13 januari 2019 hebben we in de preek, de gebeden en de liederen aandacht geschonken aan de
Nashville-verklaring.
In diezelfde diensten is ook uitgesproken dat de kerkenraden en de predikanten van de Protestantse Gemeente te
Sittard-Grevenbicht en de Protestantse Gemeente te Geleen-Beek-Urmond duidelijk hebben gemaakt, dat iedereen welkom is
in onze kerkgemeenschappen. Want samen zijn we kerk, wat onze geaardheid ook is.
Als tegengeluid hebben we een lied gezongen over de liefde met daarin de woorden:
God verhoede dat er iemandin de liefde wordt gekrenkt.Ware liefde oordeelt niemand,maar aanvaardt haar als
geschenk.(uit: �Ongestraft mag liefde bloeien�, tekst Sytze de Vries, melodie LB 791)
Kerkenraden en predikanten
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20-01-2019

1e Gezellige Zondagmiddag

EERSTE ONTMOETING OP DE ZONDAGMIDDAG OP 17
FEBRUARI
We gaan beginnen met de gezellige zondagmiddagen
in de herberg van de Ontmoetingskerk!
Op zondagmiddag 17 februari is de kerk open van
14.30 uur tot 16.30 uur.
Er zal koffie en thee zijn met iets erbij, ruimte
voor ontmoeting en gesprek. Ook staan er
spelletjes en sjoelbakken klaar voor wie het leuk
vindt om een spelletje te doen.
We maken er met elkaar een fijne middag van.
Iedereen is van harte welkom!
De volgende data kunt u ook al noteren: 17 maart,
14 april en 19 mei. 
Tot ziens: Betty Dijkstra, Henk van Doornik, Riet
Krijgsman, Piet Paulissen, Pier Prins, Connie
Seute, Ruud Steen,  Caroline Steenwijk, Sandra
Valk, Bertha Verkerk en Bep Wijmenga
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22-01-2019

Kees van Luijk herkozen
Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen tegen de herverkiezing van Kees van Luijk als ouderling-scriba, waardoor hij
is herverkozen. Verder heeft de kerkenraad Wim Hendriks herbenoemd als lid van de Raad voor ZWO. Wim maakt als diaken
ook deel uit van de kerkenraad, waarvan de termijn niet synchroon loopt met zijn lidmaatschap van de Raad voor ZWO
(onderdeel van de  diaconie).
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22-01-2019

Mooie Middagen
Op zondagmiddag zinvol even bijpraten, maar niet op een lege maag natuurlijk. Zo stellen we dat ons voor. Mooie
middagen om erbij te zijn en misschien wel om mensen voor uit te nodigen. Er zijn statafels, er is een wijntje, er zijn
hapjes, en er is een goed en misschien wat onvoorspelbaar gesprek op gang gebracht door een spitse column. Elk goed
gesprek heeft trouwens eigenlijk iets van een verrassing. Op de achtergrond wordt er rustig muziek gemaakt. Af en toe
worden we even stil om te luisteren. Dus van harte welkom om vier uur, op zondagmiddag 3 februari 16:00 uur in het
Gruizenkerkje te Sittard. Informatie: Irene Pluim, tel. 046- 4583183, irenepluim@home.nl  of Bert Stuij, tel.
046-4200745.
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22-01-2019

Koffers gezocht voor Zambia

Komende maand gaan Henk en ik een paar weken naar
Zambia om onze kinderen en kleinkinderen te
bezoeken. 29 Oktober is de dochter van Samuel en
Tamara en zusje van Bram, Aron en Seth geboren:
Lisa. Ondertussen gaat het werk door: veel mensen
kunnen geholpen worden aan staar en andere
oogproblemen, er worden mensen opgeleid en de bouw
van de oogkliniek vordert. In maart kunnen we
hierover meer vertellen!Vanuit Nederland zal
binnenkort ook iemand van Stichting Zienderogen
naar Zambia gaan om de brillenwinkel in de kliniek
vorm te geven. Hiervoor zijn veel spullen,
waaronder gereedschap, nodig. Samuel en Tamara
hebben gevraagd of wij ook een deel van deze
spullen mee willen nemen.We vliegen met British
Airways. Deze maatschappij zorgt ervoor dat wij op
de heenweg beiden een extra koffer mee mogen
nemen. Maar die koffers mogen niet mee terug; die
kunnen in Zambia weggegeven worden aan mensen die
een koffer goed kunnen gebruiken.Heeft u nog een
koffer (liefst met wieltjes) op zolder staan die u
niet meer nodig heeft? Bel dan 4379201 of stuur een mail naar berthaverkerk@gmail.com 
Met een hartelijke groet, Henk en Bertha Verkerk  
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30-01-2019

Radiokerkdiensten
Bericht van Albert Sjollema:
Daar  ik u beloofd had in Kerknieuws nummer 11 nader nieuws te zullen geven over de radiodiensten in 2019, maar nog
niet precies wist hoe het zou gaan worden, komt dus nu nadere uitleg.
Radiodiensten in 2019 vanaf 13 januari: In plaats van de wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen zendt Streekomroep
START-radio vanaf nu gelijktijdig met de uitzending van en via Lokale Omroep Stein,  het programma 'Kerk en Samenleving'
uit. Naast berichten van de kerken en uit de samenleving vormt de wekelijkse kerkdienst uit één van de deelnemende
kerken uit de regio een vast onderdeel (Geleen en Urmond zijn de twee protestantse van de nu twaalf deelnemers.) De
productie en redactie worden verzorgd door de Lokale Omroep Stein.
'Kerk en Samenleving' wordt uitgezonden op zondagochtend tussen 8:00 en 10:00 uur via de kanalen van Streekomroep
Start: FM 99.1 en 107.3,  Ziggo FM 87.5 en digitaal kanaal 916,  audio via Start TV(kabelkrant)  en internet 
www.streekomroepstart.nl  Luister Live, alsmede op de radiokanalen van de Lokale Omroep Stein.
Dit is één van de stappen waarin de radioprogrammering van Lokale Omroep Stein en Streekomroep Start op elkaar worden
afgestemd, vooruitlopend op een mogelijke fusie tussen beide omroepen in de nabije toekomst.
U heeft op zondag 6 januari dus voor het laatst mij een dienst van de Ontmoetingskerk hebben horen aankondigen. Ik hoop
u zo voldoende te hebben bijgepraat.Albert Sjollema
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30-01-2019

Privacy in Kerknieuws
Nieuwe regels Kerknieuws: privacy Vorig jaar mei is een nieuwe Europese wet in werking getreden die toeziet op het
zorgvuldig omgaan met privégegevens. Als kerk hebben we daar ook mee te maken. De kerk telt immers leden en het is zaak
om de gegevens van de leden goed in acht te nemen. Op onze website kunt u al zien dat er bijv. geen foto�s meer op staan
en dat andere gegevens verwijderd zijn.
Ook met betrekking tot ons kerkblad heeft de kerkenraad onlangs besloten om niet langer persoons- en adresgegevens van
de leden te vermelden in  het Kerknieuws. Daarbij gaat het om verhuizingen, om nieuw-ingekomenen, huwelijken en
geboorten. Wel wordt een overlijden vermeld. Veelal gaat een overlijden gepaard met een in memoriam in het kerkblad als
de uitvaart plaatsvond vanuit de kerk.
Ook zullen niet meer de namen vermeld worden van hen die in het ziekenhuis zijn opgenomen of daar verbleven hebben.
Dat alles wil niet zeggen dat er geen namen meer genoemd mogen worden in het Kerknieuws. Want wilt u toch graag vermeld
worden in het kerkblad om te laten weten dat u verhuisd bent of omdat u in het ziekenhuis ligt of gelegen hebt, dan moet
u daar voortaan zelf voor zorgen.  Het noemen van namen en adressen gebeurt dus niet meer automatisch. In elk nummer van
Kerknieuws komt een mededeling te staan hoe en aan wie u uw namen kunt doorgeven.
U zult zich afvragen, waarom moeten deze nieuwe regels zonodig worden toepast op ons kerkblad? Het kerkblad is er toch
ook voor bedoeld om van elkaar op de hoogte te zijn en om met elkaar mee te leven? Dat blijft zeker het geval, alleen
komt de verantwoordelijkheid voortaan bij de lezer zelf te liggen. Mede naar aanleiding van een paar vervelende
opmerkingen van mensen die met hun naam en adres in het kerkblad stonden, terwijl ze dat niet wilden, hebben we besloten
tot de nieuwe opzet.
De wijkteams en de predikant hopen uiteraard zo goed mogelijk op de hoogte te blijven  van het wel en wee van de
gemeenteleden. 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van de wijzigingen, dan hoor ik die graag van u
Pier Prins
///Als u opgenomen bent in het ziekenhuis en bezoek wilt ontvangen van de predikant, geef het dan even door aan ds.
Pier Prins.
En als u bij een ziekenhuisopname graag uw naam in Kerknieuws vermeld wilt hebben, geef dat dan ook even door aan ds.
Pier Prins. tel. 436 00 37 \\\ 
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30-01-2019

Mutaties Kerknieuws
Wijzigingen in uw persoonlijke situatie worden niet meer automatisch in Kerknieuws vermeld, uitgezonderd het overlijden
van gemeenteleden.
Indien u er prijs op stelt dat uw verhuizing, vertrek, huwelijk, geboorte van uw kind, overlijden van een niet lid, etc
toch vermeld wordt, dan dient u dat door te geven aan de ledenadministrateur:
G. Wijsman, Hubertusstr. 94, 6191 PD  Groot-Genhout  Tel.  046-437  87  25  ledenadmin@pggbu.nl 
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07-02-2019

Werkgroep Kerkgebouwen
De gezamenlijke kerkenraden van GBU en SG hebben een commissie benoemd die als opdracht heeft om op afzienbare termijn
een concreet voorstel uit te werken 'voor het gebruik en de toekomst van de kerkgebouwen in de beide gemeenten om de
activiteiten van een inspirerende geloofsgemeenschap in de Westelijke Mijnstreek te kunnen uitvoeren'.De werkgroep heeft
inmiddels een aantal keren vergaderd over de aanpak. We willen U graag hierover informeren.Met de kerkenraad is
afgesproken dat we ons in eerste instantie concentreren op het gebruik van de twee grote kerken: Johanneskerk en
Ontmoetingskerk.Er zijn twee fases onderscheiden:" In fase1 zal eerst de behoefte van onze gemeenteleden worden
geïnventariseerd mbt het gebruik van onze kerkgebouwen. Doel van de inventarisatie is dat we tot criteria kunnen komen
waarmee de werkgroep uiteindelijk in fase 2 een voorstelkan doen. Uw inbreng is dus essentieel!" De opdracht voor  fase
2 is om alternatieven  uit te werken  en een voorstel te doen voor de keuze van één groot kerkgebouw. De vaststelling
van de rol van de kleine kerkgebouwen komt wat later aan de orde.De werkgroep wil in fase 1 zo breed mogelijk uw mening
horen.Daartoe wordt aansluitend aan de diensten van 17 maart (Johanneskerk) en 24 maart (Urmond en Ontmoetingskerk) een
raadpleging van de gemeenteleden gehouden.Maar we zullen ook andere mogelijkheden geven om uw mening kenbaar te maken;
we nodigen u ook uit om spontaan uw mening te geven aan één van de leden van de werkgroep.U kunt uw spontane mening ook
maien naar scriba@protestantswestelijkemijnstreek.nl  Het gaat om de toekomst van onze kerk! Mogen we op uw medewerking
rekenen?De commissieRob Atsma    Vz. Ingrid Boonstra  Bert Bosman   Riet Coolsma   Rien Hooft   Eddy Roerdink   Henk
Verkerk
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08-02-2019

