[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-04-2020
Kring: Actualiteitencafé De Herberg (Middag)
Discussie en debat met elkaar over actuele themas op het grensvlak van maatschappij en geloof, met als bron recente
artikelen uit de media.
Informele en spontane gesprekken onder het genot van koffie, thee, frisdrank, water, bier of wijn aan de bar of in de
gezellige zithoek.
De consumpties zijn voor eigen rekening.
Vrije in- en uitloop, binnendruppelen vanaf 16.30 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Door een aantal mensen wordt iets voorbereid, maar er is geen inleiding of regie.
De Herberg in de Ontmoetingskerk is te bereiken via de zijingang bij de fietsenstalling
In principe elke 2e en 4e vrijdag van de maand vanaf 16.30 tot 18.30 uWaar: Ontmoetingskerk Herberg, Emmaplein 50,
Geleen.Contactpersoon: Kees van Luijk, 046-4741513, luyk99@hetnet.nl - Aanmelden is niet nodig!Meer informatie over
deze kring op de website van het Kringenwerk
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-04-2020
Kring: Ontmoetingsmiddag op Zondag
Kom met elkaar koffie of thee drinken, een praatje maken, een spelletje doen enz. Zo maken we een gezellige
zondagmiddag voor iedereen, die maandelijks plaatsvindt in de herberg van de Ontmoetingskerk. We starten op 15 september
en vervolgens elke 2de zondag van de maand.

Waar: Ontmoetingskerk Herberg, Emmaplein 50, Geleen.Contactpersoon: Berta Verkerk, 046-4379201,
berthaverkerk@gmail.com - Aanmelden is niet nodig!Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Breicafé
Elke 1e en 3e woensdag van de maand is ons Breicafé: we breien en haken samen met de deelnemers van het Strickcafé in
Aken; alles wat gemaakt wordt gaat 2 x per jaar naar diverse projecten. Bijvoorbeeld naar kinderen in
vluchtelingenkampen.
Maar ook de ontmoeting met elkaar is fijn, we drinken gezellig koffie of thee en delen met elkaar wat ons bezig houdt.
Meedoen is gratis, voor koffie en thee vragen we een kleine bijdrage.
Iedereen is welkom!
Waar: Johanneskerk Sittard, Mgr. Vranckenstraat 9, Sittard.Contactpersoon: Joke van der Steen, 046-4584618,
vander_steen@zonnet.nl - Aanmelden is niet nodig! Wel kunt u voor nadere informatie contact opnmemen met de
contactpersoon.Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Synoidos, koor dat je raakt!
Wij zijn Synoidos, een gemengd koor van ongeveer 60 leden dat het publiek wil raken met haar muziek. Ons motto is dan
ook: Synoidos, koor dat je raakt!
Ons repertoire varieert van moderne gospel en ritmische pop tot sprekende musicalmuziek. Maar ook melodieuze ballades
zijn een deel van het repertoire. Een enkele keer wordt er een uitstapje gemaakt naar klassiek werk. Maar alle nummers
hebben één ding gemeen: het zijn méér dan leuke liedjes. In onze optredens zoeken wij nl. zorgvuldig en thematisch
repertoire bij elkaar.
Wij repeteren iedere woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in de Johanneskerk in Sittard, onder leiding van onze dirigente
Nadia Loenders. We verzorgen zon 8 tot 10 optredens per jaar. Dit varieert van het uitvoeren van de Passiecantate voor
Pasen, het opluisteren van diensten in de Johanneskerk en zorgcentrum Op de Bies (Landgraaf) tot medewerking aan
concerten en het zelf organiseren/uitvoeren van een concert.
Natuurlijk zijn wij meer dan zingen alleen. Binnen ons koor speelt gezelligheid en het voor elkaar klaar staan ook een
grote rol. Daarom vinden we het ook belangrijk om naast de repetities ook sociale activiteiten te organiseren. Zo
organiseren we jaarlijks voor de zomervakantie een gezellige ledendag. Ook zijn wij al diverse keren op meerdaagse
concertreis naar het buitenland geweest.
Voor het seizoen 2019-2020 staat er weer een aantal activiteiten op de agenda.In het najaar staat, in het kader van 75
jaar bevrijding van Limburg het concert The Armed Man, A mass for peace van Karl Jenkins 2 x gepland, t.w. op 22
september 2019 in Eindhoven en op 29 september 2019 in de Hanenhof in Geleen. Dit meesterstuk roept op tot vrede. Voor
verder info hierover zie de website.
In 2019 staat er op 14 december een Café Chantant in het kader van Kerst gepland en zullen wij ook weer tijdens de
Kerstnachtdienst in de Johanneskerk zingen.
Met het oog op de toekomst is Synoidos op zoek naar verjonging. Daarvoor zijn wij op zoek naar nieuwe jeugdleden.
Verder zijn met name mannen en sopranen ook welkom als nieuw lid. Ben je maximaal 55 jaar oud en wil je graag komen
zingen, kom dan eens naar een repetitie op woensdagavond of naar het Café Chantant Kerst op 14 december 2019. Meer info:
www.koor-synoidos.nl, via de nieuwsbrief en/of onze facebook-pagina.Waar: Johanneskerk Sittard, Mgr. Vranckenstraat 9,
Sittard.Contactpersoon: Monica Bosman, 06 39 56 95 84, synoidos@gmail.com - Check voor informatie (optredens, lid
worden) de website https://www.koor-synoidos.nl. Of neem contact op met de contactpersoon / voorzitter.Meer informatie
over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Filmavonden Kringenwerk 2019-2020
Ook dit seizoen organiseert Kringenwerk weer een aantal filmavonden.
We vertonen van oktober 2019 tot en met mei 2020 iedere derde vrijdag van de maand een film, die steeds een relatie
heeft met de doelstelling van het Kringenwerk: bezinning en ontmoeting. In verband met filmrechten mogen we geen
filmtitels vermelden maar alle informatie over de te vertonen films worden op de filmavonden aan de bezoekers verstrekt.
Belangrijke verandering: vanaf dit jaar worden de films vertoond in Wijkcentrum Amusant, Wagenaarstraat 160, Geleen
(achter het Plenkhoes). Wilt u a.u.b. met gepast geld betalen.Waar: Wijkcentrum Amusant, Wagenaarstraat 160,
Geleen.Contactpersoon: Bep Wijmenga, 046-443 22 52, kringenwerkwm@gmail.com - Kosten deelname: 4,00 Koffie/thee: ¬
1,-.Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Joods koken excursie
Op zondag 19 april 2020 organiseren we een excursie naar de Joodse wijk in Antwerpen. Ongeveer 10 jaar geleden zijn we
ook met een groep naar Antwerpen geweest, waarin we een rondleiding kregen door de Joodse wijk en waar we in een echt
koosjer restaurant hebben gegeten. We willen daar in 2020 een vervolg aan geven. Een hele belevenis om zo dicht bij de
Joodse bevolking te staan en tradities te ervaren. Nadere bijzonderheden over het programma worden later bekend gemaakt
aan de deelnemers van deze excursie.
Vind je het leuk om een keer mee te doen met de excursie naar Antwerpen, meld je dan aan bij Gerdien Zwartkruis of bij
Bas van Dongen. Contactpersoon: Bas van Dongen, 06-40779340,, b.a.dongen@versatel.nl - Aanmelden via de
contactpersoon.Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Sacrale dans in de Pastoor van Arskerk (Groep 1)
Sacraal dansen wordt ook wel getypeerd als meditatie in beweging. Deze vorm van (kring)dansen is zeer toegankelijk voor
iedereen ook al is er sprake van lichamelijke ongemakken. De begeleiding van de middag en/of avond is in handen van de
ervaren dansleraar Hubert Hurkens. Er zijn 2 groepen:
Groep 1 danst 1x per maand op de 3emaandag van de maanden september t/m mei van 14.00 16.00 u.
In totaal 9 x. Kosten 9 x ¬ 5.00 plus 9 x ¬ 0.50 koffie/thee = ¬ 49.50 (gelieve bij de 1ex dansen in enveloppe met
naam mee te brengen).
Contactpersoon groep 1: Mariëtte van der Stap (tel. 06-46497579)
Groep 2 danst 2x per maand op de 2een 4e maandag van de maanden september t/m mei van 19.30-21.30 u.
In totaal 16 x. Kosten 16 x ¬ 5.00 plus 16 x ¬ 0.50 koffie/thee = ¬ 88.00 (gelieve bij de 1ex dansen in enveloppe met
naam mee te brengen).
Contactpersoon groep 2: Sjanie van Wakeren (tel 06-30115354) Waar: Pastoor van Arskerk, Lienaertsstr. 138,
Geleen.Kosten deelname: 49,50 .Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: De Cantorij: Muziek in de kerk!
De cantorij levert een belangrijke en regelmatige bijdrage aan de zondagochtenddiensten met als doel om de gemeentezang
te ondersteunen, d.m.v. samen nieuwe liederen aanleren en voor te gaan in het zingen van vaste elementen in de liturgie
bij de voorbeden, geloofsbelijdenis en avondmaalsvieringen. Geniet u als kerkbezoeker van de liederen uit het liedboek,
maar ook van de Taizé- en Ionaliederen? Ze hebben een vaste plaats gekregen in de gemeentezang.
Op dit moment hebben we 24 (8 sopranen, 6 alten, 5 tenoren en 5 bassen) enthousiaste leden die iedere maandagavond van
20.15 tot 21.45 uur repeteren in de prachtig gerenoveerde Hervormde Kerk aan de Gruizenstraat. We doen dat onder de
bezielende leiding van onze enthousiaste dirigent Hans Timmermans, die niet alleen aandacht besteedt aan het instuderen,
maar ook ruim tijd neemt om in te zingen. Daarnaast is stemvorming een belangrijk onderdeel van de repetities.
Een paar keer per jaar nodigen we op projectbasis mensen uit om mee te zingen tijdens een specifieke dienst;
bijvoorbeeld met Pasen of voor de oecumenische diensten met de parochie Vrangendael in zowel de kerk in Vrangendael als
de Johanneskerk. Mededelingen over deze projecten staan in Gaandeweg en op de website.
De cantorij is momenteel goed op sterkte, maar wie graag zingt en interesse heeft mag natuurlijk altijd tijdens een
repetitie komen kijken, luisteren of meezingen. U bent van harte welkom om een maandagavond naar de kerk aan de
Gruizenstraat te komen om te ervaren of het iets voor u is. Meldt u dan even aan bij een van onderstaande personen.
Wanneer:Elke maandagavond vanaf 20:15 uurWaar:Hervormde kerk aan de GruizenstraatInformatie:Rob Atsma (voorzitter)
046-4527556 of 06-22408624 robatsma@kpnmail.nl Hans Timmermans (dirigent) 046-4520247of 06-13205326
timmusic@kpnmail.nlWaar: Gruizenkerkje, Gruizenstraat 3, 6131 EH Sittard.Contactpersoon: Rob Atsma, 046-4527556,
robatsma@kpnmail.nl - Neem voor informatie contact op met de contactpersoon / voorzitter.Meer informatie over deze
kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Kring West: delen wat je als Christen gaande houdt
Er zijn twee kringen van mensen die met elkaar delen willen wat hen als christenen gaande houdt: gesprek, bijbel,
ontmoeting, geloof en gebed. Die kringen hebben we kring West en kring Oost genoemd, al hoeft dat niet te betekenen
dat je uit het westen of oosten moet komen om aan te schuiven. Als het een door elkaar loopt is dat geen probleem
en zuid en noord zijn overal welkom. West komt op dinsdagen bij elkaar, meestal eenmaal per 2 weken, "Oost" op
dinsdagen of donderdagen, meestal om de drie weken.
De bijeenkomsten zijn bij leden thuis. Sommige mensen zijn al een lange weg gegaan in geloof, anderen hebben het gevoel
nog maar net op weg te zijn met God en bijbel. Voor iedereen is er in de kringen ruimte voor vragen en verdieping.
De avond wordt meestal voorbereid door de gastheer of gastvrouw van de avond. Avonden beginnen om 20.00 uur met koffie,
en met "ontmoeting" hoog in het vaandel kan dat wel even duren. Dan wordt er geopend, soms komt er een persoonlijk
verhaal, andere keren wordt er gezongen of geluisterd.
Muziek komt dan van alle kanten: Taizé, Iona, Liedboek, Opwekking. Pratend en naar elkaar luisterend laat men
vervolgens een Bijbelgedeelte, actualiteit, of andere inleiding op zich inwerken, op zoek naar de betekenis ervan voor
het eigen leven. Wat we precies gaan doen bepalen we als groep met elkaar. Rond 22.00 uur kan er geëindigd worden met
gebed. Welkom in één van de kringen!
Kring West: De 1e keer is op dinsdag 24 september 2019, 20.00 uur bij Anne Kip, Hanswinkel 15, Munstergeleen.
Vervolgens is het afwisselend bij deelnemers thuis.
Voor meer informatie: Anne Kip, 046-4587235, anne.kip@planet.nl
Waar: Adres deelnemer, n.t.b., .Contactpersoon: Anne Kip, 046-4587235, anne.kip@planet.nl - Aanmelden via de
contactpersoon.Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Kring Oost: delen wat je als Christen gaande houdt
Er zijn twee kringen van mensen die met elkaar delen willen wat hen als christenen gaande houdt: gesprek, bijbel,
ontmoeting, geloof en gebed. Die kringen hebben we kring West en kring Oost genoemd, al hoeft dat niet te betekenen
dat je uit het westen of oosten moet komen om aan te schuiven. Als het een door elkaar loopt is dat geen probleem
en zuid en noord zijn overal welkom. West komt op dinsdagen bij elkaar, meestal eenmaal per 2 weken, "Oost" op
dinsdagen of donderdagen, meestal om de drie weken.
De bijeenkomsten zijn bij leden thuis. Sommige mensen zijn al een lange weg gegaan in geloof, anderen hebben het gevoel
nog maar net op weg te zijn met God en bijbel. Voor iedereen is er in de kringen ruimte voor vragen en verdieping.
De avond wordt meestal voorbereid door de gastheer of gastvrouw van de avond. Avonden beginnen om 20.00 uur met koffie,
en met "ontmoeting" hoog in het vaandel kan dat wel even duren. Dan wordt er geopend, soms komt er een persoonlijk
verhaal, andere keren wordt er gezongen of geluisterd.
Muziek komt dan van alle kanten: Taizé, Iona, Liedboek, Opwekking. Pratend en naar elkaar luisterend laat men
vervolgens een Bijbelgedeelte, actualiteit, of andere inleiding op zich inwerken, op zoek naar de betekenis ervan voor
het eigen leven. Wat we precies gaan doen bepalen we als groep met elkaar. Rond 22.00 uur kan er geëindigd worden met
gebed. Welkom in één van de kringen!
Kring Oost bestaat op dit moment uit 9 personen uit Sittard, Limbricht, Grevenbicht, Nieuwstadt en Kessenich. Samen
bepalen we de onderwerpen, teksten, t.v.- uitzendingen of krantenartikelen over geloof en geloven waarover we in een
open sfeer van gedachten wisselen. De eerste avond is op dinsdag 17 september 2019, 20.00 - 22.00 uur bij Wil en Henk
Wessels, Odasingel 503, 6131 GR Sittard. Daarna afwisselend bij de deelnemers thuis.
Voor verdere informatie: Henk Wessels, tel. 046-7370123, henkwessels.wessels@gmail.comWaar: Adres deelnemer, n.t.b.,
.Contactpersoon: Henk Wessels, tel. 046-7370123, henk.wessels@gmail.com - Aanmelden via de contactpersoon.Meer
informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Kranten-lees-kring
Samen de toestand in de wereld, de kerk of in onze eigen regio te bespreken. Als u, net als wij, soms ook zo
verbijsterd of geboeid het nieuws uit de krant tot u neemt, dan hebt u misschien ook wel eens het gevoel dat u daar best
eens met anderen over zou willen praten. Misschien is het dan wat voor u, om samen met ons onder het genot van een kop
koffie de toestand in de wereld, de kerk of in onze eigen regio te bespreken. Dit doen wij aan de hand van een door elke
deelnemer / deelneemster meegenomen artikel, foto of iets dergelijks uit krant of tijdschrift.
Wij komen één keer per 14 dagen op woensdagmorgen bij elkaar, van 10.00 tot 12.00 uur. Bij toerbeurt bij één van de
deelnemers thuis.
Dit houdt in dat de groep niet te groot kan zijn. Als de belangstelling groter is starten we een tweede groep.
Waar: bij toerbeurt bij één van de deelnemers thuis, de eerste keer van het seizoen 2019/2020 bij Willy de Koning op
het adres Kentstraat 1, 6137 JT in Sittard Waar: Adres deelnemer, n.t.b., .Contactpersoon: Willy de Koning, 06 - 10 15
75 13, willydekoning@home.nl - Aanmelden via de contactpersoon.Meer informatie over deze kring op de website van het
Kringenwerk

