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19-09-2010
Startzondag
Startzondag 2010 in de Protestantse Gemeente te Sittard had als thema "Vol Hoop = Hoopvol" en kende een vol programma.
Ds. Joachim Stegink vroeg de aanwezigen waar ze
hopeloos van worden en wat hen hoop gaf.
Het werd duidelijk dat veel mensen hopeloos
kunnen worden van de verdeeldheid en
tegenstellingen die in de wereld zichtbaar zijn.
Anderzijds zien we gelukkig ook hoopvolle zaken,
bv. waar mensen spontaan hulp bieden aan
gehandicapte medemensen of de honger in de wereld
langzaam minder wordt. In de overweging werd
betoogd dat hoop niet betekent dat je moet
afwachten.
Het is een actief proces waar het geloof ons toe
oproept, en ook richting kan geven. Het koor
Synoidos dat zijn medewerking verleende zong onder
meer "Ride the morning wind", een lied dat
vertrouwen uitstraalt en zegt dat God met ons
meereist over de verste zeeën en door de donkerste
nachten. De gemeente zingt gezang 477 met de
toepasselijke tekst: "Geest van hierboven, leer
ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht!"
Tijdens de dienst werd Nico van Zaanen bevestigd als Jeugdouderling. Nico vertelde de aanwezigen dat hij al enige tijd
betrokken is bij de catechesegroepen, en vindt dat de jeugd speciale aandacht verdient. Hij wordt hoopvol als hij jonge
enthousiaste mensen tegenkomt met idealen. De kinderen van de kindernevendienst boden hem een huis vol van hoop aan
waarin hij inspiratie kan opdoen.
Aan het einde van de dienst wordt kort het Winterwerkprogramma toegelicht dat in de afgelopen week bij de gemeenteleden
is thuisbezorgd. Er is weer veel om uit te kiezen, vertrouwde en nieuwe onderdelen die nu alvast in de agenda kunnen
worden genoteerd.
Na de dienst tenslotte werd het nieuwe kerkplein feestelijk geopend. De voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters, Rob Atsma, bedankt de leden van de werkgroep voor hun enorme inzet. Terwijl de kinderen zich vermaken
op een springkussen legt Ds. Stegink de laatste steen waarmee het project definitief is afgerond.
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Rob Atsma (rechts) bedankt de leden

Ds. Joachim Stegink legt de laatste steen van het nieuwe kerkplein.
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09-07-2010
Joachim en Ineke getrouwd
9 juli:Joachim en Ineke getrouwd
Het burgerlijk huwelijk vond al in december 2009
plaats. Op vrijdag 9 juli trouwden dominee Joachim
Stegink en Ineke Noorloos in de kerk. Nu hun
huwelijk ook Gods zegen draagt voelen zij zich pas
echt getrouwd, zo legde dominee Agnes Hana uit,
die bij de viering in de Johanneskerk voorging.
Namens de kerk bood ouderling van dienst en
kerkenraadsvoorzitter Lianne van Oord geen
trouwbijbel aan, omdat die er in huize Stegink al
voldoende zijn, maar een Bijbels naslagwerk. Later
gaf ze het bruidspaar ook een symbolische cheque
met een geldbedrag dat door de gemeenteleden als
huwelijkscadeau werd ingezameld. De Protestantse
gemeente van Grevenbicht bood eveneens een cadeau
aan. De kinderen van de Kindernevendienst hadden
een presentje gemaakt.
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13-06-2010
Hoe tolerant zijn wij?
13 juni:Hoe tolerant zijn wij ?
Hoe tolerant zijn wij ten opzichte van
andersdenkenden? Accepteren wij Hells Angels,
PVV-ers, mensen met tatoeages, vrouwen met
boerka"s of nikaab in onze kerkgemeenschap? Het
probleem zal zich niet voor doen, want in de
praktijk kiezen zij niet voor de PGS.
Toch stond dit soort vragen centraal in de preek
van Joachim Stegink op zondag 13 juni. Aanleiding
voor deze meditatie was de schriftlezing uit Lucas
7:36 tot 8:3, het verhaal over de vrouw die met
haar tranen de voeten van Jezus wast, ze met haar
haren afdroogt, kust en met olie zalft. Zij werd
door anderen verstoten, veroordeeld, maar Jezus
deed dat niet. Hij keek naar haar hart.

Joachim Stegink riep de mensen op om tijdens het
koffiedrinken eens na te praten over de
verkiezingsuitslag. Dat werd hier en daar
inderdaad gedaan. Hoewel bijna 1 op de 3
Limburgers op de PVV heeft gestemd, leek daar in
de hal van de kerk niemand bij te zitten. Wel zei
een aantal mensen dat ze dit keer waren afgeweken
van hun normale stempatroon.