Het OK-team eindigt als tweede bij Sirkelslag

Vrijdagavond 1 februari deed een 7-tal meiden
onder de naam �OK-team� mee aan Sirkelslag-Young
om onze gemeente te vertegenwoordigen. En hoe !!!
Na een voorbereiding met frietjes, snacks en saus,
begon via internetverbinding deze landelijke
wedstrijd met dit keer het thema �Jozef�.
Presentator Klaas van Kruistum leidde het verhaal
in en gedurende het verhaal moest een vijftal
spellen gespeeld worden. Gestart werd met het
maken van de mooie, kleurrijke jas van Jozef. Vol
enthousiasme werden verschillende kleuren stof
geknipt en geplakt. Een kleurrijk resultaat mag je
het zeker noemen. Op de rode loper liet een deel
van het team vervolgens delen van een code zien
aan het andere deel van het team. De code werd
goed ontrafeld met als oplossing: Hoogmoed komt
voor de val.Het volgende spel was een uitdaging: 10 multiple choice vragen over het Bijbelverhaal. Pier Prins, die een
kijkje kwam nemen, was onder de indruk van de Bijbelkennis bij de dames. (hij wist niet dat we nog eens een mooi verhaal
hadden gelezen na het eten ?)Daarna moest de groep opnieuw opgesplitst worden en moesten levende letters op de grond
woorden vormen. De meiden gingen als een trein. Vaak werd het woord al na een paar letters geraden. Knap hoor!Inmiddels
was Jozef in het verhaal onderkoning en braken de 7 vette en daarna 7 magere jaren aan. Dit onderdeel kwam terug in het
knikkerspel: gedurende 7 minuten mochten de meiden zoveel mogelijk knikkers tussen hun tenen in een emmer verzamelen die
7 meter verder stond. Dat ging héél goed en dus waren ze goed opgewassen tegen de 7 magere jaren waarin ze door te
dobbelen weer knikkers moesten inleveren. Tot slot was er natuurlijk de hereniging van Jozef met zijn familie, dat
gevierd werd met een feestmaal. Dat mochten de meiden, gesplitst in twee groepen, uitbeelden. Letterlijk uitbeelden,
want er werden twee levende schilderijen gemaakt waarin vervolgens 5 items veranderd moesten worden. Knap hoor, hoe
zelfs het omdraaien van het luciferdoosje was opgemerkt. ///De meiden hadden slechts een paar puntjes gemist, en dus
eindigde ons OK-team als tweede in de landelijke wedstrijd en als eerste in de regio Limburg. Dat vinden we nu echt OK.
Als prijs krijgen zij tickets voor het Rijksmuseum voor de Oudheden in Leiden. En dus hebben ze nog een leuk uitje voor
de boeg. Dat moest natuurlijk gevierd worden met (alcoholvrije) bubbels. Laat die fles maar knallen!\\\
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10-02-2019

Gezamenlijke Koffiemiddag
Gezamenlijke Koffiemiddag wijken Grevenbicht, Sittard-Oost en -Noord en Urmond-Stein. 
Op donderdag 7 maart is er een gezamenlijke koffiemiddag voor de wijken  Grevenbicht, Sittard-Oost en -Noord en
Urmond-Stein in het Podiumkerkje, Heilig Kruisstraat 30, Grevenbicht. De aanvang is om 14.00 uur. De middag wordt geleid
door Ds. Joachim Stegink. De koffiemiddag is voor alle leeftijden.
///(let op: de middag was eerst gepland dinsdag 5 maart, maar is op veler verzoek  verplaatst donderdag 7 maart).\\\
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10-02-2019

Tijdmachine: Synode 5D
Synode 5D, een tijdmachine die de bezoeker meeneemt naar het Dordrecht van 400 jaar geleden.Met deze nog nooit eerder
vertoonde, 3D virtuele reconstructie van het verleden, dwaal je rond langs prachtig vormgegeven gevels, havens en
poorten. Daarnaast biedt Synode 5D toegang tot uitgebreide informatie; over het dagelijks leven, kunst, religie, handel
en politiek. Uniek in Nederland, is dit een meeslepende en nieuwe manier om de geschiedenis te ontdekken. Verrassende
verhalenSynode 5D is een digitaal platform, dat thuis vanachter de pc kan worden bezocht: via de website www.synode5d.nl
. Ook ter plekke � met telefoon of tablet via de gratis app synode 5D � laat het zien hoe het er ooit uit zag. Op zes
plekken in de binnenstad duik je in het verleden van Dordrecht en kom je verrassende zaken te weten. Lees over Jacob de
Witt, de �banckroetkoopman�, de Grote Kerk met haar stompe toren, de gasten van café de �Naedorst�, de Kleine IJstijd en
nog veel meer. Voor kinderen van groep 5 t/m 8 is er een speciale kinderversie. De route loopt dwars door het centrum
van Dordrecht, van de Groothoofdspoort via de Wijnstraat naar de Doelstraat. Voor iedereenSynode 5D is geschikt voor
alle leeftijden en niveaus: van kinderen en dagjesmensen tot studenten en experts op het gebied van (kunst &
architectuur)geschiedenis, erfgoed, vormgeving en religie. Ook is er een Engelse versie beschikbaar. Ambassadeur van
Synode 5D is Maarten van Rossem, �s lands bekendste historicus en liefhebber van Dordrecht. WanneerBeleef deze
interactieve bezoekersgids, encyclopedie en educatiemiddel ineen t/m 29 mei 2019.
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12-02-2019

2e Spring! dienst 31 maart

De tweede Spring! dienst op zondag 31 maart
2019Bij de eerste SPRING! dienst stond er, in een
volle kerk de apostel Petrus als de centrale
figuur.Veel kinderen, jongeren, �oudere jongeren�,
"jongere ouderen" en echte ouderen genoten van
deze viering met veel levendige elementen. De
dienst was voorbereid door een werkgroep uit de
PGSG en de PSGGBU. Er was tijd voor bezinning,
stilte, gebed, en actualiteit. Bij het onderdeel
ontmoeting vormden de mensen kleine
gespreksgroepjes van 2 tot 5 mensen om elkaar in
een kort gesprekje beter te leren kennen. Het
koste moeite om ze weer stil te krijgen, want het
sloeg behoorlijk aan.Een paar liederen werden er
gezongen en er was via de beamer ook muziek te
beluisteren van onder andere Stef Bos en Marco
Borsato. De kinderen bleven knutselen in een
hoekje van de kerk.
Ook nieuwgierig geworden? De 2e dienst in de
Spring! serie is op zondag 31 maart 2019 in de
Johanneskerk in Sittard. We beginnen met koffie om
10.00 uur en de dienst start om 10.30 uur.
Centraal in deze Spring! staat Ruth, haar man
overlijdt en haar schoonmoeder, ook weduwe, wil
terug naar haar eigen land. Ruth heeft het niet
bepaald makkelijk � maar haar karakter en keuzes
veranderen haar leven voorgoed. Wat leren we van haar? De ochtend wordt afgesloten met soep en brood voor wie daar zin
in heeft.Neem gerust vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom! Er is crèche en kindernevendienst.Wat is
Spring!:Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten waarin op een eigentijdse en creatieve manier aandacht gegeven
wordt aan wat het betekent om in God te geloven en Jezus te volgen.Spring! wil de kerk midden in de maatschappij zetten
en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag.Spring! is er voor jong en oud en
wil laten zien dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in te vullen.Spring! is een prettige mengeling van stil
worden en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het leven vieren en ervaringen delen.Er komen nog meer bijeenkomsten
in de Spring! serie op de zondagen 19 mei, 6 oktober en 17 november 2019. Schrijf ze vast in je agenda! Het Spring! Team
in alfabetische  volgorde: Ard, Caroline, Emma, Irene, Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea.

Facebook: www.facebook.com/groups/569783793482128/ 

PGGBU/PGGBU, 12-02-2019
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13-02-2019

Ontmoeten op de zondagmiddag
Op zondagmiddag 17 maart is er weer �Ontmoeten op de zondagmiddag� in de Herbergzaal van de Ontmoetingskerk, van 14.30
tot 16.30 uur. Daar kun je elkaar ontmoeten met een kopje koffie of thee. Ook staan er spelletjes klaar voor wie het
leuk vindt. 

PGGBU/PGGBU, 13-02-2019
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19-02-2019

Wijziging afrekening uitvaartdiensten
Regelmatig wordt er een beroep gedaan op onze predikant om een uitvaart te begeleiden. Soms is de uitvaart in één van
onze kerkgebouwen, vaak ook in de aula van het crematorium. Er wordt door de penningmeester bepaald of er wel of geen
rekening wordt verstuurd. Tot nu toe geldt dat op de totale kosten van de uitvaart, een bedrag in mindering wordt
gebracht ter waarde van de vaste vrijwillige bijdrage (VVB) over de 4 jaren voorafgaand aan het overlijden. In de
praktijk komt het erop neer dat kerkleden die VVB  betalen vrijgesteld worden van kosten voor de uitvaarten. Kerkleden
die geen of een heel geringe VVB betalen en niet-leden, krijgen wél een rekening. Om de regel gelijk te trekken met de
gemeente SG heeft de RvB besloten om niet 4 jaar maar 3 jaar VVB te verrekenen.
Voor een overzicht van de tarieven kunt u terecht bij ondergetekendeEddy Roerdink, tel. 046 474 95 96, email
eizeroerdink@gmail.com 

PGGBU/PGGBU, 19-02-2019
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19-02-2019

Symbolisch bloemschikken in 40-dagentijd
Gedurende de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een 'nieuw begin'.  In de Johanneskerk en de
Ontmoetingskerk gaan we ieder week rond dit thema een symbolische schikking maken.
Op de tafel staan elke zondag acht flessen omkleed met riet. Waarom acht flessen? Op de achtste dag begint een nieuwe
week (na 7 dagen). Een nieuw begin. De flessen zijn gevuld met water en omkleed met riet. Het water staat symbool voor
groei, nieuw leven en het riet is buigzaam en sterk. Elke zondag staan de flessen in een andere opstelling (cirkel,
vierkant, enz.) en hebben een speciale bloemschikking. We hopen dat het inspirerende weken mogen worden.
Namens de bloemendienst, Ali Hooft

PGGBU/PGGBU, 19-02-2019
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19-02-2019

Sobere maaltijden in 40-dagentijd
Al meerdere jaren zijn er drie sobere maaltijden in de Veertigdagentijd met daarbij een korte bezinning (een
(Bijbel)tekst een lied, een gebed, een kleine gedachtewisseling).
Samen eten en met elkaar praten over wat ons bezielt en bezighoudt is de opzet van deze bijeenkomsten. Daarnaast is er
uiteraard ook de ontmoeting en de gezelligheid.
Van harte welkom. Maar wel graag opgave in verband met het eten. Graag daarvoor een email naar Pier Prins voor degenen
uit Geleen -Beek-Urmond: prins1959@gmail.com 
De maaltijden zijn van 18.00 uur � 19.00 uur. De data zijn:13 maart: Johanneskerk in Sittard27 maart:
Vrangendaelparochie in Sittard (Hemelsley 240 te Sittard)  10 april:  Ontmoetingskerk in Geleen
Nogmaals hartelijk welkom. 

PGGBU/PGGBU, 19-02-2019
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19-02-2019

Veertigdagentijd: Nieuw Begin
Na een periode van feesten begint het vasten. Nu doen protestanten nooit zoveel aan vasten, trouwens katholieken ook
niet veel meer. Voor het echte vasten, moet je bij de moslims zijn.
Toch gaat de vastentijd oftewel de Veertigdagentijd niet langs ons heen. In liederen, teksten en kleuren (paars) merken
we dat sfeer ingetogener is, ernstiger. De levens- en lijdensweg van Jezus laat ons niet onberoerd. In zijn gezelschap
gaan we op weg naar Pasen. Zijn weg is een weg vol hindernissen en tegenslagen. Maar de weg van Jezus leert ons ook hoe
we kunnen volhouden en staande kunnen blijven. In die zin zijn weg voor ons levensles.
Meestal volgen we het thema dat ons aangereikt wordt vanuit de landelijke Protestantse Kerk. Dit jaar luidt het thema:
'Een nieuw begin'. De veertigdagen vormen een goed moment om een nieuw begin te maken. En om afstand te doen van wat je
hindert. En om je te bezinnen op wat je anders zou willen doen.
Het thema van het nieuwe begin staat niet alleen zoveel mogelijk in de zondagse diensten centraal, maar eveneens bij
drie sobere maaltijden die we weer gaan houden. Zie voor data en de locaties van de sobere maaltijden elders in
Kerknieuws.
Ook in de oecumenische vesper in Beek op donderdagavond 21 maart laten we ons inspireren door het nieuwe begin.

PGGBU/PGGBU, 19-02-2019
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22-02-2019

Nieuwe actie voor de Engele van Sittard-Geleen

Vanuit de diaconieën wordt er in maart weer een
inzamelingsactie gehouden voor de Engele.Gedurende
3 weken, op 10, 17 en 24 maart zal er zowel in de
Johanneskerk als in de Ontmoetingskerk  ingezameld
gaan worden!Deze keer kunt u verzorgingsproducten
inleveren op de tafel in de hal. Denk hierbij aan
bv. shampoo, zeep, bodylotion, douchegel,
deodorant, zonnebrandcrème.U kunt ook een
financiële bijdrage leveren. Hiervoor staat er een
collectebus klaar.We hopen dat we weer op u kunnen
rekenen!  Mocht u  vragen hebben dan kunt u
terecht bij de contactpersonen:- Irene van Gurp   
emailadres: i.stolte@hetnet.nl - Joke Bos    
emailadres: joke.bos@planet.nl  

PGGBU/PGGBU, 22-02-2019
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05-03-2019

Uitnodiging voor gemeentevergadering
Uitnodiging voor de gezamenlijke gemeentevergadering op 4 april in de Johanneskerk.Op 4 april zal er weer een
gemeentevergadering worden gehouden, samen met de PG Sittard-Grevenbicht. Dan zal een toelichting worden gegeven op het
voorgenomen besluit dat de kerkenraden in november 2018 hebben genomen om samen te gaan. Er is daarvoor geen datum
gekozen, maar een stappenplan opgesteld waarin werkgroepen het samengaan uitwerken. De beide gemeenten kennen ieder hun
eigen werkwijzen en manieren van doen. In de nieuw te vormen gemeente zullen daarover keuzes gemaakt moeten worden. Ook
de toekomst van de kerkgebouwen wordt stapsgewijs bekeken. De vorderingen van die werkgroepen zullen worden
doorgenomen.U bent op donderdag 4 april om 19.30 uur uitgenodigd in de Johanneskerk.
Kees van Luijk, scriba.