PGGBU/PGGBU, 12-04-2020
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 14429, Groep: 202; 206;.

Pagina 11 van 48

[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-04-2020
Kring: Synoidos, koor dat je raakt!
Wij zijn Synoidos, een gemengd koor van ongeveer 60 leden dat het publiek wil raken met haar muziek. Ons motto is dan
ook: Synoidos, koor dat je raakt!
Ons repertoire varieert van moderne gospel en ritmische pop tot sprekende musicalmuziek. Maar ook melodieuze ballades
zijn een deel van het repertoire. Een enkele keer wordt er een uitstapje gemaakt naar klassiek werk. Maar alle nummers
hebben één ding gemeen: het zijn méér dan leuke liedjes. In onze optredens zoeken wij nl. zorgvuldig en thematisch
repertoire bij elkaar.
Wij repeteren iedere woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in de Johanneskerk in Sittard, onder leiding van onze dirigente
Nadia Loenders. We verzorgen zon 8 tot 10 optredens per jaar. Dit varieert van het uitvoeren van de Passiecantate voor
Pasen, het opluisteren van diensten in de Johanneskerk en zorgcentrum Op de Bies (Landgraaf) tot medewerking aan
concerten en het zelf organiseren/uitvoeren van een concert.
Natuurlijk zijn wij meer dan zingen alleen. Binnen ons koor speelt gezelligheid en het voor elkaar klaar staan ook een
grote rol. Daarom vinden we het ook belangrijk om naast de repetities ook sociale activiteiten te organiseren. Zo
organiseren we jaarlijks voor de zomervakantie een gezellige ledendag. Ook zijn wij al diverse keren op meerdaagse
concertreis naar het buitenland geweest.
Voor het seizoen 2019-2020 staat er weer een aantal activiteiten op de agenda.In het najaar staat, in het kader van 75
jaar bevrijding van Limburg het concert The Armed Man, A mass for peace van Karl Jenkins 2 x gepland, t.w. op 22
september 2019 in Eindhoven en op 29 september 2019 in de Hanenhof in Geleen. Dit meesterstuk roept op tot vrede. Voor
verder info hierover zie de website.
In 2019 staat er op 14 december een Café Chantant in het kader van Kerst gepland en zullen wij ook weer tijdens de
Kerstnachtdienst in de Johanneskerk zingen.
Met het oog op de toekomst is Synoidos op zoek naar verjonging. Daarvoor zijn wij op zoek naar nieuwe jeugdleden.
Verder zijn met name mannen en sopranen ook welkom als nieuw lid. Ben je maximaal 55 jaar oud en wil je graag komen
zingen, kom dan eens naar een repetitie op woensdagavond of naar het Café Chantant Kerst op 14 december 2019. Meer info:
www.koor-synoidos.nl, via de nieuwsbrief en/of onze facebook-pagina.Waar: Johanneskerk Sittard, Mgr. Vranckenstraat 9,
Sittard.Contactpersoon: Monica Bosman, 06 39 56 95 84, synoidos@gmail.com - Check voor informatie (optredens, lid
worden) de website https://www.koor-synoidos.nl. Of neem contact op met de contactpersoon / voorzitter.Meer informatie
over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Actualiteitencafé De Herberg (Middag)
Discussie en debat met elkaar over actuele themas op het grensvlak van maatschappij en geloof, met als bron recente
artikelen uit de media.
Informele en spontane gesprekken onder het genot van koffie, thee, frisdrank, water, bier of wijn aan de bar of in de
gezellige zithoek.
De consumpties zijn voor eigen rekening.
Vrije in- en uitloop, binnendruppelen vanaf 16.30 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Door een aantal mensen wordt iets voorbereid, maar er is geen inleiding of regie.
De Herberg in de Ontmoetingskerk is te bereiken via de zijingang bij de fietsenstalling
In principe elke 2e en 4e vrijdag van de maand vanaf 16.30 tot 18.30 uWaar: Ontmoetingskerk Herberg, Emmaplein 50,
Geleen.Contactpersoon: Kees van Luijk, 046-4741513, luyk99@hetnet.nl - Aanmelden is niet nodig!Meer informatie over
deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Taizéreis
Taizé kan voor jong en oud een indrukwekkende en inspirerende plek zijn. Al jaren gaat een wisselende groep mensen
vanuit onze gemeente een week meemaken in deze communiteit. Het kan een bijzondere belevenis zijn: het ritme van Taizé
waarin je een week wordt opgenomen, de ontmoeting met mensen van over de hele wereld. Frère Aloys, de abt van Taizé,
zegt het zo: 'Terwijl we de pelgrimage van vertrouwen op aarde voortzetten, die jongeren uit talrijke landen bij
elkaar brengt, dringt steeds dieper het besef tot ons door dat alle mensen met elkaar één enkele familie vormen en dat
God in ieder mens woont, zonder uitzondering De communiteit richt zich vooral op jongeren, maar volwassen zijn in
beperkte aantallen ook van harte welkom, voor hen is er een apart programma.
Wanneer: In de meivkantie 2020: 26 april tot zondag 3 mei.evt. aanpassen van de datum is mogelijk en gaat in overleg
met de deelnemers.
Over de kosten: een week Taize (onderdak, eten en programma) kost voor volwassenen tussen de 140-180 euro, Voor
jongeren is het rond de 75 euro. Autokosten worden door de deelnemers gedeeld.
Waar: Kloostergemeenschap Taizé bij Cluny, Frankrijk (www.taize.nl) Hoe: We rijden zelf in autos en slapen op of net
buiten het terrein
Contactpersoon: Joke van der Steen, 046-4584618, vander_steen@zonnet.nl - Belangstelling kan (uiterlijk in januari!)
alvastMeer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: De Cantorij: Muziek in de kerk!
De cantorij levert een belangrijke en regelmatige bijdrage aan de zondagochtenddiensten met als doel om de gemeentezang
te ondersteunen, d.m.v. samen nieuwe liederen aanleren en voor te gaan in het zingen van vaste elementen in de liturgie
bij de voorbeden, geloofsbelijdenis en avondmaalsvieringen. Geniet u als kerkbezoeker van de liederen uit het liedboek,
maar ook van de Taizé- en Ionaliederen? Ze hebben een vaste plaats gekregen in de gemeentezang.
Op dit moment hebben we 24 (8 sopranen, 6 alten, 5 tenoren en 5 bassen) enthousiaste leden die iedere maandagavond van
20.15 tot 21.45 uur repeteren in de prachtig gerenoveerde Hervormde Kerk aan de Gruizenstraat. We doen dat onder de
bezielende leiding van onze enthousiaste dirigent Hans Timmermans, die niet alleen aandacht besteedt aan het instuderen,
maar ook ruim tijd neemt om in te zingen. Daarnaast is stemvorming een belangrijk onderdeel van de repetities.
Een paar keer per jaar nodigen we op projectbasis mensen uit om mee te zingen tijdens een specifieke dienst;
bijvoorbeeld met Pasen of voor de oecumenische diensten met de parochie Vrangendael in zowel de kerk in Vrangendael als
de Johanneskerk. Mededelingen over deze projecten staan in Gaandeweg en op de website.
De cantorij is momenteel goed op sterkte, maar wie graag zingt en interesse heeft mag natuurlijk altijd tijdens een
repetitie komen kijken, luisteren of meezingen. U bent van harte welkom om een maandagavond naar de kerk aan de
Gruizenstraat te komen om te ervaren of het iets voor u is. Meldt u dan even aan bij een van onderstaande personen.
Wanneer:Elke maandagavond vanaf 20:15 uurWaar:Hervormde kerk aan de GruizenstraatInformatie:Rob Atsma (voorzitter)
046-4527556 of 06-22408624 robatsma@kpnmail.nl Hans Timmermans (dirigent) 046-4520247of 06-13205326
timmusic@kpnmail.nlWaar: Gruizenkerkje, Gruizenstraat 3, 6131 EH Sittard.Contactpersoon: Rob Atsma, 046-4527556,
robatsma@kpnmail.nl - Neem voor informatie contact op met de contactpersoon / voorzitter.Meer informatie over deze
kring op de website van het Kringenwerk

PGGBU/PGGBU, 12-04-2020
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 14433, Groep: 202; 206;.