In deze dienst werden een paar liederen gezongen
met de nieuwe gelegenheidsband en met de tekst via
de beamer.

, 13-06-2010
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21-11-2010
'Een mens is vluchtig als een ademtocht...'
De kringloop van het kerkelijk jaar is tevens: stilstaan bij de kringloop van het menselijk leven, een
gedachtenisdienst. Zondag 21 november was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar en werd in de Johanneskerk
stilgestaan bij de levens die ten
Dominee Irene Pluim preekte naar aanleiding van
enkele verzen uit Psalm 144:
HEER, wat is de mens dat u om hem geeft,
De sterveling, dat u aan hem denkt?
Een mens is vluchtig als een ademtocht,
Zijn dagen glijden als een schaduw weg.
Dertien witte kaarsen stonden er op tafel bij de
naamstenen en één ronde kaars bij een roos,
dertien gemeenteleden overleden en één kind werd
gedoopt. De cantorij en organist Piet de Jong
werkten muzikaal aan deze dienst mee.
Een gedicht van Willem Wilmink, 'Tijd en ruimte'
liep als een rode draad door de preek van Irene
Pluim om uit te komen bij de troost die bij God
gevonden kan worden in tijden van rouw en verlies.
Net na het 'amen' van de preek bleek ter plekke
hoe vluchtig het leven kan zijn. Eén van de
gemeenteleden werd onwel en moest met een
ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd.
Terwijl het orgel bleef klinken werd de dienst zo'n 20 minuten onderbroken. Toen alles tot rust was gekomen en iedereen
weer z'n plaats had ingenomen benadrukte Irene Pluim nog eens de woorden waarover ze zojuist had gepreekt: 'Een mens is
vluchtig als een ademtocht.....' Gelukkig bleek de toestand van het gemeentelid ondertussen stabiel te zijn.
Familieleden van de dertien overleden gemeenteleden en het dit jaar geboren meisje staken een herinneringskaars aan met
het licht van de paaskaars. Voor wie er geen familie in de kerk was werd dit gedaan door ouderling van dienst, Christel
Prins. Telkens zong de gemeente: Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.
Een gedicht van Yke van Goudoever voor haar overleden moeder werd voorgedragen door Annet van Til. Zij stak daarna een
waxinelichtje aan de paaskaars aan om haar moeder te gedenken die al wat langer geleden overleed, waarna veel
gemeenteleden hetzelfde ritueel uitvoerden voor een overleden geliefde.
Hoop, troost en bemoediging klonken tenslotte in het zegenlied: Behoed en bewaar jij ons lieve God
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14-11-2010
Hebben of zijn, dat is de vraag
Een aanstekelijke en vrolijke dienst was het, zondagmorgen 14 november. Dominee Gerard Rinsma uit Roermond preekte, nou
ja...preekte?
Het was een aaneenschakeling van liedjes,
sketches, muziek, lezing en gebed en alles
muzikaal verpakt.
Rinsma begeleidde zichzelf op een van de twee
meegebrachte gitaren, op de mondharmonica en met
slagwerk.
Daarnaast kreeg hij steun van een muziekband. De
kinderen uit de Johanneskerk hielpen hem nog eens
een extra handje met allerlei soorten slagwerk en
trommelden en klepperden er lustig op los.
Christel Prins, Bert en Nely Stuij gaven het
verhaal van de rijke jongeling gestalte, maar dit
maal was de jongeling een vrouw.
Rinsma schakelde verschilende mensen in bij z"n
spektakel, speelde toneel met twee handpoppen en
kreeg aan het einde van de dienst de mensen al
klappend in de benen.
Hebben betekent: dingen bezitten, vergaren en sparen, zoals geld, onroerend goed en streven naar status.
Zijn betekent: hoe wil je zijn, wat wil je voor de ander, voor God betekenen?
Voor de rijke jongeling was het moeilijk, zo niet onmogelijk om alles op te geven. Onverwacht zette Rinsma de
kerkgangers op het verkeerde been door van de rijke jongeling ineens de broer van de verloren zoon (uit de gelijkenis)
te maken.
Het gaat er om te ZIJN en niet om te HEBBEN, dat werd duidelijk. Het LICHT ZIJN en HET ZOUT DER AARDE ZIJN, dat was de
boodschap.
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07-11-2010
Gezinsdienst met de Gustav Hoeferschool
Het thema van deze dienst was: "Stoer is .. verdraagzaam. Verdraagzaam is .. stoer".