PGGBU/PGGBU, 05-03-2019
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05-03-2019

Radio kerkdiensten
Radiodiensten van START-radio en Lokale Omroep Stein. In plaats van de wekelijkse kerkdienst op zondagmorgen in de
afgelopen jaren zendt Streekomroep START-radio vanaf nu gelijktijdig met de uitzending van en via Lokale Omroep Stein
(LOS), het programma 'Kerk en Samenleving' uit. Naast berichten van de kerken en uit de samenleving vormt de wekelijkse
kerkdienst uit één van de deelnemende kerken uit de regio een vast onderdeel (Geleen en Urmond zijn de twee protestantse
van de nu twaalf deelnemers). De productie en redactie worden verzorgd door LOS. 'Kerk en Samenleving' wordt uitgezonden
op zondagochtend tussen 8:00 en 10:00 uur via de kanalen van START (FM 99.1 en 107.3 MHz, Ziggo FM 87.5 MHz en digitaal
kanaal 916), audio via Start TV (kabelkrant) en internet  www.streekomroepstart.nl  Luister Live, alsmede op de
radiokanalen van LOS (ether FM 96,2 MHz en via de kabel 87,5 MHz). Dit is één van de stappen waarin de
radioprogrammering van LOS en START op elkaar worden afgestemd, vooruitlopend op een mogelijke fusie tussen beide
omroepen in de nabije toekomst.

PGGBU/PGGBU, 05-03-2019
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05-03-2019

Ontmoeten op de zondagmiddag
Op zondagmiddag 17 maart is er weer �Ontmoeten op de zondagmiddag� in de Herbergzaal van de Ontmoetingskerk, van 14.30
tot 16.30 uur. Daar kun je elkaar ontmoeten met een kopje koffie of thee. Ook staan er spelletjes klaar voor wie het
leuk vindt. De volgende keer is op Palmpasen 14 april.

PGGBU/PGGBU, 05-03-2019
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05-03-2019

Ontmoeten op de zondagmiddag
Op zondagmiddag 17 maart is er weer �Ontmoeten op de zondagmiddag� in de Herbergzaal van de Ontmoetingskerk, van 14.30
tot 16.30 uur. Daar kun je elkaar ontmoeten met een kopje koffie of thee. Ook staan er spelletjes klaar voor wie het
leuk vindt. De volgende keer is op Palmpasen 14 april.

PGGBU/PGGBU, 05-03-2019
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16-03-2019

Veertigdagen 2019: een nieuw begin
In de 40dagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin, Pasen. Jezus� liefde leert ons dat we steeds weer
een nieuwe start kunnen en mogen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. Opnieuw beginnen is niet altijd
makkelijk. Zeker niet wanneer je als kindslaaf moet werken. Of als je familie is vermoord door gewelddadige milities. Of
als je te maken met conflicten en oorlog
In deze 40dagentijd zetten we ons in het bijzonder in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden om een
nieuwe start te kunnen maken. Om voor hen te bidden en aan hen te denken.

PGGBU/PGGBU, 16-03-2019
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16-03-2019

Prof. Maarten Den Dulk
Prof. Maarten Den Dulk in de Kloosterkerk in ValkenburgHoe leer ik leven, hoe kan ik mens zijn? Hoe kan ik samenleven
met anderen?  In het boekje 'Voor een nieuw begin' legt de schrijver, Prof. Maarten den Dulk met betrekking tot deze
vragen zijn oor te luisteren bij de eerste hoofdstukken uit de Bijbel, de verhalen over Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach
en de torenbouwers van Babel. De eerste elf hoofdstukken uit Genesis blijkt een oeroude maar ook een actuele agenda te
bevatten waarin we kunnen bijhouden wat ons te wachten én te doen staat. Al sinds het begin is een vreedzame samenleving
de altijddurende opgave van de mensheid. In het boekje komen drie thema�s aan de orde: God, de wereld en de mens. Op
zondagmiddag 31 maart komt Maarten den Dulk naar de Kloosterkerk in Valkenburg om met hem in gesprek te gaan over de
onderwerpen in zijn boekje. Voor deze bijeenkomst bent u ook van harte uitgenodigd! Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur: Kerkdienst in de Kloosterkerk, voorganger Harrie de Reus                             Het thema van de dienst
is: 'Voor een nieuw begin'.Na de dienst is er koffiedrinken en een lunch
13.30 uur: Start van het programma over het boekje, afgewisseld met                   muziek 15.00 uur: Afsluiting met
een drankje en hapje
Vanuit Geleen-Beek-Urmond gaan we met een paar mensen naar deze bijeenkomst. Als er anderen belangstelling hebben: van
harte welkom!

PGGBU/PGGBU, 16-03-2019
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16-03-2019

Grote boekenmarkt in Beek
Grote boekenmarkt in de Prot. kerk in Beek tijdens de Paasveejaarmarkt op zondag 7 april van 10.00 tot 16.30 uurU kent
het wel: een container voor de deur omdat het huis leeg moet. Wij vinden dat zonde en halen gratis boeken op. Een deel
wordt alsnog oud papier, maar dan verdient de Scouting er nog wat aan. Het merendeel wordt gesorteerd en opgeslagen.
Momenteel zijn we nog erg druk met het verwerken van de nieuwe oogst. Maar tijdens de Paasveemarkt op 7 april worden
weer duizenden boeken uitgestald. Zodanig ingedeeld dat u snel weet waar u moet zoeken. De boeken kosten veelal niet
meer dan een of enkele Euro�s. Jaarlijks brengt dit rond de ¬ 1000 op, waarmee iets extra�s gedaan kan worden m.b.t. het
kerkinventaris. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 16.30 uur.Namens de werkgroep: John Stork

PGGBU/PGGBU, 16-03-2019
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16-03-2019

Gebruikte fietsen voor vluchtelingen
Vraag naar gebruikte fietsen voor vluchtelingen (AZC Spaubeek) 
In het AZC te Spaubeek zijn sinds kort weer vluchtelingen gehuisvest. Deze vluchtelingen wachten hun asielprocedure
af.Om ergens naar toe te gaan, bv voor het doen van boodschappen, anderen bezoeken of een kerkdienst bijwonen, zijn de
vluchtelingen afhankelijk van openbaar vervoer (en dat is duur want ze hebben maar beperkte financiële middelen) of de
bereidwilligheid van anderen om hen ergens naar toe brengen. De vluchtelingen zouden minder afhankelijk zijn als ze
bijvoorbeeld een fiets ter beschikking hebben.Bij deze doen wij een beroep op u: Misschien heeft u nog ergens een fiets
staan die niet meer gebruikt wordt en waar u een vluchteling een plezier mee doet.Ook een kinderfiets of een  fiets met
kinderzitje is welkom.Indien u een fiets ter beschikking heeft kunt u dat laten weten aan:Joke van der Steen
(vander_steen@zonnet.nl    of 046 458 46 18)    of Wim Hendriks (wpt_hendriks@hetnet.nl )  046 475 57 34

PGGBU/PGGBU, 16-03-2019
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03-04-2019

Nieuwe voorzitter van de Gebouwencommissie.
De huidige voorzitter van de gebouwencommissie van de Raad van Beheer, Marc Gotink, heeft wegens andere werkzaamheden
moeten besluiten om te stoppen. Onze gemeente is hem erkentelijk voor zijn inzet in de gebouwencommissie. De kerkenraad
is verheugd dat Ingrid Boonstra bereid is gevonden Marc op te volgen. 
Kees van Luijk, scriba.

PGGBU/PGGBU, 03-04-2019
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03-04-2019

The Messiah.
Voor veel mensen roept de naam van dit oratorium van G.F. Händel als vanzelfsprekend het beroemd geworden Alleluja op,
en zij brengen daardoor dit prachtige muziekstuk vooral in verband met Pasen. Maar het gaat om veel meer in dit klassiek
geworden muziekstuk. Kom en luister naar de presentatie van Henk Jongerius in de goede week. Hij is een bekende
liturgist, auteur van een aantal boeken en regelmatig in de media te gast, zoals in "Het Vermoeden�.  Plaats:
Ontmoetingskerk, dinsdag 16 april, 19:30�22:00 uur. Graag aanmelden: bij Frans Alders, 046- 4744254 of via
fgmalders@hotmail.com , bij het kringenwerk 046-4432437 of naar kringenwerkwm@gmail.com . Er wordt een bijdrage van ¬
2.50 gevraagd.

PGGBU/PGGBU, 03-04-2019
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Wandelen in de natuur
In dit seizoen verheugen we ons op het voorjaar, en dat nodigt uit voor een wandeling De moeilijkheidsgraad is van
makkelijk tot gemiddeld. De voorjaarswandeling onder leiding van gids Roelf de Jonge is gepland bij het natuurgebied De
Doort bij Susteren. In het natuurgebied vind je weilanden, bos en plassen. De lengte van de wandeling ligt op ca. 2 uur,
en deze zal duren tot ca. 12.30 uur.Voor de wandeling verzamelen we op donderdagmorgen 9 mei om 10.00 uur bij de Pastoor
van Arskerk, Lienaertsstraat 138, Geleen, om ons vandaar gezamenlijk (carpooling) naar het vertrekpunt van de wandeling
te begeven. Eventueel zal er ook een horeca-gelegenheid bezocht worden, de kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Voor
de wandeling wordt een bijdrage van ¬ 2,50 gevraagd.Graag aanmelden: bij René Koolwijk, 046-4432828, bij het kringenwerk
046-4432437 of via kringenwerkwm@gmail.com .

PGGBU/PGGBU, 03-04-2019
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04-04-2019

Stekjesmarkt op 5 en 12 mei.
Ook dit jaar  organiseert de ZWO com. van Sittard en Geleen een stekjesmarkt op twee zondagen na de kerkdienst. De
eerste is op 5 mei bij de  Johanneskerk in Sittard en de tweede op 12 mei bij de Ontmoetingskerk in Geleen.  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 plantgoed 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, 04-04-2019
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Gezellige 2e Spring! op 31 maart 2019
Op zondag 31 maart 2019 was de Johanneskerk weer erg goed gevuld voor de 2e Spring! viering. Het concept Spring! begint
voor de meesten duidelijk te worden: een laagdrempelige kerkdienst waarbij ontmoeting, muziek en verschillende korte
verrassingen (zoals een sketch, interview, persoonlijke uitleg, kindernevendienst in de kerk zelf, omgekeerde collecte,
etc) centraal staan rond 1 persoon uit de bijbel. Op deze zondag hebben we geluisterd, gezongen en gesproken over Ruth.
Een inspirerende vrouw waar we nu nog steeds heel veel van kunnen leren. Het was rond 10 uur al lekker druk in de kerk.
Veel mensen vinden het fijn om elkaar voor de dienst al te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee en een
koekje. Tijdens de 2e spring is er een zelfgemaakte dialoog tussen Dinges en Boaz uitgevoerd door Marnix en Thea. We
hebben naar popmuziek geluisterd op de beamer, maar ook heerlijk gezongen onder begeleiding van piano en dwarsfluit. Het
verhaal van Ruth is uitgelegd op een persoonlijke manier: wat betekent dit voor ons in 2019. Hoe kijken wij tegen het
vreemde aan? Hoe vaak durven wij een grote stap te maken? Het hoogtepunt van de dienst is waarschijnlijk het interview
met Mary. Mary is een sterke vrouw uit Kenia die naar Nederland is gevlucht. Ze woont momenteel in een azc en is een
vast bezoeker van onze kerk. Het was erg indrukwekkend om haar levensverhaal te horen en haar kracht om er te zijn voor
zichzelf, haar zoontje en anderen; gesteund door God, het christendom en de mensen om haar heen. Tijdens de collecte
heeft Doetien op de accordeon, samen met familie Cartwright een zelfgemaakt lied ten gehore gebracht. Leuk om zoveel
initiatief te zien tijdens de Spring! vieringen. Na afloop hebben we genoten van verschillende soorten zelfgemaakte
hummus met stokbrood en heerlijke soep.Ook de 2e Spring! viering was weer een groot succes. Op naar de volgende Spring!
op 19 mei!