Pagina 15 van 48

[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-04-2020
Kring: Sacrale dans in de Pastoor van Arskerk (Groep 2)
Sacraal dansen wordt ook wel getypeerd als meditatie in beweging. Deze vorm van (kring)dansen is zeer toegankelijk voor
iedereen ook al is er sprake van lichamelijke ongemakken. De begeleiding van de middag en/of avond is in handen van de
ervaren dansleraar Hubert Hurkens. Er zijn 2 groepen:
Groep 1 danst 1x per maand op de 3emaandag van de maanden september t/m mei van 14.00 16.00 u.
In totaal 9 x. Kosten 9 x ¬ 5.00 plus 9 x ¬ 0.50 koffie/thee = ¬ 49.50 (gelieve bij de 1ex dansen in enveloppe met
naam mee te brengen).
Contactpersoon groep 1: Mariëtte van der Stap (tel. 06-46497579)
Groep 2 danst 2x per maand op de 2een 4e maandag van de maanden september t/m mei van 19.30-21.30 u.
In totaal 16 x. Kosten 16 x ¬ 5.00 plus 16 x ¬ 0.50 koffie/thee = ¬ 88.00 (gelieve bij de 1ex dansen in enveloppe met
naam mee te brengen).
Contactpersoon groep 2: Sjanie van Wakeren (tel 06-30115354) Waar: Pastoor van Arskerk, Lienaertsstr. 138,
Geleen.Kosten deelname: 88,00 .Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Synoidos, koor dat je raakt!
Wij zijn Synoidos, een gemengd koor van ongeveer 60 leden dat het publiek wil raken met haar muziek. Ons motto is dan
ook: Synoidos, koor dat je raakt!
Ons repertoire varieert van moderne gospel en ritmische pop tot sprekende musicalmuziek. Maar ook melodieuze ballades
zijn een deel van het repertoire. Een enkele keer wordt er een uitstapje gemaakt naar klassiek werk. Maar alle nummers
hebben één ding gemeen: het zijn méér dan leuke liedjes. In onze optredens zoeken wij nl. zorgvuldig en thematisch
repertoire bij elkaar.
Wij repeteren iedere woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in de Johanneskerk in Sittard, onder leiding van onze dirigente
Nadia Loenders. We verzorgen zon 8 tot 10 optredens per jaar. Dit varieert van het uitvoeren van de Passiecantate voor
Pasen, het opluisteren van diensten in de Johanneskerk en zorgcentrum Op de Bies (Landgraaf) tot medewerking aan
concerten en het zelf organiseren/uitvoeren van een concert.
Natuurlijk zijn wij meer dan zingen alleen. Binnen ons koor speelt gezelligheid en het voor elkaar klaar staan ook een
grote rol. Daarom vinden we het ook belangrijk om naast de repetities ook sociale activiteiten te organiseren. Zo
organiseren we jaarlijks voor de zomervakantie een gezellige ledendag. Ook zijn wij al diverse keren op meerdaagse
concertreis naar het buitenland geweest.
Voor het seizoen 2019-2020 staat er weer een aantal activiteiten op de agenda.In het najaar staat, in het kader van 75
jaar bevrijding van Limburg het concert The Armed Man, A mass for peace van Karl Jenkins 2 x gepland, t.w. op 22
september 2019 in Eindhoven en op 29 september 2019 in de Hanenhof in Geleen. Dit meesterstuk roept op tot vrede. Voor
verder info hierover zie de website.
In 2019 staat er op 14 december een Café Chantant in het kader van Kerst gepland en zullen wij ook weer tijdens de
Kerstnachtdienst in de Johanneskerk zingen.
Met het oog op de toekomst is Synoidos op zoek naar verjonging. Daarvoor zijn wij op zoek naar nieuwe jeugdleden.
Verder zijn met name mannen en sopranen ook welkom als nieuw lid. Ben je maximaal 55 jaar oud en wil je graag komen
zingen, kom dan eens naar een repetitie op woensdagavond of naar het Café Chantant Kerst op 14 december 2019. Meer info:
www.koor-synoidos.nl, via de nieuwsbrief en/of onze facebook-pagina.Waar: Johanneskerk Sittard, Mgr. Vranckenstraat 9,
Sittard.Contactpersoon: Monica Bosman, 06 39 56 95 84, synoidos@gmail.com - Check voor informatie (optredens, lid
worden) de website https://www.koor-synoidos.nl. Of neem contact op met de contactpersoon / voorzitter.Meer informatie
over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Taizévieringen Geleen
Taizé-vieringen zijn oecumenisch. Verzoening van christenen onderling, van christenen uit verschillende landen en
werelddelen, met verschillende achtergronden, was het levenswerk van frère Roger, de stichter van de oecumenische
broedergemeenschap in Taizé. In een Taizé-viering wordt hartstochtelijk gezongen en gebeden in een taal die ons allen
aanspreekt, in een muzikale taal en gedurende een 10 minuten lange stilte. Als u de Taizé-liederen vooraf wilt oefenen,
bezoek dan eens de website www.taize.fr/nl .
Nog meer Taizé-vieringen meemaken? U bent welkom: in Vrangendael in de dagkapel om 19:00 u op 1 oktober en nog aan te
kondigen data (zie www.vrangendael.nl ); in de St. Matthiaskerk in Posterholt om 20:00 u op 2-10; 27-11; 22-1; 11-3;
13-5; 1-7; in de H.Nicolaaskerk in Heyhuysen om 19:15 u op elke laatste woensdag van de maand. Neem evt. contact op met
de contactpersoon om gezamenlijk te kunnen reizen.Waar: Pastoor van Arskerk, Lienaertsstr. 138, Geleen.Contactpersoon:
Bart Wauben, 06 24399615, b.wauben@gmail.com - Als u zich aanmeldt voor deze kring dan krijgt u de orde van dienst
doorgemaild.Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Zin & Hapjes
Op zondagmiddag zinvol even bijpraten, maar niet op een lege maag natuurlijk. 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. Een
column over grote woorden dit jaar. We hoorden al columns over woorden als liefde, hoop, geluk, schoonheid en waarheid.
En er zijn er nog genoeg: moed, troost, verlangen, trouw.
Maar al is het woord nog zo groot, elk goed gesprek heeft iets van een verrassing. Op de achtergrond, en soms even
nadrukkelijk, is er muziek.
Mooie middagen om erbij te zijn en misschien wel om mensen voor uit te nodigen.
Dus van harte welkom om vier uur, op de eerste zondagmiddag van de maand. Vanaf oktober.
Wanneer: zondag 6 oktober, 3 november 2018, 1 december, 2 februari, 1 maart, 5 april en 7 juni om 16.00 uur
Waar: In het Gruizenkerkje
Informatie:Irene Pluim, tel. 046- 4583183 irenepluim@home.nl of Bert Stuij, tel. 046-4200745
Waar: Gruizenkerkje, Gruizenstraat 3, 6131 EH Sittard.Contactpersoon: Bert Stuij, 046-4200745, bert.stuij@gmail.com Aanmelden is niet nodig - je bent van harte welkom!Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: De Cantorij: Muziek in de kerk!
De cantorij levert een belangrijke en regelmatige bijdrage aan de zondagochtenddiensten met als doel om de gemeentezang
te ondersteunen, d.m.v. samen nieuwe liederen aanleren en voor te gaan in het zingen van vaste elementen in de liturgie
bij de voorbeden, geloofsbelijdenis en avondmaalsvieringen. Geniet u als kerkbezoeker van de liederen uit het liedboek,
maar ook van de Taizé- en Ionaliederen? Ze hebben een vaste plaats gekregen in de gemeentezang.
Op dit moment hebben we 24 (8 sopranen, 6 alten, 5 tenoren en 5 bassen) enthousiaste leden die iedere maandagavond van
20.15 tot 21.45 uur repeteren in de prachtig gerenoveerde Hervormde Kerk aan de Gruizenstraat. We doen dat onder de
bezielende leiding van onze enthousiaste dirigent Hans Timmermans, die niet alleen aandacht besteedt aan het instuderen,
maar ook ruim tijd neemt om in te zingen. Daarnaast is stemvorming een belangrijk onderdeel van de repetities.
Een paar keer per jaar nodigen we op projectbasis mensen uit om mee te zingen tijdens een specifieke dienst;
bijvoorbeeld met Pasen of voor de oecumenische diensten met de parochie Vrangendael in zowel de kerk in Vrangendael als
de Johanneskerk. Mededelingen over deze projecten staan in Gaandeweg en op de website.
De cantorij is momenteel goed op sterkte, maar wie graag zingt en interesse heeft mag natuurlijk altijd tijdens een
repetitie komen kijken, luisteren of meezingen. U bent van harte welkom om een maandagavond naar de kerk aan de
Gruizenstraat te komen om te ervaren of het iets voor u is. Meldt u dan even aan bij een van onderstaande personen.
Wanneer:Elke maandagavond vanaf 20:15 uurWaar:Hervormde kerk aan de GruizenstraatInformatie:Rob Atsma (voorzitter)
046-4527556 of 06-22408624 robatsma@kpnmail.nl Hans Timmermans (dirigent) 046-4520247of 06-13205326
timmusic@kpnmail.nlWaar: Gruizenkerkje, Gruizenstraat 3, 6131 EH Sittard.Contactpersoon: Rob Atsma, 046-4527556,
robatsma@kpnmail.nl - Neem voor informatie contact op met de contactpersoon / voorzitter.Meer informatie over deze
kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Ouderenbijeenkomsten in Hoogstaete
Elke eerste dinsdag van de maand is er voor de ouderen in onze gemeente een dienst van woord en gebed in huize
Hoogstaete. Van 10:30 tot 11:30 wordt er gezongen, gelezen en gebeden rondom een bijbels thema en meestal wordt
daarover met elkaar doorgepraat. Ook worden er gedichten voorgedragen en drinken we samen gezellig koffie.
Twee keer per jaar is er een avondmaalsviering. Het zijn heel sfeervolle, ongedwongen bijeenkomsten, waarbij ook
ouderen uit andere tehuizen en andere belangstellenden van harte welkom zijn. Voor vervoer kunt u contact opnemen met de
leden van de werkgroep.
Voor vervoer:
"Doetien Benz, bedobenz@planet.nl, tel 046- 4523281
"Yolanda Kragt,tel 046-4586130
"Mia van Klei,tel. 046-4234812
"Willemien Kamstra, tel. 046-4517944
"Jenny Visser,tel. 046-4517934
"Fam. van Andel,tel. 046-4515854
"Irene M. Pluim (predikant)tel. 046-4583183
"Pier Prins (predikant)tel. 046- 4360037
Waar: Hoogstaete, Smithlaan 151, 6135 JL Sittard.Contactpersoon: Doetien Benz, 046- 4523281, bedobenz@planet.nl, tel Aanmelden is niet nodig! Voor vervoer kan gezorgd - zie de telefoon nummers in die bij de activiteit vermeld staan.Meer
informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Kring West: delen wat je als Christen gaande houdt
Er zijn twee kringen van mensen die met elkaar delen willen wat hen als christenen gaande houdt: gesprek, bijbel,
ontmoeting, geloof en gebed. Die kringen hebben we kring West en kring Oost genoemd, al hoeft dat niet te betekenen
dat je uit het westen of oosten moet komen om aan te schuiven. Als het een door elkaar loopt is dat geen probleem
en zuid en noord zijn overal welkom. West komt op dinsdagen bij elkaar, meestal eenmaal per 2 weken, "Oost" op
dinsdagen of donderdagen, meestal om de drie weken.
De bijeenkomsten zijn bij leden thuis. Sommige mensen zijn al een lange weg gegaan in geloof, anderen hebben het gevoel
nog maar net op weg te zijn met God en bijbel. Voor iedereen is er in de kringen ruimte voor vragen en verdieping.
De avond wordt meestal voorbereid door de gastheer of gastvrouw van de avond. Avonden beginnen om 20.00 uur met koffie,
en met "ontmoeting" hoog in het vaandel kan dat wel even duren. Dan wordt er geopend, soms komt er een persoonlijk
verhaal, andere keren wordt er gezongen of geluisterd.
Muziek komt dan van alle kanten: Taizé, Iona, Liedboek, Opwekking. Pratend en naar elkaar luisterend laat men
vervolgens een Bijbelgedeelte, actualiteit, of andere inleiding op zich inwerken, op zoek naar de betekenis ervan voor
het eigen leven. Wat we precies gaan doen bepalen we als groep met elkaar. Rond 22.00 uur kan er geëindigd worden met
gebed. Welkom in één van de kringen!
Kring West: De 1e keer is op dinsdag 24 september 2019, 20.00 uur bij Anne Kip, Hanswinkel 15, Munstergeleen.
Vervolgens is het afwisselend bij deelnemers thuis.
Voor meer informatie: Anne Kip, 046-4587235, anne.kip@planet.nl
Waar: Adres deelnemer, n.t.b., .Contactpersoon: Anne Kip, 046-4587235, anne.kip@planet.nl - Aanmelden via de
contactpersoon.Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Kranten-lees-kring
Samen de toestand in de wereld, de kerk of in onze eigen regio te bespreken. Als u, net als wij, soms ook zo
verbijsterd of geboeid het nieuws uit de krant tot u neemt, dan hebt u misschien ook wel eens het gevoel dat u daar best
eens met anderen over zou willen praten. Misschien is het dan wat voor u, om samen met ons onder het genot van een kop
koffie de toestand in de wereld, de kerk of in onze eigen regio te bespreken. Dit doen wij aan de hand van een door elke
deelnemer / deelneemster meegenomen artikel, foto of iets dergelijks uit krant of tijdschrift.
Wij komen één keer per 14 dagen op woensdagmorgen bij elkaar, van 10.00 tot 12.00 uur. Bij toerbeurt bij één van de
deelnemers thuis.
Dit houdt in dat de groep niet te groot kan zijn. Als de belangstelling groter is starten we een tweede groep.
Waar: bij toerbeurt bij één van de deelnemers thuis, de eerste keer van het seizoen 2019/2020 bij Willy de Koning op
het adres Kentstraat 1, 6137 JT in Sittard Waar: Adres deelnemer, n.t.b., .Contactpersoon: Willy de Koning, 06 - 10 15
75 13, willydekoning@home.nl - Aanmelden via de contactpersoon.Meer informatie over deze kring op de website van het
Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Wandelen in de natuur met een gids
Ook dit jaar willen we, met een nieuwe gids, twee wandelingen in de natuur maken. De afstanden van de wandeling zal
liggen tussen 5 en 7 km. Woensdag 11 september is gekozen voor een wandeling vanaf 'dr Kwakkerpoel' achter kasteel
Wijlre. Na het begin over een vlonderbrug kunnen we vervolgens genieten van prachtige vergezichten in de late zomer. We
lopen daarvoor deels op het plateau van Margraten, er zit dus een beetje klimwerk in de wandeling. Laat u verrassen en
verwonderen over hoe de natuur na de warmte van eind juli zich ontwikkelt of moeten we dit keer van herstel spreken!
Voor 6 mei hebben we nog geen bestemmingskeuze gemaakt. Dan is er sprake van voorjaar, misschien begin van een vroege
zomer. Wordt het dan een waterrijk gebied of past een droger gebied beter? Nog ongewis dus. We zullen u tegen die tijd
via onze website en andere media op de hoogte brengen en uitnodigen mee te gaan.
We vertrekken gezamenlijk middels carpooling vanaf de Pastoor van Arskerk om 10:00 uur, Lienaertsstraat 138,
Geleen.Waar: Pastoor van Arskerk, Lienaertsstr. 138, Geleen.Contactpersoon: Kees van Luijk, 046-4741513,
luyk99@hetnet.nl - Kosten deelname: 2,50 .Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Breicafé
Elke 1e en 3e woensdag van de maand is ons Breicafé: we breien en haken samen met de deelnemers van het Strickcafé in
Aken; alles wat gemaakt wordt gaat 2 x per jaar naar diverse projecten. Bijvoorbeeld naar kinderen in
vluchtelingenkampen.
Maar ook de ontmoeting met elkaar is fijn, we drinken gezellig koffie of thee en delen met elkaar wat ons bezig houdt.
Meedoen is gratis, voor koffie en thee vragen we een kleine bijdrage.
Iedereen is welkom!
Waar: Johanneskerk Sittard, Mgr. Vranckenstraat 9, Sittard.Contactpersoon: Joke van der Steen, 046-4584618,
vander_steen@zonnet.nl - Aanmelden is niet nodig! Wel kunt u voor nadere informatie contact opnmemen met de
contactpersoon.Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Actualiteitencafé De Herberg (Middag)
Discussie en debat met elkaar over actuele themas op het grensvlak van maatschappij en geloof, met als bron recente
artikelen uit de media.
Informele en spontane gesprekken onder het genot van koffie, thee, frisdrank, water, bier of wijn aan de bar of in de
gezellige zithoek.
De consumpties zijn voor eigen rekening.
Vrije in- en uitloop, binnendruppelen vanaf 16.30 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Door een aantal mensen wordt iets voorbereid, maar er is geen inleiding of regie.
De Herberg in de Ontmoetingskerk is te bereiken via de zijingang bij de fietsenstalling
In principe elke 2e en 4e vrijdag van de maand vanaf 16.30 tot 18.30 uWaar: Ontmoetingskerk Herberg, Emmaplein 50,
Geleen.Contactpersoon: Kees van Luijk, 046-4741513, luyk99@hetnet.nl - Aanmelden is niet nodig!Meer informatie over
deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: 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.
Spring! laat zich inspireren door mensen die God ontmoet hebben of Jezus gevolgd hebben.
Nieuwsgierig geworden? De eerste dienst in de Spring! serie is op zondag 6 oktober 2019 om 10:30 uur in de Johanneskerk
in Sittard. En om 10.00 uur staat de koffie klaar.
Neem gerust vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom! Er komen nog meer bijeenkomsten in de Spring! serie op de
zondagen 17 november 2019, 9 febr. 2020, 10 mei 2020, 28 juni 2020. Schrijf ze vast in je agenda!
het Spring! team: Caroline Steenwijk, Ard Kolkman, Irene Pluim, Rolinka Boltong, Thea Coenen, Rosetta Lemmens, Emma de
Koning, Maurice Hendriks, Nely Schep en Marnix van Gurp. Waar: Johanneskerk Sittard, Mgr. Vranckenstraat 9,
Sittard.Contactpersoon: Nely Stuij-Schep, 046 4200745, stuij-schep@home.nl - Aanmelden is niet nodig!Meer informatie
over deze kring op de website van het Kringenwerk