In de gezinsdienst van zondag 7 november die in
samenwerking met de Gustav Hoeferschool werd
voorbereid, hadden kinderen de hoofdrol. Het thema
van deze dienst was: "Stoer is .. verdraagzaam.
Verdraagzaam is .. stoer". Rond dit thema hadden
de kinderen van de diverse groepen een aantal
toneelstukjes gemaakt en liedjes ingestudeerd. Ook
werd er door de kerkgangers gestemd over 4
stellingen die met het thema te maken hebben.
De lezing uit de Bijbel ging over de kleine
tollenaar Zacheüs die stoer gevonden wil worden,
maar door de mensen eigenlijk maar stom gevonden
wordt: hij vraagt vaak te veel tol aan mensen die
naar de stad komen. Als Jezus op bezoek komt in
Jericho wil Zacheüs Hem wel zien. Omdat hij klein
is moet hij daarvoor in een boom klimmen. Het is
verrassend dat Jezus hem ziet en bij Zacheüs thuis
wil eten. Na een gesprek met Jezus ziet Zacheüs in
dat hij zijn fouten moet herstellen en geeft hij
de helft van zijn geld aan de armen.

Het Bijbelverhaal wordt met tekeningen toegelicht.

, 07-11-2010
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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03-11-2010
Ieder draag zijn steentje bij
In het kader van de Dag van de Dialoog, die jaarlijks landelijk wordt gehouden, werd stilgestaan bij het thema: Bouwen
aan vrede.
In het kader van de Dag van de Dialoog, die
jaarlijks landelijk wordt gehouden, werd
stilgestaan bij het thema: Bouwen aan vrede. In
het Interreligieus Platform in de gemeente
Sittard-Geleen zijn Joden, Moslims en Christenen
vertegenwoordigd.
Het was een goed bezochte bijeenkomst waar samen
werd gebeden, gelezen en gevierd met voorgangers
uit de R.K. kerk, de PKN, de moslimgemeenschap en
het Apostolisch Genootschap.
Onderdeel van de viering was het verzamelen van
stenen, waarop de aanwezigen hun naam hadden
geschreven, als teken dat ieder van hen een
steentje wil bijdragen aan vrede. De stenen werden
verzameld in een schaal, gemaakt door Dineke
Streefkerk-Colenbrander, waarin een symbolische
boodschap was verwerkt. De schaal was gemaakt van
klei (de aarde waaruit we allen voortkomen) en
opgebouwd uit verschillend gekleurde delen met
scheidslijnen ertussen. Door allemaal een steentje
bij te dragen verdwijnen de scheidlijnen.
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01-11-2010
Bijbelquiz
LASTIGE VRAGEN, TOCH GOEDE SCORES BIJ BIJBELQUIZ
"De vragen waren lastig", zeiden veel deelnemers
aan de Bijbelquiz die maandagavond 1 november werd
gespeeld.
Toch vond niet iedereen dat en dat bleek wel uit
de scores. De winnende groep had van de 40 vragen
er gemiddeld 34,2 goed beantwoord.
Al drie jaar achtereen wordt de Bijbelquiz in de
regio Zuid Limburg gespeeld, uiteraard tijdens de
Bijbelweek, maar telkens op een andere locatie.
Dit keer waren groepen Bijbelfanaten te gast in de
Ontmoetingskerk in Geleen. Een kleine honderd
mensen waren hier op af gekomen. Onder hen de
deelnemers van de negen verschillende groepen,
maar ook individuele quizers.
Joke van de Steen was de gastvrouw van deze avond
en Jan de Koning presenteerde de quiz die met
leuke filmpjes per onderwerp werd aangekondigd.
Het thema was dit jaar Toekomst en de tien
categorieën van de vragen gingen over
toekomstbeeld, toekomstdromen,
toekomstvoorspelling, toekomstmuziek en zo meer. Daar waren hele leuke, maar lastige vragen bij, zo was te horen tijdens
de pauze na het spelen van de quiz. Iedereen was erg benieuwd naar de antwoorden. Ondertussen zaten de organisatoren de
scores te tellen.
Toen Jan de Koning na de pauze de juiste antwoorden met de zaal doornam leefde iedereen gespannen mee. De stemming zat
er goed in. Er bleek geen sprake van echte instinkers, bij veel vragen bleek het toch echt om pure Bijbelkennis te gaan.
En die kennis zat vooral bij de deelnemers van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt uit Treebeek. Hun gemiddelde score was
34,2, maar drie van hen hadden 36 van de 40 vragen goed beantwoord.