PGGBU/PGGBU, 05-04-2019
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11-04-2019

Video over de bouw van ons orgel op de website van
Bij het opruimen van mijn boekenkast vond ik een video over de bouw van het orgel in de Ontmoetingskerk. Eric Steenwijk
heeft deze video  op onze website gezet. Vandaar onderstaande toelichting.
In 1991 werd besloten, dat er in de Ontmoetingskerk een orgel moest komen. Het heeft even geduurd voor er voldoende
geld was. Dankzij de verkoop van 'het Karel-Appelraam' uit de Kruiskerk in de Park-laan, en dankzij een
geldwervingscommissie met Jan Verbeek, Adrie van Poortvliet en Anja de Bruijn, die certificaten van orgelpijpen
verkocht, kwam er voldoende geld binnen.
In 1994 ging een orgelcommissie (met Jan Compagner, de organisten Henk van Loo en Berti Stokman, alsmede
ondergetekende) aan het werk. Eerst werd vastgesteld: hoe groot het orgel moest worden, en dat het geschikt moest zijn
voor het begeleiden van zang, solo en met een volle kerk. Daarna begon de zoektocht naar een orgelbouwer, werden orgels
bekeken en offertes vergelijken met hulp van deskun-digen van de centrale kerken. De Firma Fama & Raadgever kwam als
winnaar uit de bus. Die maakte weer gebruik van pijpen van de Firma Stinkens, vaklui op dat gebied.
Op de video is het maken van de pijpen te zien. Ook is te zien hoe het orgel bij de eerstgenoemde firma in elkaar werd
gezet. Nadat het or-gel in de fabriek klaar was, begon het verhuizen naar Geleen en de opbouw in de kerk. Ook de opbouw
van het orgel in de kerk is op de video te zien. Op 17 februari 1995 is in een speciale dienst het orgel ingewijd door
één van onze adviseurs, Jan Telder.
Dit verhaal heb ik ontleend aan de brochure, die bij de opening is verspreid. Wim Kirchner

PGGBU/PGGBU, 11-04-2019

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 4749, Groep: 201;.

Pagina 35 van 92



[ PGGBU> Nieuwsbericht ]
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Uit de kerkenraadsvergaderingen ...
Uit de kerkenraadsvergaderingen van de afgelopen maanden
2019 Is al weer een paar maanden oud. Als moderamen en kerkenraad zijn we natuurlijk ook al een aantal keren bij elkaar
geweest. Hier volgen een aantal zaken die ik graag met u wil delen.
Marnix van Gurp heeft Sietse van der Sluis opgevolgd als voorzitter van de kerkenraad van Sittard-Grevenbicht. Wat
vindt hij belangrijk voor onze kerkgemeenschappen?1. Gezamenlijke diensten, waarin we vieren, delen, bidden, luisteren,
ons geloof met elkaar delen.2. Actief aanwezig zijn in de maatschappij. De kerk moet relevant zijn voor zijn omgeving.
We zijn op allerlei plekken aanwezig; we hebben kerkjes in de dorpen en steden. We hebben activiteiten in de wijken en
in bejaardentehuizen. Dat is een geweldige kans om te kijken, wat die buurt van onze kerk nodig heeft en hoe we daar een
bijdrage aan kunnen leveren. Niet alleen, maar samen met anderen. 3. De kerk wordt gebouwd door zijn mensen, door de
leden. Dat betekent in toenemende mate dat die kerk gevormd wordt door de leden zelf. We moeten kijken waar mensen goed
in zijn en waardoor ze geïnspireerd raken, enthousiast van worden. Dan kunnen we het volhouden. 4. Elkaar vasthouden en
elkaar inspireren door te delen van ons geloof. Door met elkaar in gesprek te gaan.
We zijn volop bezig met het stappenplan waarmee we stappen zetten naar het samenvoegen van de verschillende
taakgroepen. De verschillende groepen vergaderen inmiddels meestal of altijd samen en dat maakt samenwerken
gemakkelijker en duidelijker. Waar mogelijk worden dingen samengedaan, maar er zijn ook zaken die nog apart gedaan
worden, zoals bijvoorbeeld het pastoraat in de wijken. De komende tijd zullen de groepen aan de hand van een aantal
vragen een gezamenlijk beleidsplan gaan schrijven.
De Werkgroep Gebouwen is bezig, in het kader van de keuze die gemaakt zal worden voor één groot kerkgebouw, met het
inventariseren van wensen van gemeenteleden ten aanzien van de kerkgebouwen. Voor de zomervakantie zal dit afgerond zijn
en gaat de werkgroep verder met andere aspecten van hun opdracht.
Een zorgpunt in onze beiden gemeenten is de jeugd. Er is nog kindernevendienst, maar de groep is klein. Verder zullen
er, wanneer mogelijk, incidenteel activiteiten voor de oudere jeugd georganiseerd worden. We hopen ook dat er jonge
mensen naar de SPRINGdiensten zullen komen waarvan er dit jaar 5 gepland zijn (in de Johanneskerk). Dit zijn
laagdrempelige diensten verzorgd door een aantal enthousiaste gemeenteleden uit beide gemeenten. Wat leuk is om te
vermelden is dat een groepje jongeren uit onze gemeenten bij een landelijke activiteit/online wedstrijd Sirkelslag Young
tweede geworden zijn. Hier zijn we natuurlijk reuze trots op.
Naar aanleiding van de Nashville verklaring die begin dit jaar gepubliceerd werd en de gesprekken die we hierover
gevoerd hebben, hebben we als kerkenraden besloten dat we op de kaart van de website van �Stichting Wijdekerk� gezet
willen worden. Hiermee laten we zien dat LHBT�ers in onze gemeenten van harte welkom zijn.
Het asielzoekerscentrum Sweikhuizen is weer open en ook nu komen op zondag verschillende asielzoekers naar de kerk (in
Geleen, maar ook in Sittard). Pier heeft een groepje gevormd, samen met een paar gemeenteleden. Zij bezoeken de
asielzoekers regelmatig waarbij ook bijbelstudie gedaan wordt die aansluit bij de dienst van de zondag die volgt op het
bezoek. Dit wordt erg gewaardeerd. Ook worden er fietsen ingezameld, om het vervoer naar de kerk mogelijk te maken.
Er is ook een begin gemaakt met verschillende activiteiten maandelijks op zondagmiddagen in het Gruizenkerkje en in de
Ontmoetingskerk.
Op 4 april hadden we een gemeenteavond die met ruim 60 mensen goed bezocht werd. Het was een fijne avond. Een verslag
van de avond volgt.
Ik realiseer me dat we met veel zaken bezig zijn en dat er ook mooie nieuwe initiatieven ontstaan, dankzij onze
samenwerking!
Een goede, gezegende Paastijd gewenst en een hartelijke groet, ook namens Marnix, Bertha
(U kunt mij altijd bellen of mailen: berthaverkerk@gmail.com  tel 046-4379201)
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Gratis rondleiding door het kerkgebouw
Zoals u weet is de commissie kerkgebouwen bezig met de vraag in welk groot kerkgebouw wij na de samenvoeging onze
kerkdiensten gaan houden.Omdat niet iedereen beide gebouwen goed kent, hebben we de suggestie gekregen om korte
rondleidingen te organiseren. Die suggestie nemen we graag over.In de maand mei zal er aansluitend aan de kerkdienst
voor geinteresserden de mogelijkheid zijn om een korte rondleiding door het gebouw te krijgen. Dit zal voor de dienst
nog even worden aangekondigd.///Opgeven is niet nodig, u loopt gewoon mee. We starten in de buurt van de \\\koffie .
De commissie kerkgebouwen.
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Kerktuintreffen 26 mei
Het is al vele jaren een mooie traditie om eens in de twee jaar in de lente na de kerkdienst bij elkaar te blijven voor
ontmoeting, een spel, gezelligheid en een maaltijd. Ook dit jaar zetten we dit traditie voort. Op zondag 26 mei is er
weer het Kerk-tuin-treffen. We beginnen om 10.00 uur (!!!) met de kerkdienst met mede- werking van de cantorij. Na de
kerkdienst is er koffie/thee. Er is alle gelegenheid om elkaar te spreken. We doen iets leuks met elkaar en tot slot
zijn er broodjes en soep. Om ongeveer 13.30 uur sluiten we het samenzijn af.
Hopelijk is het mooi weer en kunnen we gebruik maken van de prachtige kerktuin. Met het oog op het eten willen we graag
weten op hoeveel belangstelling we kunnen rekenen. Daarom graag doorgeven of u komt. Liefst via e-mail bij Wim en Loes
van Elk of bij Pier Prins: vanelkwim@gmail.com  of  prins1959@gmail.com 
Even voor alle duidelijkheid: er is geen viering van het avondmaalVan harte welkom!Het wijkteam
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Tafel van Hoop

Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Wij
willen in het kader daarvan op zondag 30 juni in
de Ontmoetingskerk een themadienst houden. Na
afloop is er de Tafel van Hoop: op initiatief van
Kerk in Actie worden er Tafels van Hoop gedekt in
veel gemeentes in het land:  een maaltijd delen
samen met de mensen uit de AZC-s, maar uiteraard
ook met vluchtelingen waarmee gemeenteleden op een andere manier contact hebben. dat hoeven niet perse christenen te
zijn. Iedereen wordt uitgenodigd wat te eten vanuit hun eigen cultuur mee te brengen om samen een mooie maaltijd samen
te stellen. Misschien kan er ook wat muziek gemaakt worden,  en vooral elkaar ontmoeten is belangrijk. Iedereen is
welkom. Als u een idee heeft: meld het ons!
Zoals u misschien al weet, is er een werkgroepje gevormd vanuit onze beide gemeenten, om de mensen in het AZC
Sweikhuizen te bezoeken. We lezen dan met elkaar de bijbeltekst van de volgende zondag en praten daarover. Ook bidden we
vaak met elkaar het Onze Vader, in het Nederlands. Op deze manier kunnen de gasten vanuit het AZC de diensten beter
voorbereid bijwonen.De betrokkenheid vanuit onze gemeenten wordt  zeer gewaardeerd.Hun leven is niet eenvoudig: het
wachten duurt lang, de spanningen kunnen oplopen. Velen maken zich grote zorgen voor de toekomst, voor zichzelf maar
zeker ook voor hun kinderen. En ze missen hun familie die vaak nog in het land van herkomst wonen.Een 'kerkfamilie' kan
dan heel belangrijk zijn.
Bij het werkgroepje kunnen we nog wel versterking gebruiken. Het hoeft  niet heel veel tijd te kosten, en kan ook voor
jezelf waardevol zijn.Ook in het AZC zelf is genoeg te doen: voor de peutergroep worden nog vrijwilligers gezocht en er
zijn altijd mensen nodig voor taallessen.Contactpersonen: ds. Pier Prins en diaken Joke van der Steen.
///Schuif aan bij Tafels van Hoop   Eet mee met en voor vluchtelingen\\\
Zondag 30 juni, na afloop van de dienst, in de Ontmoetingskerk.
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Afscheid Joachim Stegink
Op zondag 2 juni neemt ds. Joachim Stegink  afscheid van de Protestantse Gemeente van Sittard- Grevenbicht in verband
met zijn vertrek naar de Protestantse Gemeente van Parkstad (Heerlen, Brunssum en Landgraaf). Ik weet nog dat hij naar
Sittard kwam. Ik was bij zijn intrededienst, waarin hij bevestigd werd door André van den Bor. Nu verlaat hij de
Gemeente van Sittard-Grevenbicht. Ook voor onze gemeente heeft hij veel gedaan en betekend. We willen hem daarom van
harte danken voor al zijn inzet. En we wensen hem een hele goede en inspireerde tijd toe in zijn nieuwe gemeente. De
afscheidsdienst is op zondagmorgen 2 juni om 10.30 uur in de Johanneskerk in Sittard. Een week later met Pinksteren is
zijn intrededienst in de kerk in de Pelgrimskerk te Brunssum om 14.30 uur
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Zomerstop Passage
Passage heeft in de zomermaanden geen ledenbijeenkomsten maar in september gaan wij weer van start. Op woensdagmiddag
18 september beginnen we het seizoen met een lezing 'Van panfluit tot pijporgel'. Heeft u interesse? Wij nodigen u van
harte uit om eens kennis te komen maken.  
Wij wensen u allen een mooie, zonnige zomer toe.
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Pastorale hulp na vertrek ds. Stegink
In verband met het vertrek van ds. Joachim Stegink naar Parkstad zijn voor de korte termijn de volgende afspraken
gemaakt voor zijn vervanging:1. Voor de kerkdiensten waarin ds. Stegink na 2 juni 2019 zou voorgaan, zijn andere
voorgangers gevonden. U vindt de details op de website.2. Voor pastorale hulp zijn de pastoraatsteams uw eerste
aanspreekpunt. Zij kunnen voor de wijken Noord en Oost bij verzoek om pastorale hulp in crisissituaties doorverwijzen
naar ds. Irene Pluim en voor Grevenbicht naar ds. Pier Prins.3. Voor uitvaartdiensten is ds. Pluim beschikbaar. Als ds.
Prins is gevraagd voor een pastorale situatie in Grevenbicht waarop een uitvaart volgt, dan zal hij die (zo mogelijk)
doen.///Met het vertrek van ds. Stegink is er helaas ook minder capaciteit voor pastorale ondersteuning beschikbaar.
Misschien kan daardoor niet altijd aan uw verzoek om pastorale hulp worden voldaan Wij vragen daarvoor om uw begrip en
werken aan een definitieve oplossing.\\\
Verder willen wij u erop wijzen, dat ds. Pier Prins op maandag- en woensdagochtend niet beschikbaar is in verband met
zijn activiteiten voor Zuyderland.
Namens de kerkenraadGerm VisserScriba PGSG
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Ontmoeten op zondagmiddag: nieuwe serie!
Wordt wegens succes gecontinueerd op:16 juni/21 juli/18 augustus/15 september 2019Steeds tussen 14.30 en 16.30 uurIn de
Herberg van de OntmoetingskerkEmmaplein 50  GeleenOnder het genot van een aangeklede kop koffie of thee gezellig een
praatje maken, een spelletje spelen(sjoelen is favoriet)en genieten van een kort filmisch en grappig intermezzo.
De toegang is vrij, een vrijwillige gave in het busje wordt op prijs gesteld

PGGBU/PGGBU, 11-06-2019
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Ontmoeten op zondagmiddag: nieuwe serie!