PGGBU/PGGBU, 12-04-2020
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 14445, Groep: 202; 206;.

Pagina 27 van 48

[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-04-2020
Kring: Ontmoetingsmiddag op Zondag
Kom met elkaar koffie of thee drinken, een praatje maken, een spelletje doen enz. Zo maken we een gezellige
zondagmiddag voor iedereen, die maandelijks plaatsvindt in de herberg van de Ontmoetingskerk. We starten op 15 september
en vervolgens elke 2de zondag van de maand.

Waar: Ontmoetingskerk Herberg, Emmaplein 50, Geleen.Contactpersoon: Berta Verkerk, 046-4379201,
berthaverkerk@gmail.com - Aanmelden is niet nodig!Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Geloof te Voet Koning in het land van Swentibold
Het is 1100 jaar geleden, en het duurde maar vijf jaar. Het bestuur van Koning Swentibold over onze contreien. En toch.
Nog altijd heet het hier het land van Swentibold, komen we zijn naam tegen in wandelmarsen en gymnastiekverenigingen,
en zijn er straten naar hem genoemd. Het moet te maken hebben met het sprookjesachtige beeld dat we hebben van koningen.
Erg sprookjesachtig was Swentibolds korte leven overigens niet. Kind van een minnares van zijn vader, nauwelijks
geaccepteerd, een twijfelachtige aanspraak op de troon, soms genereus en dan weer kleinzielig. Bedrogen en verslagen,
heel soms een succesje. Tenslotte vermoord door een tegenstrever, waarmee zijn liefhebbende vrouw Oda onmiddellijk in
het huwelijk trad. Als je het zo opschrijft een levensverhaal dat zó in de bijbel had kunnen staan. Ook daar tal van
verhalen over koningen die vaker mislukken da slagen, soms wijs zijn maar even vaak wreed en corrupt. Op deze wandeling
door het land van Zwentibold komen we 7 koningen tegen van Saul tot Achab, en van Salomo tot Jezus zelf. Koningen met
verhalen die even oud als tijdloos zijn. Verhalen voor vandaag.
Vanaf het Gruizenkerkje óf vanaf Beekstraat 30 in Limbricht, wordt nog bepaald! Contactpersoon: Bert Stuij,
046-4200745, bert.stuij@gmail.com - Niet verplicht. Maar het kan via de contactpersoon, of via het
inschrijfformulier.Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk

PGGBU/PGGBU, 12-04-2020
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 14447, Groep: 202; 206;.