De tweede plaats was voor de Protestantse Gemeente Geleen/Beek/Urmond met een score van 32,8, derde was de Evangelische
gemeente Treebeek Levend Water (28,0), vierde Protestantse Gemeente Sittard (26,4), gedeelde zesde plaats Protestantse
Gemeente Hasselt/Genk (België) en Cantorij Sittard (24,0), zevende Evangelische Gemeente Geleen (21,8), achtste Van
Ars-parochie Geleen (20,0) en negende Apostolisch Genootschap Sittard (17,0).
Bij de individuele spelers won de heer Moorman uit Geleen met 31 punten.
Joke van der Steen deed na afloop nog een oproep om lid te worden van het NBG. Voor ons is het vanzelfsprekend om een
Bijbel te bezitten in onze eigen taal en om daar ook geld voor te hebben, maar dat geldt niet voor iedereen.
Meer info op: www.bijbelgenootschap.nl.
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31-10-2010
Dienst met drie elementen
De eredienst van zondag 31 oktober vielen drie dingen samen: het was Bijbelzondag, het was Hervormingsdag en het Heilig
Avondmaal werd gevierd. Al deze elementen kwamen aan bod.
Dominee Irene Pluim ging voor in de dienst en
bracht de drie aspecten samen in de overdenking
onder de aandacht. Het thema daarbij was:
Toekomst.
Kern van de boodschap was dat wij mensen vaak een
andere, betere toekomst willen zien maar dat het
beter is de toekomst anders te zien. Een toekomst
met God.
Voorafgaand aan de preek werd teruggekeken op
Bijbelzondag van vorig jaar. Toen werd in een
schrift de mogelijkheid geboden om er een
persoonlijke Bijbeltekst in te noemen die veel
voor iemand betekent.
Het schrift is een jaar lang de gemeente
doorgegaan en verschillende gemeenteleden hebben
er iets in geschreven dat hen in hun persoonlijk
geloof aanspreekt. Twee van hen lazen in de dienst
hun bijdrage voor, Riet Steg en Hanny van der
Scheur.
Irene van Gurp zong Psalm 15 volgens de vertaling van Psalmen voor Nu met pianobegeleiding van Marnix van Gurp. Tijdens
de viering van de Maaltijd van de Heer speelde ze op blokfluit en Gery Makking op dwarsfluit. Joke van der Steen legde
met een duidelijk voorbeeld uit eigen ervaring uit hoe nodig het is dat de Bijbel wordt vertaald voor iedereen en zo
beval ze de collecte voor het NBG aan.
De slotgebeden werden uitgesproken door Gert Reijnen en Christel Prins.
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31-10-2010
Appeltaarten wedstrijd
De jaarlijkse competitie wordt altijd rond 31 oktober, Hervormingsdag gehouden. Dit jaar viel Hervormingsdag op een
zondag.
De jaarlijkse competitie wordt altijd rond 31
oktober, Hervormingsdag gehouden. Dit jaar viel
Hervormingsdag op een zondag.
Na de dienst mochten de kerkgangers proeven van
een van de negen de taarten die voor dit doel
waren gebakken. Het nummer van de taart moest
worden onthouden en de bakker/baksters waren niet
bekend.

Door middel van applaus werd gemeten welke taart
het lekkerst werd gevonden. Dat leverde het meeste
applaus op voor de taart van Wil Wessels.
Twee jaar achtereen was de appeltrofee gewonnen
door Gerdien Zwartkruis gewonnen. Nu mocht Wil
Wessels deze felbegeerde prijs in ontvangst mocht
nemen.

Hans Pelman, 31-10-2010
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 55, Subitem: 2.
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30-10-2010
DEEL JE PASSIE
Een oude traditie herleefde zaterdagmiddag 30 oktober; het Open Podium bij de Protestantse Gemeente te Sittard. Ooit
was het een jaarlijks terugkerend fenomeen, nu was het voor sommigen een eerste kennismaking.
Dominee Irene Pluim, die deze activiteit
presenteerde, kon putten uit een ruim aanbod om
een leuk en gevarieerd programma samen te stellen.
Daar voor koos ze de titel "Deel je passie". Er
was echt voor elk wat wils en het werd een
genoeglijke middag en avond. Het programma begon
om vier uur "s middags en om half negen "s avonds
was iedereen weer vertrokken.
Miek en Marius van Andel beten het spits af met
een kennismakingsspel. Daarna was het de beurt aan
Fedor Coenen om z"n vaardigheden op het orgel te
laten horen. Verder begeleidde hij solozang op
orgel en piano.