Wordt wegens succes gecontinueerd op:16 juni/21
juli/18 augustus/15 september 2019Steeds tussen
14.30 en 16.30 uurIn de Herberg van de
OntmoetingskerkEmmaplein 50  GeleenOnder het genot
van een aangeklede kop koffie of thee gezellig een
praatje maken, een spelletje spelen(sjoelen is
favoriet)en genieten van een kort filmisch en
grappig intermezzo.
De toegang is vrij, een vrijwillige gave in het
busje wordt op prijs gesteld
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Kerktuintreffen Urmond: terugblik
Het ligt alweer even achter ons: het kerk-tuin-treffen op zondag 26 mei. Aan het begin van die week zag het er nog
sombertjes uit met het weer. Het zou spannend worden of de mooie kerktuin mee kon doen in het geheel. Ik heb die week
nauwgezet het Limburgse weerbericht gevolgd. Bijna elke dag werd de voorspelling wat beter, steeds weer een graadje
erbij en een regenkans minder.
En gelukkig konden we inderdaad na afloop van de kerkdienst naar buiten, naar de mooie tuin, die al vele jaren
professioneel en perfect onderhouden wordt door Gerrit en Dora. Maar voordat we de tuin konden betreden, hadden we eerst
onze kerkdienst. Die was vrolijk. De cantorij werkte mee. Nico bespeelde het orgel dat het een lieve lust was. Op weg
naar Pinksteren zongen we alvast liederen over de Geest. De Lokale Omroep van Stein was present, zodat later ook mensen
thuis de kerkdienst mee konden maken. En de kerk zat bijna helemaal vol. Zo�n zeventig mensen waren er. Uit Urmond en
omgeving: Uit Grevenbicht, Sittard, Geleen, zelfs uit het asielzoekers-centrum in Sweikhuizen. Jong en oud was er. Zo
ook een zestal inwoners van Urmond, die uit belangstelling waren gekomen.
Met de canon 'zingend in het gras' (Liedboek nr. 988) verlieten we de kerk. Buiten stond de koffie klaar. En ook deze
keer had Ria weer een mooi raadspel. Onze reukorganen wilde ze wel eens testen.  Ze had in acht potjes watjes met
diverse geuren gestopt. En aan ons was het om de juiste geur te vast te stellen. Ik bakte er zelf weinig van. Ik geloof
dat ik alleen azijn thuis wist te brengen. Maar sommige groepjes hadden een prima resultaat geboekt.
Ondertussen waren de soep en de broodjes gearriveerd, wederom klaargemaakt door Wim en Loes. En zowel soep als brood
smaakten voortreffelijk.
Daarna nog even een gezellige nazit en toen liep het kerk-tuin-treffen op zijn eind. We mogen terugzien op een fijne
dag, waarvoor vele zich ingezet hebben. En die verdienen allemaal een hartelijk woord van dank!

PGGBU/PGGBU, 11-06-2019
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Beamer machinisten en Powerpointmakers gezocht
Het komt steeds vaker voor, dat de Liturgie in de kerkdienst via een beamer op een groot scherm wordt geprojecteerd.
Het heeft ook voordelen, want de liederen worden op het scherm weergegeven zodat er dan geen liedboeken gebruikt hoeven
te worden, maar ook kan de preek bijvoorbeeld geïllustreerd worden met afbeeldingen of korte filmfragmenten en zo de
dienst verlevendigen.
Voor dit alles zijn twee soorten 'specialisten' nodig, namelijk zij die een beamer kunnen instellen en bedienen
en&liefst ook een groep, die een 'Liturgie-powerpoint' kunnen maken, zowel in Geleen als in Sittard.
De kerkenraad heeft mij verzocht om te komen tot beamer-teams voor Geleen en Sittard. Het leren bedienen en instellen
van een beamer vergt al naar gelang het aantal deelnemers twee bijeenkomsten van ongeveer 2 uur, waarin het oefenen
voorop staat.
Het leren maken van een Liturgie-Powerpoint vergt enige computer- kennis en het kunnen beschikken over een laptop met
het Microsoft Office-programma van 2016. (of Office 365). Alleen met deze versies zijn alle bewerkingen mogelijk. Oudere
versies werken namelijk niet volledig met wat er in de cursus wordt aangeboden. De cursus Liturgie- Powerpoint beslaat
drie avonden van 19.30�22.00 uur. Tijdens de cursus leren we ook hoe we liederen van Liedboek online kunnen downloaden.
Hiervoor is een abonnement nodig (de kerk heeft één abonnement). Helaas kunnen niet meer personen tegelijkertijd van dit
abonnement gebruik maken. Ik zelf heb ook een abonnement, zodat we in de cursus met twee personen tegelijkertijd kunnen
oefenen. Het zou fijn zijn als er zich voor beide cursussen ongeveer 6 mensen zouden opgeven (het liefst 3 uit Geleen en
3 uit Sittard)
///U kunt zich bij mij opgeven (steenruud@gmail.com ) onder vermelding van 'Beamer-bediener' of 'Powerpont-maker'. U
kunt zich ook voor beide cursussen opgeven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij telefonisch bereiken: 046-443 44
66. Na aanmelding bekijken we welke avonden het meest geschikt zijn. De cursus wordt gegeven in de Ontmoetingskerk, waar
we gebruik kunnen maken van de wifi -verbinding. Graag tot ziens op de eerste cursusbijeenkomst.\\\
Ruud Steen

PGGBU/PGGBU, 11-06-2019
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Bizarre Bijbelverhalen in de zomerkerkdiensten
In de Bijbel komen we verhalen tegen die ons op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen. Verhalen over wraak, moord en
doodslag. Over (seksueel) geweld en machtsmisbruik. Verhalen waarin mensen beledigd en gekrenkt worden.
Het zijn lastige verhalen omdat ze zo ingaan tegen onze normen en waarden en tegen onze geloofsvoorstellingen. Het zijn
in onze ogen vaak inhumane verhalen. Wat moeten en kunnen we met dit soort Bijbelverhalen, temeer daar God er vaak ook
een rol in speelt? Moeten we die verhalen maar links laten liggen? Of is het de moeite waard om ons eens te verdiepen in
die voor ons aanstootgevende verhalen? Ik kies voor het laatste. Daarbij gaat het er ook om hoe we die verhalen anno nu
lezen en moeten wegen.
In een aantal kerkdiensten in de zomermaanden wil ik drie van die vreemde Bijbelverhalen er uitlichten en uitleggen.
Waarbij ik graag gebruik maak van het boekje 'Vreemd en bizar, lastige Bijbelverhalen' van Piet Schelling.
Op zondag 11 augustus gaat het over hoe een paar beren 42 kinderen verslinden omdat die kinderen de profeet Elisa
uitgescholden hebben voor kaalkop (II Koningen 2: 23 - 24).
Op zondag 18 augustus richten we ons op Lot en diens familie in de stad Sodom. Daar gebeuren huiveringwekkende dingen:
inwoners van Sodom die de gasten van Lot belagen, de stad die door vuur vernietigd wordt, Lots gezin dat aan de ramp
weet te ontkomen en zijn vrouw die in een zoutpilaar verandert (Genesis 19: 1 - 29).
Op zondag 1 september vernemen we hoe Jezus een Kanaänitische vrouw geen woord waardig keurt, nadat zij Jezus om
medelijden had gevraagd in verband met haar zieke dochter. We horen hoe Jezus aanvankelijk afwijzend op haar roep om
hulp reageert en daarbij zelfs het woord 'honden' in zijn mond neemt (Mattheüs 15:  21 - 28).
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Nieuwe inzameling Engele van  Zitterd-Gelaen
Gedurende 3 weken, op zondag 7, 14 en 21 juli  zal er zowel in de Johanneskerk als in de Ontmoetingskerk  ingezameld
gaan worden! Deze keer kunt u houdbare voeding inleveren op de tafel in de hal. Denk hierbij aan bv. blikken met gepelde
tomaten, champignons, tomatenpuree, asperges, pannenkoekmeel, limonade,  bouillonblokjes, pakjes soep e.d. U kunt ook
een financiële bijdrage leveren. Hiervoor staat er een collectebus klaar.
We hopen dat we weer op u kunnen rekenen!  Mocht u  vragen hebben dan kunt u terecht bij de contactpersonen:Irene van
Gurp, e-mail: i.stolte@hetnet.nl Joke Bos, e-mail: joke.bos@planet.nl  
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Afscheid Joachim Stegink
In de dienst van 2 juni hebben we afscheid genomen van Ds Joachim Stegink. Met een lach en een traan, op ludieke wijze
en op serieuze toon, maar met veel dankbaarheid voor wat hij voor ons betekend heeft. Na 17 jaar bij ons dominee geweest
te zijn, is hij vertrokken naar onze buurgemeente in Parkstad. Het afscheidscadeau, een prachtig schilderij van Hennie
van de Steeg getiteld 'Gesprek' was zeer passend: Joachim als (s)preker en Joachim als luisteraar. Op 9 juni deed
Joachim intrede in de Pelgrimskerk in Brunssum, ook daar begeleid door een afvaardiging uit onze gemeente.
///Zijn vertrek heeft bij ons wel een groot gat achtergelaten. Onze huidige predikanten, Irene Pluim en Pier Prins,
zijn al vol belast met allerlei taken en kunnen niet zomaar het werk van Joachim overnemen. Dat betekent dat de wijken
Sittard-Oost, Sittard-Noord en Grevenbicht nu vacant zijn als het om predikantsondersteuning gaat. In noodgevallen zijn
uiteraard wel Irene (Sittard) en Pier (Grevenbicht) beschikbaar.\\\
Kwetsbaar Dit weerspiegelt wel dat onze gemeentes in een kwetsbare situatie terecht zijn gekomen. We hebben niet steeds
meer de menskracht om pastoraat en diaconaat in te vullen zoals we graag zouden willen. Dat is soms pijnlijk. Aan de
andere kant vinden er op allerlei plaatsen activiteiten plaats en zoeken mensen elkaar op om contact te hebben en geloof
te delen en in praktijk te brengen. Het is belangrijk dat wij elkaar weten vast te houden en te enthousiasmeren. Laten
we vooral die dingen doen, die onszelf energie geven. Dan gaat er weer wat broeien en bloeien!
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Inventarisatie Kerkgebouwen
De werkgroep Kerkgebouwen heeft uitstekend werk verricht in de inventarisatie van ideeën en behoeften met betrekking
tot de kerkgebouwen.  In fase 1 is vooral gekeken naar de wensen van ons als gemeenteleden, nu gaat de werkgroep verder
met fase 2 waarin ook bekeken wordt wat de waarde van onze gebouwen is voor de buitenwereld.
Bericht van de commissie gebouwen. In de afgelopen maanden heeft de commissie de gemeenteleden op twee momenten
gevraagd hun inbreng te geven: De stickeractie en de  omkeervragen. Op de stickeractie in april is enthousiast
gereageerd. Bijna 1400 stickers zijn geplakt bij de 23 verschillende aspecten. Dat wil zeggen een deelname van ongeveer
140 gemeenteleden. Daar zijn we heel blij mee. In de tabel ziet u waar de stickers geplakt zijn.Daarna hebben we in mei
nog de omkeervragen gesteld: welke verbeteringen zou je graag zien als de keuze zou vallen op het 'andere' gebouw. Wij
waren erg nieuwsgierig naar uw mening over wat belangrijk voor u is ( en wat dus minder) .
Bovenaan staat de akoestiek tijdens de dienst met 137 stickers.  Zoals ook uit de antwoorden op de omkeervragen blijkt,
is de verstaanbaarheid van de preek inde Ontmoetingskerk een probleem voor een behoorlijk aantal gemeenteleden uit
Sittard, dit ondanks aanpassing aan de geluidsinstallatie en een nieuwe, sterk verbeterde ringleiding. Om een goede
keuze te kunnen maken tussen de beide gebouwen is het nodig dat op korte termijn door deskundigen gekeken wordt wat er
aan de hand is en wat er mogelijk is om de verstaanbaarheid in de Ontmoetingskerk te verbeteren. Daarvoor zijn kontakten
gelegd.
Het blijkt lastig om goede (meetbare) criteria voor al deze aspecten te ontwikkelen. Dat had de kerkenraad wel aan de
commissie gevraagd. Om tot een totaal afweging te kunnen komen zou je die bovendien ook nog moeten kunnen 'optellen',
moeilijk omdat de aspecten van heel verschillende aard zijn. De commissie heeft dit op 11 juni met het Moderamen
besproken. Afgesproken is om voorlopig het ontwikkelen van de criteria niet verder te vervolgen.
Wat we als vervolg wel gaan doen is om voor alle aspecten een rapportcijfer aan beide gebouwen te geven. Bij een eerste
oefening daarmee blijkt dat per aspect het rapportcijfer � met uitzondering van de akoestiek - meestal dicht bij elkaar
ligt. En er dus niet een duidelijke keuze voor een van beide gebouwen uit rolt. Maar we gaan het als commissie �ieder
individueel- wel doen.
De omkeervragen zijn door minder mensen beantwoord, totaal ongeveer 40. Van de 27 Sittardse antwoorden hadden 17
betrekking op het verbeteren van de akoestiek in de Ontmoetingskerk. Verder waren er opmerkingen over de sfeer in de
kerkzaal; vanuit Geleen zou men de Johanneskerk wel graag wat uitnodigender en gezelliger willen, vanuit Sittard komt de
wens om de kerkzaal in de Ontmoetingskerk wat meer licht te geven en de aanblik wat rustiger.
Hoe verder?Met het moderamen hebben we afgesproken dat we fase 1 verder afronden en na de zomer verder gaan met fase 2.
Dan komen er nog een heel aantal punten aan de orde die we in de stickervragen niet hebben meegenomen, zoals de
technische staat van de gebouwen, operationele kosten, verhuur, etc die bij een afweging ook van belang zijn. En gaan we
in gesprek met de buitenwereld om te kijken wat de ontwikkelingen en mogelijkheden op gemeentelijk niveau en in het
vastgoed zijn. We vinden het belangrijk om u goed op de hoogte houden, dus na de zomer hoort u weer van ons.
Met vriendelijke groet,De commissie gebouwen.
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Communicatie/Nieuw kerkblad
Op gebied van Vorming, Bezinning en Communicatie is heel veel gaande. De kerkbladredacties van beide kerkbladen
(Gaandeweg, Kerknieuws) hebben besproken hoe ze kunnen komen tot één enkel kerkblad voor onze gezamenlijke gemeentes.
Het lijkt erop dat een gulden middenweg gevonden wordt met een verschijningsvorm van 1x per maand en in eigen beheer
gedrukt. In september bekijkt en bespreekt de kerkenraad een eerste proefexemplaar en we verwachten dat in oktober een
eerste proefnummer van een gezamenlijk kerkblad zal verschijnen. Ook wordt er actief bestudeerd hoe het
Sittard-Grevenbichtse Winterwerk en het Geleen-
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Communicatie/Nieuw kerkblad
Op gebied van Vorming, Bezinning en Communicatie is heel veel gaande. De kerkbladredacties van beide kerkbladen
(Gaandeweg, Kerknieuws) hebben besproken hoe ze kunnen komen tot één enkel kerkblad voor onze gezamenlijke gemeentes.
Het lijkt erop dat een gulden middenweg gevonden wordt met een verschijningsvorm van 1x per maand en in eigen beheer
gedrukt. In september bekijkt en bespreekt de kerkenraad een eerste proefexemplaar en we verwachten dat in oktober een
eerste proefnummer van een gezamenlijk kerkblad zal verschijnen. Ook wordt er actief bestudeerd hoe het
Sittard-Grevenbichtse Winterwerk en het Geleen-Beek-Urmondse Kringenwerk geïntegreerd kunnen worden met één boekje en
één website.
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Ook in 2020 Spring! diensten
Het kerkdienstenrooster voor 2020 is bijna klaar. Het gaat in grote lijnen hetzelfde zijn als dat van 2019. Ook in 2020
zullen er weer 5 SPRING!-diensten worden georganiseerd.