Pagina 29 van 48

[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-04-2020
Kring: De Cantorij: Muziek in de kerk!
De cantorij levert een belangrijke en regelmatige bijdrage aan de zondagochtenddiensten met als doel om de gemeentezang
te ondersteunen, d.m.v. samen nieuwe liederen aanleren en voor te gaan in het zingen van vaste elementen in de liturgie
bij de voorbeden, geloofsbelijdenis en avondmaalsvieringen. Geniet u als kerkbezoeker van de liederen uit het liedboek,
maar ook van de Taizé- en Ionaliederen? Ze hebben een vaste plaats gekregen in de gemeentezang.
Op dit moment hebben we 24 (8 sopranen, 6 alten, 5 tenoren en 5 bassen) enthousiaste leden die iedere maandagavond van
20.15 tot 21.45 uur repeteren in de prachtig gerenoveerde Hervormde Kerk aan de Gruizenstraat. We doen dat onder de
bezielende leiding van onze enthousiaste dirigent Hans Timmermans, die niet alleen aandacht besteedt aan het instuderen,
maar ook ruim tijd neemt om in te zingen. Daarnaast is stemvorming een belangrijk onderdeel van de repetities.
Een paar keer per jaar nodigen we op projectbasis mensen uit om mee te zingen tijdens een specifieke dienst;
bijvoorbeeld met Pasen of voor de oecumenische diensten met de parochie Vrangendael in zowel de kerk in Vrangendael als
de Johanneskerk. Mededelingen over deze projecten staan in Gaandeweg en op de website.
De cantorij is momenteel goed op sterkte, maar wie graag zingt en interesse heeft mag natuurlijk altijd tijdens een
repetitie komen kijken, luisteren of meezingen. U bent van harte welkom om een maandagavond naar de kerk aan de
Gruizenstraat te komen om te ervaren of het iets voor u is. Meldt u dan even aan bij een van onderstaande personen.
Wanneer:Elke maandagavond vanaf 20:15 uurWaar:Hervormde kerk aan de GruizenstraatInformatie:Rob Atsma (voorzitter)
046-4527556 of 06-22408624 robatsma@kpnmail.nl Hans Timmermans (dirigent) 046-4520247of 06-13205326
timmusic@kpnmail.nlWaar: Gruizenkerkje, Gruizenstraat 3, 6131 EH Sittard.Contactpersoon: Rob Atsma, 046-4527556,
robatsma@kpnmail.nl - Neem voor informatie contact op met de contactpersoon / voorzitter.Meer informatie over deze
kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Sacrale dans in de Pastoor van Arskerk (Groep 2)
Sacraal dansen wordt ook wel getypeerd als meditatie in beweging. Deze vorm van (kring)dansen is zeer toegankelijk voor
iedereen ook al is er sprake van lichamelijke ongemakken. De begeleiding van de middag en/of avond is in handen van de
ervaren dansleraar Hubert Hurkens. Er zijn 2 groepen:
Groep 1 danst 1x per maand op de 3emaandag van de maanden september t/m mei van 14.00 16.00 u.
In totaal 9 x. Kosten 9 x ¬ 5.00 plus 9 x ¬ 0.50 koffie/thee = ¬ 49.50 (gelieve bij de 1ex dansen in enveloppe met
naam mee te brengen).
Contactpersoon groep 1: Mariëtte van der Stap (tel. 06-46497579)
Groep 2 danst 2x per maand op de 2een 4e maandag van de maanden september t/m mei van 19.30-21.30 u.
In totaal 16 x. Kosten 16 x ¬ 5.00 plus 16 x ¬ 0.50 koffie/thee = ¬ 88.00 (gelieve bij de 1ex dansen in enveloppe met
naam mee te brengen).
Contactpersoon groep 2: Sjanie van Wakeren (tel 06-30115354) Waar: Pastoor van Arskerk, Lienaertsstr. 138,
Geleen.Kosten deelname: 88,00 .Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Filmavonden Kringenwerk 2019-2020
Ook dit seizoen organiseert Kringenwerk weer een aantal filmavonden.
We vertonen van oktober 2019 tot en met mei 2020 iedere derde vrijdag van de maand een film, die steeds een relatie
heeft met de doelstelling van het Kringenwerk: bezinning en ontmoeting. In verband met filmrechten mogen we geen
filmtitels vermelden maar alle informatie over de te vertonen films worden op de filmavonden aan de bezoekers verstrekt.
Belangrijke verandering: vanaf dit jaar worden de films vertoond in Wijkcentrum Amusant, Wagenaarstraat 160, Geleen
(achter het Plenkhoes). Wilt u a.u.b. met gepast geld betalen.Waar: Wijkcentrum Amusant, Wagenaarstraat 160,
Geleen.Contactpersoon: Bep Wijmenga, 046-443 22 52, kringenwerkwm@gmail.com - Kosten deelname: 4,00 Koffie/thee: ¬
1,-.Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Sacrale dans in de Pastoor van Arskerk (Groep 1)
Sacraal dansen wordt ook wel getypeerd als meditatie in beweging. Deze vorm van (kring)dansen is zeer toegankelijk voor
iedereen ook al is er sprake van lichamelijke ongemakken. De begeleiding van de middag en/of avond is in handen van de
ervaren dansleraar Hubert Hurkens. Er zijn 2 groepen:
Groep 1 danst 1x per maand op de 3emaandag van de maanden september t/m mei van 14.00 16.00 u.
In totaal 9 x. Kosten 9 x ¬ 5.00 plus 9 x ¬ 0.50 koffie/thee = ¬ 49.50 (gelieve bij de 1ex dansen in enveloppe met
naam mee te brengen).
Contactpersoon groep 1: Mariëtte van der Stap (tel. 06-46497579)
Groep 2 danst 2x per maand op de 2een 4e maandag van de maanden september t/m mei van 19.30-21.30 u.
In totaal 16 x. Kosten 16 x ¬ 5.00 plus 16 x ¬ 0.50 koffie/thee = ¬ 88.00 (gelieve bij de 1ex dansen in enveloppe met
naam mee te brengen).
Contactpersoon groep 2: Sjanie van Wakeren (tel 06-30115354) Waar: Pastoor van Arskerk, Lienaertsstr. 138,
Geleen.Kosten deelname: 49,50 .Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: De Cantorij: Muziek in de kerk!
De cantorij levert een belangrijke en regelmatige bijdrage aan de zondagochtenddiensten met als doel om de gemeentezang
te ondersteunen, d.m.v. samen nieuwe liederen aanleren en voor te gaan in het zingen van vaste elementen in de liturgie
bij de voorbeden, geloofsbelijdenis en avondmaalsvieringen. Geniet u als kerkbezoeker van de liederen uit het liedboek,
maar ook van de Taizé- en Ionaliederen? Ze hebben een vaste plaats gekregen in de gemeentezang.
Op dit moment hebben we 24 (8 sopranen, 6 alten, 5 tenoren en 5 bassen) enthousiaste leden die iedere maandagavond van
20.15 tot 21.45 uur repeteren in de prachtig gerenoveerde Hervormde Kerk aan de Gruizenstraat. We doen dat onder de
bezielende leiding van onze enthousiaste dirigent Hans Timmermans, die niet alleen aandacht besteedt aan het instuderen,
maar ook ruim tijd neemt om in te zingen. Daarnaast is stemvorming een belangrijk onderdeel van de repetities.
Een paar keer per jaar nodigen we op projectbasis mensen uit om mee te zingen tijdens een specifieke dienst;
bijvoorbeeld met Pasen of voor de oecumenische diensten met de parochie Vrangendael in zowel de kerk in Vrangendael als
de Johanneskerk. Mededelingen over deze projecten staan in Gaandeweg en op de website.
De cantorij is momenteel goed op sterkte, maar wie graag zingt en interesse heeft mag natuurlijk altijd tijdens een
repetitie komen kijken, luisteren of meezingen. U bent van harte welkom om een maandagavond naar de kerk aan de
Gruizenstraat te komen om te ervaren of het iets voor u is. Meldt u dan even aan bij een van onderstaande personen.
Wanneer:Elke maandagavond vanaf 20:15 uurWaar:Hervormde kerk aan de GruizenstraatInformatie:Rob Atsma (voorzitter)
046-4527556 of 06-22408624 robatsma@kpnmail.nl Hans Timmermans (dirigent) 046-4520247of 06-13205326
timmusic@kpnmail.nlWaar: Gruizenkerkje, Gruizenstraat 3, 6131 EH Sittard.Contactpersoon: Rob Atsma, 046-4527556,
robatsma@kpnmail.nl - Neem voor informatie contact op met de contactpersoon / voorzitter.Meer informatie over deze
kring op de website van het Kringenwerk

PGGBU/PGGBU, 12-04-2020
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 14452, Groep: 202; 206;.

Pagina 34 van 48

[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-04-2020
Kring: Kring West: delen wat je als Christen gaande houdt
Er zijn twee kringen van mensen die met elkaar delen willen wat hen als christenen gaande houdt: gesprek, bijbel,
ontmoeting, geloof en gebed. Die kringen hebben we kring West en kring Oost genoemd, al hoeft dat niet te betekenen
dat je uit het westen of oosten moet komen om aan te schuiven. Als het een door elkaar loopt is dat geen probleem
en zuid en noord zijn overal welkom. West komt op dinsdagen bij elkaar, meestal eenmaal per 2 weken, "Oost" op
dinsdagen of donderdagen, meestal om de drie weken.
De bijeenkomsten zijn bij leden thuis. Sommige mensen zijn al een lange weg gegaan in geloof, anderen hebben het gevoel
nog maar net op weg te zijn met God en bijbel. Voor iedereen is er in de kringen ruimte voor vragen en verdieping.
De avond wordt meestal voorbereid door de gastheer of gastvrouw van de avond. Avonden beginnen om 20.00 uur met koffie,
en met "ontmoeting" hoog in het vaandel kan dat wel even duren. Dan wordt er geopend, soms komt er een persoonlijk
verhaal, andere keren wordt er gezongen of geluisterd.
Muziek komt dan van alle kanten: Taizé, Iona, Liedboek, Opwekking. Pratend en naar elkaar luisterend laat men
vervolgens een Bijbelgedeelte, actualiteit, of andere inleiding op zich inwerken, op zoek naar de betekenis ervan voor
het eigen leven. Wat we precies gaan doen bepalen we als groep met elkaar. Rond 22.00 uur kan er geëindigd worden met
gebed. Welkom in één van de kringen!
Kring West: De 1e keer is op dinsdag 24 september 2019, 20.00 uur bij Anne Kip, Hanswinkel 15, Munstergeleen.
Vervolgens is het afwisselend bij deelnemers thuis.
Voor meer informatie: Anne Kip, 046-4587235, anne.kip@planet.nl
Waar: Adres deelnemer, n.t.b., .Contactpersoon: Anne Kip, 046-4587235, anne.kip@planet.nl - Aanmelden via de
contactpersoon.Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Kring Oost: delen wat je als Christen gaande houdt
Er zijn twee kringen van mensen die met elkaar delen willen wat hen als christenen gaande houdt: gesprek, bijbel,
ontmoeting, geloof en gebed. Die kringen hebben we kring West en kring Oost genoemd, al hoeft dat niet te betekenen
dat je uit het westen of oosten moet komen om aan te schuiven. Als het een door elkaar loopt is dat geen probleem
en zuid en noord zijn overal welkom. West komt op dinsdagen bij elkaar, meestal eenmaal per 2 weken, "Oost" op
dinsdagen of donderdagen, meestal om de drie weken.
De bijeenkomsten zijn bij leden thuis. Sommige mensen zijn al een lange weg gegaan in geloof, anderen hebben het gevoel
nog maar net op weg te zijn met God en bijbel. Voor iedereen is er in de kringen ruimte voor vragen en verdieping.
De avond wordt meestal voorbereid door de gastheer of gastvrouw van de avond. Avonden beginnen om 20.00 uur met koffie,
en met "ontmoeting" hoog in het vaandel kan dat wel even duren. Dan wordt er geopend, soms komt er een persoonlijk
verhaal, andere keren wordt er gezongen of geluisterd.
Muziek komt dan van alle kanten: Taizé, Iona, Liedboek, Opwekking. Pratend en naar elkaar luisterend laat men
vervolgens een Bijbelgedeelte, actualiteit, of andere inleiding op zich inwerken, op zoek naar de betekenis ervan voor
het eigen leven. Wat we precies gaan doen bepalen we als groep met elkaar. Rond 22.00 uur kan er geëindigd worden met
gebed. Welkom in één van de kringen!
Kring Oost bestaat op dit moment uit 9 personen uit Sittard, Limbricht, Grevenbicht, Nieuwstadt en Kessenich. Samen
bepalen we de onderwerpen, teksten, t.v.- uitzendingen of krantenartikelen over geloof en geloven waarover we in een
open sfeer van gedachten wisselen. De eerste avond is op dinsdag 17 september 2019, 20.00 - 22.00 uur bij Wil en Henk
Wessels, Odasingel 503, 6131 GR Sittard. Daarna afwisselend bij de deelnemers thuis.
Voor verdere informatie: Henk Wessels, tel. 046-7370123, henkwessels.wessels@gmail.comWaar: Adres deelnemer, n.t.b.,
.Contactpersoon: Henk Wessels, tel. 046-7370123, henk.wessels@gmail.com - Aanmelden via de contactpersoon.Meer
informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Kranten-lees-kring
Samen de toestand in de wereld, de kerk of in onze eigen regio te bespreken. Als u, net als wij, soms ook zo
verbijsterd of geboeid het nieuws uit de krant tot u neemt, dan hebt u misschien ook wel eens het gevoel dat u daar best
eens met anderen over zou willen praten. Misschien is het dan wat voor u, om samen met ons onder het genot van een kop
koffie de toestand in de wereld, de kerk of in onze eigen regio te bespreken. Dit doen wij aan de hand van een door elke
deelnemer / deelneemster meegenomen artikel, foto of iets dergelijks uit krant of tijdschrift.
Wij komen één keer per 14 dagen op woensdagmorgen bij elkaar, van 10.00 tot 12.00 uur. Bij toerbeurt bij één van de
deelnemers thuis.
Dit houdt in dat de groep niet te groot kan zijn. Als de belangstelling groter is starten we een tweede groep.
Waar: bij toerbeurt bij één van de deelnemers thuis, de eerste keer van het seizoen 2019/2020 bij Willy de Koning op
het adres Kentstraat 1, 6137 JT in Sittard Waar: Adres deelnemer, n.t.b., .Contactpersoon: Willy de Koning, 06 - 10 15
75 13, willydekoning@home.nl - Aanmelden via de contactpersoon.Meer informatie over deze kring op de website van het
Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Breicafé
Elke 1e en 3e woensdag van de maand is ons Breicafé: we breien en haken samen met de deelnemers van het Strickcafé in
Aken; alles wat gemaakt wordt gaat 2 x per jaar naar diverse projecten. Bijvoorbeeld naar kinderen in
vluchtelingenkampen.
Maar ook de ontmoeting met elkaar is fijn, we drinken gezellig koffie of thee en delen met elkaar wat ons bezig houdt.
Meedoen is gratis, voor koffie en thee vragen we een kleine bijdrage.
Iedereen is welkom!
Waar: Johanneskerk Sittard, Mgr. Vranckenstraat 9, Sittard.Contactpersoon: Joke van der Steen, 046-4584618,
vander_steen@zonnet.nl - Aanmelden is niet nodig! Wel kunt u voor nadere informatie contact opnmemen met de
contactpersoon.Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Actualiteitencafé De Herberg (Middag)
Discussie en debat met elkaar over actuele themas op het grensvlak van maatschappij en geloof, met als bron recente
artikelen uit de media.
Informele en spontane gesprekken onder het genot van koffie, thee, frisdrank, water, bier of wijn aan de bar of in de
gezellige zithoek.
De consumpties zijn voor eigen rekening.
Vrije in- en uitloop, binnendruppelen vanaf 16.30 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Door een aantal mensen wordt iets voorbereid, maar er is geen inleiding of regie.
De Herberg in de Ontmoetingskerk is te bereiken via de zijingang bij de fietsenstalling
In principe elke 2e en 4e vrijdag van de maand vanaf 16.30 tot 18.30 uWaar: Ontmoetingskerk Herberg, Emmaplein 50,
Geleen.Contactpersoon: Kees van Luijk, 046-4741513, luyk99@hetnet.nl - Aanmelden is niet nodig!Meer informatie over
deze kring op de website van het Kringenwerk
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[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-04-2020
Kring: De Cantorij: Muziek in de kerk!
De cantorij levert een belangrijke en regelmatige bijdrage aan de zondagochtenddiensten met als doel om de gemeentezang
te ondersteunen, d.m.v. samen nieuwe liederen aanleren en voor te gaan in het zingen van vaste elementen in de liturgie
bij de voorbeden, geloofsbelijdenis en avondmaalsvieringen. Geniet u als kerkbezoeker van de liederen uit het liedboek,
maar ook van de Taizé- en Ionaliederen? Ze hebben een vaste plaats gekregen in de gemeentezang.
Op dit moment hebben we 24 (8 sopranen, 6 alten, 5 tenoren en 5 bassen) enthousiaste leden die iedere maandagavond van
20.15 tot 21.45 uur repeteren in de prachtig gerenoveerde Hervormde Kerk aan de Gruizenstraat. We doen dat onder de
bezielende leiding van onze enthousiaste dirigent Hans Timmermans, die niet alleen aandacht besteedt aan het instuderen,
maar ook ruim tijd neemt om in te zingen. Daarnaast is stemvorming een belangrijk onderdeel van de repetities.
Een paar keer per jaar nodigen we op projectbasis mensen uit om mee te zingen tijdens een specifieke dienst;
bijvoorbeeld met Pasen of voor de oecumenische diensten met de parochie Vrangendael in zowel de kerk in Vrangendael als
de Johanneskerk. Mededelingen over deze projecten staan in Gaandeweg en op de website.
De cantorij is momenteel goed op sterkte, maar wie graag zingt en interesse heeft mag natuurlijk altijd tijdens een
repetitie komen kijken, luisteren of meezingen. U bent van harte welkom om een maandagavond naar de kerk aan de