PGGBU/PGGBU, 03-07-2019
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Een spannende tijd, met ook zorgen
We bevinden ons in een spannende tijd, die ook wel wat zorgen met zich meebrengt. In de SPRING!-dienst van 19 mei ging
het over Jozef, die eerst in de put belandde en later zelfs uitzichtloos in de gevangenis terecht kwam. Hij behield
steeds zijn vertrouwen in God. Ook, en misschien wel juist in moeilijke situaties staat God naast ons en geeft ons zijn
goedheid (Gen. 39:21). Dat geeft moed om samen verder te gaan.
We wensen u allemaal een goede en inspirerende zomertijd toe!
Bertha Verkerk en Marnix van Gurp

PGGBU/PGGBU, 03-07-2019
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Nieuw seizoen Kringenwerk
Het interkerkelijk kringenwerk start binnenkort weer met een nieuw programma voor het seizoen 2019-2020. Deze keer
verandert er wat. We presenteren voortaan een gezamenlijk programma met het winterwerk van Sittard-Grevenbicht. Er komt
ook een gezamenlijk programmaboekje uit, wat op aanvraag beschikbaar komt. Het wordt dus niet meer bezorgd op het adres
van de bekende deelnemers aan de kringen. Ook komt het programma op een vernieuwde website www.kringenwerk.nl . De
website en het boekje zijn in voorbereiding en komen binnenkort uit. Op die website kunt u zich opgeven voor een kring;
schriftelijk kunt u zich aanmelden op het adres (brievenbus) van de Ontmoetingskerk. Enkele kringen starten al in
september. Zie hiervoor de agenda.
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Derde bizarre bijbelverhaal
Zondag 1 september: derde bizarre BijbelverhaalOp deze zondag luisteren we voor de derde en laatste keer naar een
Bijbelverhaal, dat in onze ogen nogal heftig overkomt. Namelijk over Jezus die uit zijn slof schiet en een Kanaanitische
vrouw, die hem dringend om hulp vraagt, onheus bejegent. Jezus lijkt die vrouw gewoonweg te schofferen. Zo kennen we
Jezus niet. Kon hij niet wat vriendelijker zijn. Wat steekt er achter deze reactie van Jezus? 

PGGBU/PGGBU, 21-08-2019
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Oecumenische viering, Ontmoetingskerk
Al vele jaren houden we een oecumenische viering met de parochies in Geleen. Elk jaar in januari in de bidweek voor de
eenheid is dat een vesper op de een door de weekse avond.
De eerste volgende oecumenisch kerkdienst is op zondag 8 september in de Ontmoetingskerk. Voor het eerst is dit een
gemeenschappelijke dienst met Sittard � Grevenbicht. Samen kapelaan Carlos Martinez ga ik in deze viering voor. We
volgen daarbij het rooster binnen de Rooms-katholieke kerk met als lezing uit het Oude testament: Wijsheid 9: 13�18.
Bijzonder is ook dat we één van oud-organisten in onze midden hebben: Johan Meij. Hij woont al weer wat jaren in
Nuenen, maar komt zo nu en dan graag naar Geleen om op het orgel in de Ontmoetingskerk te spelen. Op zondag 8 september
is hij de organist. 
Van harte welkom in deze oecumenische en gemeenschappelijke dienst.

PGGBU/PGGBU, 21-08-2019
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Startzondag
Zondag 22 september: gezamenlijke startzondag in de OntmoetingkserkGraag wijs ik u alvast op de gezamenlijke
startzondag op zondag 22 september. Het thema is: &dquot;Een goed verhaal' Oftewel: we hebben wat te vertellen. 
Met een groepje bereiden we deze speciale dienst voor. We willen laten zien wat de verschillende kringen /
(werk)groepen in beide gemeenten te vertellen hebben. In deze kringen worden heel wat verhalen verteld. Want de kerk
heeft een goed verhaal. In het volgende nummer meer informatie over de Startzondag. 
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Ontmoeten op zondagmiddag

Op zondagmiddag 15 september is er weer
�Ontmoeten op de zondagmiddag� in de Herbergzaal
van de Ontmoetingskerk, van 14.30 tot 16.30 uur.
Daar kun je elkaar ontmoeten met een kopje koffie
of thee. Ook staan er spelletjes klaar voor wie
het leuk vindt.

PGGBU/PGGBU, 21-08-2019
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Ouderenkring Beek
Op dinsdagmiddag 10 september komen weer bij elkaar in het zaaltje van Het woonzorgcentrum in Beek. We beginnen om
14.30 uur met het drinken van een kopje koffie / thee. We buigen ons deze middag aan de hand van kaartjes over
uitspraken uit het wereldberoemde boekje 'De navolging van Christus' van Thomas à Kempis.  Het is een oud boekje en
dateert uit de Middeleeuwen, maar het wordt nog altijd gelezen. In dit boekje staat hoe we als christen moeten leven en
handelen.
Van harte welkom!

PGGBU/PGGBU, 21-08-2019

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 5781, Groep: 201;202;.

Pagina 60 van 92



[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

21-08-2019

Interreligieus Platform viert derde Lustrum
Op vrijdag 20 september 2019 viert het Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born zijn 15-jarig bestaan. Dit heuglijke
feit wordt gevierd samen met het Kringenwerk Westelijke Mijnstreek, centrum voor bezinning en ontmoeting, dat met deze
avond het begin van het cursusjaar inluidt. Het wordt door deze samenwerking een bijzondere avond van beide groepen.
Het Platform wil inwoners van Sittard-Geleen en wijde omtrek met hun verschillende religieuze, kerkelijke, culturele en
sociale achtergrond door middel van allerlei activiteiten met elkaar in contact brengen met als doel het krijgen van
respect en waardering voor elkaar en elkaars tradities. Het Platform vervult al 15 jaar een unieke rol in de gemeente en
is ook in Nederland een bijzonderheid, nergens bestaat al zolang een hecht platform als het onze.
Het Kringenwerk Westelijke Mijnstreek bestaat al ruim dertig jaar en presenteert ieder jaar een programma met
deskundige inleiders en eigentijdse thema�s op het snijvlak van religie en cultuur. De samenwerking tussen beide groepen
heeft geleid tot een bijzondere invulling van het Lustrumfeest van het Platform waarbij gekozen is voor de vertoning van
een film waar de ontmoeting c.q. botsing van verschillende religieuze tradities op een humoristische wijze getoond
wordt, waarbij respect en tegelijk relativering een wezenlijke rol spelen. Het gaat om de film Bon Dieu van Philippe de
Chauvron uit 2014 over een katholiek gezin uit de Franse provinciale bourgeoisie waarvan de ouders zich een breuk
schrikken als drie van de vier dochters willen trouwen met een man met een ander geloof en cultuur. Gelukkig komt de
vierde dochter met een katholieke jongen, maar&..Het is een boeiende, geestige film waarbij je kritische vragen over je
eigen verdraagzaamheid kunt stellen. Na afloop van de film gaan we hierover onder leiding van Wim Cuypers (Kringenwerk)
in gesprek. De avond wordt afgesloten met een gezellig samenzijn, met een hapje en een drankje.
Van harte welkom in de Ontmoetingskerk op vrijdag 20 september om 19.30 uur!!!  De toegang is gratis

PGGBU/PGGBU, 21-08-2019
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Eerste Actualiteitencafe (na de zomer)
Het eerste actualiteitencafé na de zomer is weer op de 2e vrijdag van de maand. Op 13 september druppelen we binnen
vanaf 16.30 uur, in de Ontmoetingskerk via de fietsenstalling. Daarna elke 2e en 4e vrijdag. Onder het genot van koffie,
thee of iets anders gaan we informeel met elkaar in gesprek over de actualiteit. Aanmelden vooraf is niet nodig. De
entree is vrij.
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Vierde Springdienst, 6 oktober over Paulus

De 4e dienst in de Springserie is op zondag 6
oktober in de Johanneskerk in Sittard. We beginnen
met koffie om 10.00 uur en de dienst start om
10.30 uur. Centraal in deze Spring! Dienst staat
Paulus. Wat zo bijzonder is in het leven van
Paulus is de complete ommezwaai die hij ondergaat
als hij in contact komt met Jezus, een waarlijke
bekering! Herken jij ook zo�n ommezwaai in je
eigen leven?De ochtend wordt afgesloten met soep
en (exotische) hapjes voor wie daar zin in heeft.
Ook nieuwgierig geworden? Neem gerust vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom! Er is crèche en kindernevendienst.
We zien je graag komen.
Wat is Spring!:Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten waarin op een eigentijdse en creatieve manier aandacht
gegeven wordt aan wat het betekent om in God te geloven en Jezus te volgen.Spring! wil de kerk midden in de maatschappij
zetten en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag. Spring! is er voor jong en
oud en wil laten zien dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in te vullen. Spring! is een prettige mengeling van
stil worden en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het leven vieren en ervaringen delen.
Er komt nog een bijeenkomst in de Spring! serie op zondag 17 november 2019. Noteer je het alvast? Ook in 2020 gaan we
vijf Springdiensten organiseren.
Het Spring! Team: Ard, Caroline, Emma, Irene P, Irene vG, Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea

PGGBU/PGGBU, 22-08-2019
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Wereld Voedseldag: 16 oktober