Gruizenstraat te komen om te ervaren of het iets voor u is. Meldt u dan even aan bij een van onderstaande personen.
Wanneer:Elke maandagavond vanaf 20:15 uurWaar:Hervormde kerk aan de GruizenstraatInformatie:Rob Atsma (voorzitter)
046-4527556 of 06-22408624 robatsma@kpnmail.nl Hans Timmermans (dirigent) 046-4520247of 06-13205326
timmusic@kpnmail.nlWaar: Gruizenkerkje, Gruizenstraat 3, 6131 EH Sittard.Contactpersoon: Rob Atsma, 046-4527556,
robatsma@kpnmail.nl - Neem voor informatie contact op met de contactpersoon / voorzitter.Meer informatie over deze
kring op de website van het Kringenwerk
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12-04-2020
Kring: Sacrale dans in de Pastoor van Arskerk (Groep 2)
Sacraal dansen wordt ook wel getypeerd als meditatie in beweging. Deze vorm van (kring)dansen is zeer toegankelijk voor
iedereen ook al is er sprake van lichamelijke ongemakken. De begeleiding van de middag en/of avond is in handen van de
ervaren dansleraar Hubert Hurkens. Er zijn 2 groepen:
Groep 1 danst 1x per maand op de 3emaandag van de maanden september t/m mei van 14.00 16.00 u.
In totaal 9 x. Kosten 9 x ¬ 5.00 plus 9 x ¬ 0.50 koffie/thee = ¬ 49.50 (gelieve bij de 1ex dansen in enveloppe met
naam mee te brengen).
Contactpersoon groep 1: Mariëtte van der Stap (tel. 06-46497579)
Groep 2 danst 2x per maand op de 2een 4e maandag van de maanden september t/m mei van 19.30-21.30 u.
In totaal 16 x. Kosten 16 x ¬ 5.00 plus 16 x ¬ 0.50 koffie/thee = ¬ 88.00 (gelieve bij de 1ex dansen in enveloppe met
naam mee te brengen).
Contactpersoon groep 2: Sjanie van Wakeren (tel 06-30115354) Waar: Pastoor van Arskerk, Lienaertsstr. 138,
Geleen.Kosten deelname: 88,00 .Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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Kring: Ouderenbijeenkomsten in Hoogstaete
Elke eerste dinsdag van de maand is er voor de ouderen in onze gemeente een dienst van woord en gebed in huize
Hoogstaete. Van 10:30 tot 11:30 wordt er gezongen, gelezen en gebeden rondom een bijbels thema en meestal wordt
daarover met elkaar doorgepraat. Ook worden er gedichten voorgedragen en drinken we samen gezellig koffie.
Twee keer per jaar is er een avondmaalsviering. Het zijn heel sfeervolle, ongedwongen bijeenkomsten, waarbij ook
ouderen uit andere tehuizen en andere belangstellenden van harte welkom zijn. Voor vervoer kunt u contact opnemen met de
leden van de werkgroep.
Voor vervoer:
"Doetien Benz, bedobenz@planet.nl, tel 046- 4523281
"Yolanda Kragt,tel 046-4586130
"Mia van Klei,tel. 046-4234812
"Willemien Kamstra, tel. 046-4517944
"Jenny Visser,tel. 046-4517934
"Fam. van Andel,tel. 046-4515854
"Irene M. Pluim (predikant)tel. 046-4583183
"Pier Prins (predikant)tel. 046- 4360037
Waar: Hoogstaete, Smithlaan 151, 6135 JL Sittard.Contactpersoon: Doetien Benz, 046- 4523281, bedobenz@planet.nl, tel Aanmelden is niet nodig! Voor vervoer kan gezorgd - zie de telefoon nummers in die bij de activiteit vermeld staan.Meer
informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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Kring: Kring West: delen wat je als Christen gaande houdt
Er zijn twee kringen van mensen die met elkaar delen willen wat hen als christenen gaande houdt: gesprek, bijbel,
ontmoeting, geloof en gebed. Die kringen hebben we kring West en kring Oost genoemd, al hoeft dat niet te betekenen
dat je uit het westen of oosten moet komen om aan te schuiven. Als het een door elkaar loopt is dat geen probleem
en zuid en noord zijn overal welkom. West komt op dinsdagen bij elkaar, meestal eenmaal per 2 weken, "Oost" op
dinsdagen of donderdagen, meestal om de drie weken.
De bijeenkomsten zijn bij leden thuis. Sommige mensen zijn al een lange weg gegaan in geloof, anderen hebben het gevoel
nog maar net op weg te zijn met God en bijbel. Voor iedereen is er in de kringen ruimte voor vragen en verdieping.
De avond wordt meestal voorbereid door de gastheer of gastvrouw van de avond. Avonden beginnen om 20.00 uur met koffie,
en met "ontmoeting" hoog in het vaandel kan dat wel even duren. Dan wordt er geopend, soms komt er een persoonlijk
verhaal, andere keren wordt er gezongen of geluisterd.
Muziek komt dan van alle kanten: Taizé, Iona, Liedboek, Opwekking. Pratend en naar elkaar luisterend laat men
vervolgens een Bijbelgedeelte, actualiteit, of andere inleiding op zich inwerken, op zoek naar de betekenis ervan voor
het eigen leven. Wat we precies gaan doen bepalen we als groep met elkaar. Rond 22.00 uur kan er geëindigd worden met
gebed. Welkom in één van de kringen!
Kring West: De 1e keer is op dinsdag 24 september 2019, 20.00 uur bij Anne Kip, Hanswinkel 15, Munstergeleen.
Vervolgens is het afwisselend bij deelnemers thuis.
Voor meer informatie: Anne Kip, 046-4587235, anne.kip@planet.nl
Waar: Adres deelnemer, n.t.b., .Contactpersoon: Anne Kip, 046-4587235, anne.kip@planet.nl - Aanmelden via de
contactpersoon.Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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Kring: Kranten-lees-kring
Samen de toestand in de wereld, de kerk of in onze eigen regio te bespreken. Als u, net als wij, soms ook zo
verbijsterd of geboeid het nieuws uit de krant tot u neemt, dan hebt u misschien ook wel eens het gevoel dat u daar best
eens met anderen over zou willen praten. Misschien is het dan wat voor u, om samen met ons onder het genot van een kop
koffie de toestand in de wereld, de kerk of in onze eigen regio te bespreken. Dit doen wij aan de hand van een door elke
deelnemer / deelneemster meegenomen artikel, foto of iets dergelijks uit krant of tijdschrift.
Wij komen één keer per 14 dagen op woensdagmorgen bij elkaar, van 10.00 tot 12.00 uur. Bij toerbeurt bij één van de
deelnemers thuis.
Dit houdt in dat de groep niet te groot kan zijn. Als de belangstelling groter is starten we een tweede groep.
Waar: bij toerbeurt bij één van de deelnemers thuis, de eerste keer van het seizoen 2019/2020 bij Willy de Koning op
het adres Kentstraat 1, 6137 JT in Sittard Waar: Adres deelnemer, n.t.b., .Contactpersoon: Willy de Koning, 06 - 10 15
75 13, willydekoning@home.nl - Aanmelden via de contactpersoon.Meer informatie over deze kring op de website van het
Kringenwerk
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Kring: Breicafé
Elke 1e en 3e woensdag van de maand is ons Breicafé: we breien en haken samen met de deelnemers van het Strickcafé in
Aken; alles wat gemaakt wordt gaat 2 x per jaar naar diverse projecten. Bijvoorbeeld naar kinderen in
vluchtelingenkampen.
Maar ook de ontmoeting met elkaar is fijn, we drinken gezellig koffie of thee en delen met elkaar wat ons bezig houdt.
Meedoen is gratis, voor koffie en thee vragen we een kleine bijdrage.
Iedereen is welkom!
Waar: Johanneskerk Sittard, Mgr. Vranckenstraat 9, Sittard.Contactpersoon: Joke van der Steen, 046-4584618,
vander_steen@zonnet.nl - Aanmelden is niet nodig! Wel kunt u voor nadere informatie contact opnmemen met de
contactpersoon.Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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Kring: ZinWandelingen
Iedere eerste vrijdag (behalve januari en mei) in de maand is er een ZinWandeling. Een wandeling waarin stilte,
bezinning en verbinding kernwoorden zijn. Verzamelpunt is onderaan de voetvallen op de Kollenberg, waar we om 9.00 uur
vertrekken.
Vanaf dit punt lopen we eerst in stilte richting de St.Rosakapel. Daar horen we een korte tekst waar we een tijdje mee
door het veld gaan. Ieder voor zich, maar ook samen. We concentreren ons op onze stappen, op onze ademhaling, op de
woorden of de vraag die we hebben mee gekregen. Halverwege het veld mag de stilte overgaan in ontmoeting. Aan het einde
van de wandeling, vlak voor we het veld verlaten, horen we een zegenbede.
Iedereen die wil kan meedoen met een ZinWandeling. Het kan heel prettig zijn om tijd voor je gedachten en voor je
ziel vrij te maken. En daarin soms ook verbinding te leggen met anderen.
Van harte welkom. Ook om daarna nog even wat te drinken en na te praten in of bij het Gruizenkerkje, tot uiterlijk
11.00 uur. Aanmelden hoeft niet, maar zou wel heel fijn zijn.
Wanneer:
vrijdag 4 oktober, 1 november, 6 december, 7 februari, 6 maart, 3 april, mei vervalt, 5 juni
Waar:
Bij het hek onderaan de voetvallen, op de Kollenberg.
Informatie
Irene Pluim, tel.046-4583183, irenepluim@home.nlWaar: voetvallen Kollenberg (hekje), Kollenberg, 6132
AA Sittard.Contactpersoon: Irene Pluim, 046- 4583183, irenepluim@home.nl - Aanmelden hoeft niet, maar zou wel heel fijn
zijn. Kan via contactpersoon, of via inschrijf formulier.Meer informatie over deze kring op de website van het
Kringenwerk