Op 16 oktober is het de jaarlijkse wereld
voedseldag. 
Het  initiatief van de Voedsel- en
Landbouworganisatie (FAO = Food and Agricultural
Organisation) van de Verenigde Naties brengt tot
uiting dat de aarde ruim voldoende voedsel
voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een
volwaardige maaltijd voor te zetten. Als we maar
eerlijk delen!Op 16 oktober, Wereldvoedseldag,
vraagt de FAO jaarlijks wereldwijd aandacht voor
voedselzekerheid in de wereld.
De FAO van de Verenigde Naties is een organisatie
die tot doel heeft om de honger in de wereld te
bestrijden. Het hoofdkwartier van de FAO is
gevestigd in Rome
Ook de kerken geven aandacht aan deze dag met het
volgende project:
Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia In
de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en
zware criminaliteit jongeren volledig in de greep.
Kerk in Actie brengt daar met een ambitieus
project verandering in. In één van de
gevaarlijkste wijken van de stad zijn we een
kookschool annex restaurant gestart. Zestig
kansarme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok
en leren hoogwaardige en gezonde gerechten te
bereiden met producten van boeren uit de omgeving.
Inmiddels is in de Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we in totaal 180
jongeren op. Collecteer mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun leven om niet in de criminaliteit verzeild te
raken!///De collecte voor dit project houden we op 13 oktober 2019\\\
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Nieuw seizoen Kringenwerk
Het interkerkelijk kringenwerk gaat weer beginnen met het nieuwe seizoen. De startavond is op 20 september om 19.30 uur
in de Ontmoetingskerk. We presenteren daar een gezamenlijk programma met het winterwerk van Sittard-Grevenbicht, en het
programmaboekje. Het programmaboekje wordt niet meer bezorgd op het adres van de bekende deelnemers aan de kringen, maar
is verder in de kerken en op aanvraag beschikbaar. Ook staat het programma op een vernieuwde website www.kringenwerk.nl
.
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Passage: van Panfluit tot pijporgel

Passage, afdeling Geleen, organiseert op woensdag
18 september haar ledenmiddg met een lezing van
Ria van Mourik getiteld: 'Van panfluit tot
pijporgel'. 
Het pijporgel heeft een lange ontwikkeling
meegemaakt. Het is een blaasinstrument en wordt
wel het grootste muziekinstrument ter wereld
genoemd. Grote orgels hebben tal van pijpen, in
allerlei vormen en van verschillende materialen.
Elk met hun eigen klank. Maar het begon veel
kleiner. We volgen het verhaal van die
ontwikkeling via beelden met de beamer.
///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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Ontmoeten op Zondagmiddag

Komende zondagmiddag 15 september is er weer een
Ontmoetingsmiddag in de Ontmoetingskerk.

Ook op 13 oktober en 10 november zijn de volgende
&dquot;Ontmoeten op Zondagmiddag&dquot; middagen
weer gepland. Voor een praatje, spelletje en een
kop koffie. Elke keer is er een amusant intermezzo
en elke keer is het ook weer een gezellig
samenzijn.
Iedereen is van 14.30 uur tot 16.30 uur van harte
welkom in de Herberg van de Ontmoetingskerk in
Geleen, toegang is vrij.
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Voorstelling van Titia Brassé
Passage, afdeling Geleen, organiseert op woensdag 16 oktober haar ledenmiddag met een voorstelling van Titia Brassé: 
Tesoro � het aangrijpende verhaal van dirigent Jean Paul en de harpiste Esther.
Jean Paul Bruls, de strenge, maar charmante dirigent, van het Phil harmonisch symfonieorkest, leert de jonge harpiste
Esther kennen. Naast concerten en buitenlandse reizen, bloeit er een romance tussen hen op. Met als gevolg: een
verloving, een huwelijk en drie kinderen. Een leven met golfbewegingen, dat als een fotoboek aan hen voorbij bladert.
Totdat het Jean Paul is 'die stilvalt'. Er wordt bij hem dementie geconstateerd. Als een mantel, op maat gesneden,
boetseert de familie de zorg om hem heen, jarenlang. Maar op gegeven moet Esther Jean Paul verder loslaten. De kinderen
moeten Jean-Paul loslaten. Jean-Paul moet zichzelf loslaten. Met een zachte klik opent de deur van de gesloten
afdeling&.. Het verhaal vertelt het verdriet, om stap voor stap, de mens met Alzheimer, los te moeten laten. En over de
mens, die de zorg, met alle goede bedoelingen, verleent. Over communicatie&&, snelle interpretaties en gekleurde
gedachtes.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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Oogstmarkt (1 van 2)

Ook dit jaar organiseert ZWO weer de jaarlijkse
Oogstmarkt op zondag 3 november en zondag 10
november na de kerkdienst.De eerste zondag is er
dienst in de Johanneskerk en de tweede zondag in
de Ontmoetingskerk.  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 cakes. 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.
[aangeboden door Iet den Boer]

PGGBU/PGGBU, 09-10-2019
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Oogstmarkt (2 van 2)

Ook dit jaar organiseert ZWO weer de jaarlijkse
Oogstmarkt op zondag 3 november en zondag 10
november na de kerkdienst.De eerste zondag is er
dienst in de Johanneskerk en de tweede zondag in
de Ontmoetingskerk.  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 cakes. 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.
[aangeboden door Iet den Boer]

PGGBU/PGGBU, 09-10-2019
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Bijna laatste Kerknieuws!

Vanaf 2020 komt er een gemeenschappelijk kerkblad
voor Sittard en Geleen. Als uitzondering plaatsen
we hierbij het voorwoord van Janny van der Laan,
jarenlang de vertrouwde redactie van "Kerknieuws".
///
Beste lezers,De afgelopen weken is op
verschillende manieren de bevrijding van Limburg,
nu 75 jaar geleden, gevierd. Ik ben een paar
maanden voor de bevrijding geboren � ik ken de
oorlog alleen uit de verha-len van mijn ouders en
later van de geschiedenislessen op school. Ik was
als kind al diep onder de indruk: oorlog is
ver-schrikkelijk. En toen ik op een mooie zonnige
dag met mijn ouders de Amerikaanse be-graafplaats
in Margraten be-zocht kwam het in alle heftig-heid
binnen. Duizenden spierwitte kruizen en
davidsterren � de herinnering aan het massale offer dat is gebracht voor onze vrijheid. Rij na rij, kruis voor kruis.
Het waren toch nog maar jongens die hier stierven voor onze vrijheid. Het was een indrukwekkende ervaring. Ik moest aan
dit bezoek denken toen ik het programma van De drie ringen bekeek. Op 29 oktober organiseren zij een rondleiding over
deze begraaf-plaats. U leest er alles over op blz. 12.Verder in dit nummer: ZWO organiseert weer de Oogstmarkt waarvan
de op-brengst ten goede komt aan Shabai. U leest er alles over op blz. 5. En voor het geval u niet weet wie Shabai is:
Shabai is Elizabeth den Boer. Elisabeth, die in China Shabai wordt ge-noemd, werkt daar in een kin-dertehuis en ook
geeft ze En-gelse les op een school. In de Johanneskerk wordt haar werk ondersteund, omdat haar ou-ders lid zijn van de
PGSG en ook Elisabeth er vroeger deel van uitmaakte.Tot slotDit is het een na laatste nummer van Kerknieuws. In december
verschijnt het laatste en in januari komt het eerste nummer van Onderweg, het gezamenlijke kerkblad, uit.Janny van der
Laan-Jongsma
\\\

PGGBU/PGGBU, 23-10-2019
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Belijdenis, Doop op 10 november
Zondag 10 november: belijdenis- en doopdienst in de Ontmoetingskerk Op deze zondag zal Fatemeh belijdenis van haar
geloof doen en daarop de doop ontvangen. Fatemeh en haar echtgenoot Darius ver-blijven sinds begin januari in het AZC in
Sweikhuizen. Vanaf dat moment komen ze vrijwel elke zondag naar de kerk en doen ze on-danks de taalbarrières volop mee.
Nu heeft Fatemeh een tijd geleden gevraagd of ze gedoopt mocht worden. Want al vanaf jonge leeftijd wil ze leven vanuit
het christelijk geloof. Ze is dankbaar dat ze Jezus heeft leren kennen. En ze wil van harte gehoor geven aan Gods stem.
Er zijn meerdere gesprekken geweest met Fatemeh en ze is er hele-maal aan toe om 'ja' te zeggen.De belijdenis en de doop
is een vreugdevol en belangrijk in het leven van Fatemeh. Laten we dan ook volop aanwezig zijn op zondag 10 november.

PGGBU/PGGBU, 23-10-2019
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SPRING! dienst op 17 november
Vijfde Springdienst op zondag 17 november over Maria.De 5e dienst in de Springserie is op zondag 17 november in de
Jo-hanneskerk in Sittard. We beginnen met koffie om 10.00 uur en de dienst start om 10.30 uur. Centraal in deze Spring!
- dienst staat Ma-ria. Wat zo bijzonder is in het leven van Maria is dat zij als jonge een-voudige vrouw de moeder van
Jezus werd. Het thema van de dienst is dan ook: een gewoon meisje, een heel bijzonder verhaal. Het is de wereld op z�n
kop. In de Lofzang van Maria zien we dat de eenvou-dige mens het podium krijgt en de machtige van zijn troon gestoten
wordt. Maria is hierdoor toegankelijk geworden voor hele gewone mensen. Ook heeft Maria een bijzondere betekenis in de
katholieke kerk. Tijdens de dienst zal, naast de bekende items, een zuster van het Be-zinningshuis �Regina Carmeli� in
Sittard, kort iets delen over die bij-zondere betekenis van Maria in haar leven.De ochtend wordt afgesloten met
ontmoeting onder het genot van soep en stokbrood voor wie daar zin in heeft.Ook nieuwsgierig geworden? Neem gerust
vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom! Er is crèche en kindernevendienst. We zien je graag komen. ///Wat is
Spring!:Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten waarin op een eigen-tijdse en creatieve manier aandacht gegeven
wordt aan wat het bete-kent om in God te geloven en Jezus te volgen.Spring! wil de kerk midden in de maatschappij zetten
en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag. Spring! is er voor jong en oud en
wil laten zien dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in te vullen. Spring! is een prettige mengeling van stil
worden en tot inkeer komen en uitbundig met el-kaar het leven vieren en ervaringen delen.Ook in 2020 gaan we vijf
Springdiensten organiseren. De eerste van het volgend jaar is op zondag 9 februari. Noteer dit alvast maar in je
agenda.\\\
Het Spring! Team: Ard, Irene P, Irene vG, Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea.

PGGBU/PGGBU, 23-10-2019
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Verstaanbaarheid in Ontmoetingskerk

Test om verstaanbaarheid in de Ontmoetingskerk te
verbeteren De verstaanbaarheid van de
Ontmoetingskerk voor gesproken woord is al heel
lang een punt van discussie. De oorzaak ligt in
het ontwerp van de Ontmoetingskerk: die is gebouwd
op nagalm zodat het orgel het beste tot zijn recht
zou komen. Daartoe zijn de muren destijds onder
niet-identieke hoeken opgemetseld. Het idee was
dat afwezigheid van nagalm niet meer te corrigeren
zou zijn maar dat nagalm eenvoudig te beperken is
door het bekleden van de muren. We hebben nu een
test in werking gezet waarbij de achterwand van de
kerkzaal is bekleed met glaswol. We zijn uiteraard
zeer benieuwd naar het effect hiervan.Het is een
tijdelijke test en afhankelijk van de uitkomsten
zullen weverdere besluiten nemen
E. Roerdink, penningmeester

PGGBU/PGGBU, 23-10-2019
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Herdenking Margraten
Amerikaanse begraafplaats en monument Margraten. In september 2019 is het 75 jaar geleden dat Zuid-Limburg werd
be-vrijd door o.a. de 30th Infantery Division "Old Hickory". In de gehele provincie Limburg worden diverse herdenkingen
georganiseerd en de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten speelt daarin een voorname rol. Op deze herfstmiddag in de
week voor Allerzielen, worden we er rondgeleid door de heer Huub Schillings. Hij is ere-lid van de "30th Infantery
Division Association" en heeft een speciale band met deze begraafplaats, die meer dan 8000 graven telt en de "wall of
missing". Achter ieder kruis, iedere ster en elke naam gaat een verhaal, een le-ven, een familie schuil. Ook nu, 75 jaar
later, is het nog altijd belang-rijk om de "Spirit of Margraten" levend te houden en door te geven aan een volgende
generatie. Er vallen immers waardevolle lessen te leren uit het verleden. Aan het eind van de rondleiding zullen we,
namens De drie ringen, de geval-lenen eren met een bloemstukje bij de herdenkingsmuur en ieder die dat wil kan daar, of
bij een van de graven, ook persoonlijk bloemen leggen. Na afloop drinken we samen nog een kopje koffie bij Talentino in
Margraten. De deelnemersbijdrage zal onder meer worden bestemd voor een gift aan de Vredeskapel in Kerkrade, waar de
heer Schillings ook nauw bij betrokken is.Datum, tijd en plaats: dinsdagmiddag 29 oktober om 13.10 uur op de Amerikaanse
begraafplaats en Monument Margraten. Deelne-mersbijdrage ¬ 10,00 incl. een kopje koffie/thee. Aanmelden: Odile Smeets:
odile.smeets@ziggo.nl of tel. 045 541 52 84  [De drie ringen . org]    

PGGBU/PGGBU, 23-10-2019

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 7223, Groep: 201;202;.