PGGBU/PGGBU, 12-04-2020
Bron: historisch archief van www.pggbu.nl,
Content-Id: 14464, Groep: 202; 206;.

Pagina 46 van 48

[ PGGBU> Kringenwerk (Agd) ]

12-04-2020
Kring: Zin & Hapjes
Op zondagmiddag zinvol even bijpraten, maar niet op een lege maag natuurlijk. 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. Een
column over grote woorden dit jaar. We hoorden al columns over woorden als liefde, hoop, geluk, schoonheid en waarheid.
En er zijn er nog genoeg: moed, troost, verlangen, trouw.
Maar al is het woord nog zo groot, elk goed gesprek heeft iets van een verrassing. Op de achtergrond, en soms even
nadrukkelijk, is er muziek.
Mooie middagen om erbij te zijn en misschien wel om mensen voor uit te nodigen.
Dus van harte welkom om vier uur, op de eerste zondagmiddag van de maand. Vanaf oktober.
Wanneer: zondag 6 oktober, 3 november 2018, 1 december, 2 februari, 1 maart, 5 april en 7 juni om 16.00 uur
Waar: In het Gruizenkerkje
Informatie:Irene Pluim, tel. 046- 4583183 irenepluim@home.nl of Bert Stuij, tel. 046-4200745
Waar: Gruizenkerkje, Gruizenstraat 3, 6131 EH Sittard.Contactpersoon: Bert Stuij, 046-4200745, bert.stuij@gmail.com Aanmelden is niet nodig - je bent van harte welkom!Meer informatie over deze kring op de website van het Kringenwerk
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Kring: De Cantorij: Muziek in de kerk!
De cantorij levert een belangrijke en regelmatige bijdrage aan de zondagochtenddiensten met als doel om de gemeentezang
te ondersteunen, d.m.v. samen nieuwe liederen aanleren en voor te gaan in het zingen van vaste elementen in de liturgie
bij de voorbeden, geloofsbelijdenis en avondmaalsvieringen. Geniet u als kerkbezoeker van de liederen uit het liedboek,
maar ook van de Taizé- en Ionaliederen? Ze hebben een vaste plaats gekregen in de gemeentezang.
Op dit moment hebben we 24 (8 sopranen, 6 alten, 5 tenoren en 5 bassen) enthousiaste leden die iedere maandagavond van
20.15 tot 21.45 uur repeteren in de prachtig gerenoveerde Hervormde Kerk aan de Gruizenstraat. We doen dat onder de
bezielende leiding van onze enthousiaste dirigent Hans Timmermans, die niet alleen aandacht besteedt aan het instuderen,
maar ook ruim tijd neemt om in te zingen. Daarnaast is stemvorming een belangrijk onderdeel van de repetities.
Een paar keer per jaar nodigen we op projectbasis mensen uit om mee te zingen tijdens een specifieke dienst;
bijvoorbeeld met Pasen of voor de oecumenische diensten met de parochie Vrangendael in zowel de kerk in Vrangendael als
de Johanneskerk. Mededelingen over deze projecten staan in Gaandeweg en op de website.
De cantorij is momenteel goed op sterkte, maar wie graag zingt en interesse heeft mag natuurlijk altijd tijdens een
repetitie komen kijken, luisteren of meezingen. U bent van harte welkom om een maandagavond naar de kerk aan de
Gruizenstraat te komen om te ervaren of het iets voor u is. Meldt u dan even aan bij een van onderstaande personen.
Wanneer:Elke maandagavond vanaf 20:15 uurWaar:Hervormde kerk aan de GruizenstraatInformatie:Rob Atsma (voorzitter)
046-4527556 of 06-22408624 robatsma@kpnmail.nl Hans Timmermans (dirigent) 046-4520247of 06-13205326
timmusic@kpnmail.nlWaar: Gruizenkerkje, Gruizenstraat 3, 6131 EH Sittard.Contactpersoon: Rob Atsma, 046-4527556,
robatsma@kpnmail.nl - Neem voor informatie contact op met de contactpersoon / voorzitter.Meer informatie over deze
kring op de website van het Kringenwerk
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