Pagina 75 van 92



[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

06-11-2019

Gezamenlijke gemeenteavond

Uitnodiging voor de Gemeenteavond op 28 november
in de Ontmoetingskerk. Donderdagavond 28 november
is er een gemeenteavond over de toekomst van onze
gemeenten PGGBU en PGSG. Er zal dan een eerste
versie van het nieuwe beleidsplan voor de
samengevoegde gemeente worden gepresenteerd. Ook
zullen we met elkaar hierover in gesprek gaan.Om
19:30u staan koffie en thee klaar in de herberg
van de Ontmoetingskerk. We beginnen om 20:00u en
sluiten de avond af rond 22:00u. ///We rekenen op
uw komst!\\\
Bertha Verkerk en Marnix van Gurp, voorzitters
kerkenraad van de PGGBU en PGSG, GermVisser en
Kees van Luijk, scriba�s van de PGSG en PGGBU.

PGGBU/PGGBU, 06-11-2019
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Kringencycli
Bij het kringenwerk zijn er enkele activiteiten die met een zekere regelmaat worden gehouden. Voor het
actualiteitencafé bent u elke 2e en 4e vrijdag van de maand vanaf 16.30 uur welkom in de herbergzaal van de
Ontmoetingskerk voor een informeel gesprek over actuele thema�s uit de media onder het genot van een kopje koffie of een
glas wijn.Elke 1e vrijdag van de maand is er om 18.30 uur een Taizéviering in de pastoor van Arskerk.Sacrale dans wordt
in twee groepen gehouden in de pastoor van Arskerk, de ene overdag (1 keer per maand) en de andere in de avonduren (2
keer per maand). Het volledige programma vindt u op de vernieuwde website www.kringenwerk.nl . 

PGGBU/PGGBU, 06-11-2019
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24.11 Laatste zondag kerkelijk jaar
Zondag 24 november is de laatste zondag van het afgelopen kerkelijk, dat in 2018 begon met de eerste zondag van de
advent. Op deze zondag kijken we terug en noemen de namen van hen die overleden zijn. 
Bij het uitspreken van de naam van hen die overleden zijn, zal een kaars aangestoken worden. Daarnaast is er
gelegenheid voor een ieder, die dat wil, een kaars aan te steken.
Medewerking wordt verleend door de cantorij en door Beppie Boode, die zingt. 
De namen van de overledenen zullen genoemd worden alsmede de datum van hun overlijden en hun leeftijd. 
Van harte welkom in deze dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

PGGBU/PGGBU, 12-11-2019
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Henk Noorland neemt ons mee
Passage, afdeling Geleen organiseert de ledenmiddag op woensdag 20 november. Deze middag zal Henk Noorland ons meenemen
op een rondreis langs de cultuur en natuur van Java en Bali.
In deze presentatie van ongeveer twee uur vertelt hij over zijn  gastdocentschappen in Jakarta. Hij gaf daar lessen
Nederlands aan studenten van de Universitas Indonesia. Het begint al meteen op de luchthaven Soekarno-Hatta, wie waren
die mensen precies? En hoe ruikt het op de luchthaven? En wat betekent �Garuda�, de naam van de Indonesische
luchtvaartmaatschappij? Wat is een banteng, wat is een waringin? Wie was de schilder Raden Saleh? En waarom is Kartini
een Indonesische heldin?
Henk ondersteunt zijn verhaal met veel foto�s en schilderijen en neemt ook zijn gitaar mee om enkele Indonesische
liedjes te spelen.  Zo maken we een rondreis langs de rijke Indonesische geschiedenis, cultuur en natuur van Java en
Bali. U wordt van harte uitgenodigd mee te reizen: Selamat jalan ke Indonesia! Goede reis naar Indonesië
Van harte welkom in de Herberg van de Ontmoetingskerk. We beginnen om 14.30 uur. Gasten zijn altijd welkom. Zij betalen
¬ 4,--

PGGBU/PGGBU, 12-11-2019

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 7556, Groep: 201;202;.

Pagina 79 van 92



[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

12-11-2019

Ouderenkring Geleen over bidden
Dinsdag komt de ouderengesprekskring weer bij elkaar in de Ontmoetingskerk. Deze keer gaan we op verzoek in gesprek met
elkaar over 'bidden'. Bidden hoort bij geloof en kerk. Maar bidden is niet zo gemakkelijk en vanzelfsprekend als
vroeger. Wat houdt bidden in en wat bid je en hoe je dat? 
Welkom, dinsdagmiddag 26 november om 15.15 uur. 

PGGBU/PGGBU, 12-11-2019
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Het Laatste Kerknieuws

Op donderdag 12 december komt het laatste 
Kerknieuws in deze vorm uit. Tot en met 3 december
kan kopij ingeleverd worden.
Het wordt het laatste nummer na een
generaties-lange traditie van 37 jaar!
Vanaf volgend jaar wordt Gaandeweg en het
Kerknieuws samengevoegd tot een enkele uitgave.

PGGBU/PGGBU, 12-11-2019
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Meedenken over het Beleidsplan?

In aanloop naar het samengaan van de PGSG en de
PGGBU hebben de kerkenraden een conceptbeleidsplan
samengesteld. Gemeenteleden die geïnteresseerd
zijn om dit in z�n geheel te lezen kunnen dat per
mail aanvragen bij de scriba van de PGSG Germ
Visser. (scriba@pgs-g.nl ) Er wordt dan een
persoonlijk document toegezonden.
///'Een beleidsplan is al gauw een formeel
document, wat nadat het geschreven is in de la
belandt, zonder dat het er nog veel toe doet,
'schreven de kerkenraadsvoorzitters onlangs in de
beide kerkbladen. 'We hopen echt dat het deze keer
anders is. Dat u de tijd neemt om er doorheen te
lezen. Dat u uw mening er over wilt geven. We zijn
van plan om het komende jaar het beleidsplan ook
op kringen en/of wijkavonden te bespreken, om zo
de mening van ons allemaal op te halen. En wat we
vooral willen is de plannen die we maken ook uit
gaan voeren. Kerk-zijn, dat doe je samen. Toch?'\\\

PGGBU/PGGBU, 29-11-2019
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Noemen van overledenen

Afgelopen week, 24 november, was het einde van
het kerkelijk jaar. In de dienst zijn de
overledenen van het afgelopen jaar genoemd.

PGGBU/PGGBU, 30-11-2019
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1e Advent

Foto, met dank aan Betty Dijkstra

PGGBU/PGGBU, 01-12-2019
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Advenstmaaltijd

Zondag 8 december werd een gezamenlijke maaltijd
genuttigd in de Ontmoetingskerk in Geleen. Foto:
Betty Dijkjtra

PGGBU/PGGBU, 08-12-2019
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2e Advent

Foto: Betty Dijkstra

PGGBU/PGGBU, 08-12-2019

Bron: historisch archief van www.pggbu.nl, 
Content-Id: 9340, Groep: 201;.

Pagina 86 van 92



[ PGGBU> Nieuwsbericht ]

11-12-2019

Micha in de adventstijd
De adventstijd is aangebroken. Elke adventszondag komt er een brandende kaars bij totdat we met Kerst in het volle
licht staan. Dit jaar volgen we op weg naar het Kerstfeest de lezingen uit het profetenboekje Micha. Hij is een pittige
profeet. Hij steekt zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken. Hij leefde in een tijd van oorlogsdreiging. Het grote
en sterke Assyrië dreigde het kleine Jeruzalem onder de voet te lopen. Micha doet er nog schepje boven op door de
ondergang van Jeruzalem te verkondigen vanwege groot sociaal en ongodsdienstig onrecht in die stad. Maar zoals een echte
profeet betaamt, houdt Micha de deur open voor Jeruzalem. Ommekeer is altijd mogelijk. Micha is niet alleen de
onheilsprofeet, die alleen maar klaagt en kermt en amper een oplossing aandraagt. Maar hij is ook de vertolker van hoop
en toekomst. En daarmee is hij de man die de advent inhoud en kleur geeft. En die met kerst met de geboorte van de
Messias, zijn voltooiing vindt. We zingen tijdens elke adventszondag een couplet van het (kinder)lied over Micha. Ook de
liturgische bloemschikking in de adventstijd is gebaseerd op lezingen uit Micha.

PGGBU/PGGBU, 11-12-2019
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Diensten rond Kerst/Nieuwjaar
Kerstvieringen Er staan meerdere kerstvieringen ons te wachten, waarin we met vreugde mogen samenkomen. Op kerstavond
24 december zijn er vier kerstvieringen in beide Protestantse Gemeenten:
19.30 uur in Grevenbicht met medewerking van een koor. Voorafgaande aan de dienst speelt voor de kerk een
koperensemble. Na afloop is er Glühwein en chocolademelk.
20.00 uur in Beek De kerstavonddienst in Beek begint dit jaar eerder dan andere jaren. Het thema is: "Een wonderlijk
cadeau...van God". De cantorij zal voor en met ons zingen. Iedereen is van harte welkom! Na afloop is er glühwein en
chocolademelk. 20.00 uur in Sittard (Gruizenkerk)
22.00 uur in Sittard (Johanneskerk) met medewerking van het koor  Synoidos
Op kerstmorgen 25 december is de kerstviering in de Johanneskerk
Oudjaarsavonddienst op 31 december in de Gruizenkerk We sluiten het jaar 2019 af met een korte viering in de
Gruizenkerk. Op de drempel van oud naar nieuw staan we even stil bij wat geweest is en bij wat komt. Een moment van
samenzijn en bezinning
Zondag 5 januari 2020: Nieuwjaarsdienst, doop en belijdenis De eerste zondag in het nieuwe jaar biedt ons de
gelegenheid om elkaar veel heil en zegen te wensen voor het komende jaar 2020.  Bovendien is het een extra bijzondere
dienst omdat Zahra belijdenis van haar geloof zal afleggen en vervolgens gedoopt zal. worden. Ook zullen haar twee
kinderen Daniël en Dyana de doop ontvangen. Zahra verblijft sinds het voorjaar van 2019 met haar kinderen in het
asielzoekerscentrum in Sweikhuizen.  

PGGBU/PGGBU, 11-12-2019
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Adieu Kerknieuws!
Met het kerstnummer valt het laatste exemplaar van Kerknieuws in uw brievenbus. Op de omslag staat dit nummer deel uit
maakt van de 37ste jaargang. Dat betekent dat het blad het licht zag in 1982. Dat was in de periode dat de Protestantse
kerken in Geleen, Beek en Urmond en omstreken (Hervormd en Gereformeerd) meer en meer gingen samenwerken.
37 jaar was het blad gevuld met lief en leed vanuit de gemeente. Persoonlijke en pastorale verhalen stonden er in
opgetekend. Informatie over het kerkelijk leven werd er in aangeboden. Mededelingen vanuit de kerkenraad en andere raden
en werkgroepen waren er in te vinden. Meditaties en theologische bijdragen kwam je er in tegen. Toelichtingen op de
kerkdiensten werden erin vermeld.
Terugkijkend op de afgelopen decennia, vinden we in het blad een schat aan informatie over hoe de ontwikkelingen waren
in onze kerk. En waarin de lezers steeds werden bijgepraat over wat er speelde. Voor velen vormde het Kerknieuws dan ook
een belangrijke verbinding met de kerk. 
Van die 37 jaren heb ik er zelf 21 jaar een bijdrage aan mogen leveren met stukjes over de kerkdiensten, aankondigingen
van gesprekskringen, met vermeldingen van bijzondere gebeurtenissen en met een eigen rubriekje 'PéPé'. Ik moet zeggen
dat ik niet altijd makkelijk vond om iets voor het kerkblad op papier te krijgen. Als de datum dichterbij kwam om de
kopij in te leveren, voelde ik altijd wel weer enige druk.
Ik blij en dankbaar dat we vele jaren een mooi en gewaardeerd kerkblad hebben kunnen uitgeven. In de loop van die 37
jaar hebben tallozen zich er voor ingezet om er voor te zorgen dat het blad gevuld en geredigeerd, vermenigvuldigd en op
tijd bezorgd werd. Op deze plaats dan ook  hartelijk dank aan alle medewerkers rond het Kerknieuws! Vanaf 1 januari komt
er nieuw kerkblad uit, samen met de Protestantse Gemeente van Sittard-Grevenbicht. Dat zal, zeker in het begin, wennen
zijn. want mogelijk mist u de vertrouwde uitvoering. Maar er staat tegenover dat er ook weer iets nieuws geboden wordt.
Zeker het eerste jaar zal het een kwestie zijn van uitproberen en bijstellen. Bovendien komt het blad iets minder vaak
uit dan u gewend bent. Hopelijk leest u ook het nieuwe kerkblad met plezier en aandacht. 
Pier Prins 
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Verslag gemeenteavond
Volg deze link  om het verslag met foto"s van het gemeenteberaad over de samengevoegde gemeentes te lezen.
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3e Advent
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4e Advent

Met dank aan Betty Dijkstra voor het maken van de
foto.
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