De solisten waren achtereenvolgens Annie
Stoffels, Henk Wessels en Willem Brouwer.
Laatstgenoemde speelde ook nog op de
mondharmonica. Ike van Goudoever droeg een vijftal
gedichten van eigen hand voor. Christel Prins
vertelde over het schilderen van iconen en
verklapte dat dit werk haar als ongedurig persoon
rust en verstilling brengt.
Tijdens de theepauze was er gelegenheid om allerlei uitingen van beeldende kunst en andere hobby"s te bekijken, zoals
schilderijen van Anneke Atsma en Henk van Geest, speksteenbeelden van Willy de Koning, borduurwerk van mevrouw Van Ree,
kristallen van Corrie de Zeeuw en muziekcomposities van Pauline v.d. Hoek. Hennie v.d. Steeg tekende portretten en Kathy
v.d. Steeg gaf een Zumbales.
Na de pauze werd de 15 minuten durende voorlichtingsfilm "Bevers in Limburg" vertoond, gefilmd, ingesproken en
gemonteerd door Willy de Koning. Eigenlijk bedoeld voor kinderen van de basisschool, maar ook de volwassenen genoten er
van. Anno Braaksma gaf een "kkkk", een "korte kursus kunst kijken". Je kunt op verschillende manieren naar kunst kijken
en het beoordelen, zo maakte hij duidelijk aan de hand van negen verschillende doeken. De mensen in de zaal konden
actief meedoen en telkens hun keus bepalen vanuit invalshoeken als kleur, compositie, lijnenspel, interesse en zo meer.
De passie van Henk en Wil Wessels ligt bij de opera. Henk vertelde over zijn professionele werkzaamheden hierin. Op het
podium waren een paar prachtige kostuums te zien die in verschillende opera"s waren gedragen en door Wil Wessels waren
gemaakt. Sjannie v.d. Steeg hield een gloedvol betoog over Bie Zefke en de uitsmijter van het programma was een
humoristisch lied van de Bijbelclub getiteld "Reis naar het paradijs", waarbij ze zogenaamd met de bus op reis waren.
En toen was het tijd voor een lekkere maaltijd van soep, brood en salades, bijeengebracht door diverse mensen die thuis
in de keuken hadden staan zwoegen. Ook dat was een succesnummer, het zoveelste. Duidelijk is: er is veel talent binnen
de PGS.
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06-12-2010
Grevenbicht en Sittard
Grevenbicht en Sittard; samen op weg naar een nieuwe toekomst.
Samen sta je sterker! Dat is de gedachte achter de themadienst op 6 februari. Maar het is niet alleen een gedachte, het
werd ook al in praktijk gebracht. Gemeenteleden uit Sittard zaten bij de Grevenbichtse kerkenraadsvoorzitter Pauline
Vandehoek aan de keukentafel om samen deze dienst voor te bereiden.
In 2011 gaan de protestantse gemeente Sittard en
de protestantse gemeente Grevenbicht samen verder.
Al jaren zijn er over en weer contacten en wordt
er bij elkaar gekerkt, maar het is goed om elkaar
nog beter te leren kennen. Daarom nodigden
gemeenteleden van Grevenbicht hun geloofsgenoten
uit Sittard uit, om samen een dienst voor te
bereiden. De dienst wordt gehouden in het kerkje
in Grevenbicht. Er is die dag geen kerk in
Sittard!
Iedereen is welkom, er is oppas voor de kleintjes
en de jeugd heeft een belangrijke functie in deze
dienst. Niet alleen binnen, maar ook buiten. Dus
warm kleden!
Vlak bij de kerk is onvoldoende parkeerruimte, maar op het Burg. Kootenplein is ruimte genoeg. Het (markt)plein ligt
langs de doorgaande route door Grevenbicht. Even verder wandelen richting Maas en dan linksaf de Heilig Kruisstraat in.
Aan de keukentafel zaten behalve Pauline, ook dominee Joachim Stegink, die voorgaat in deze dienst, Marijke Pelman,
Yolanda Kragt en Willy de Koning. Als de gezamenlijke dienst net zo positief verloopt als de voorbereiding, dan belooft
het een fijne viering te worden. Deze vijf mensen beleefden de voorbespreking en plannenmakerij in ieder geval als
hoopvol voor de gezamenlijke toekomst.

Hans Pelman, 06-12-2010
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 58, Subitem: 2.
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06-12-2010
Micha staat centraal
De profeet Micha staat centraal tijdens de adventsweken waar we middenin zitten. Niet alleen zijn waarschuwingen, maar
ook zijn dromen, zijn visioenen.
De woorden van Micha worden in de diensten en in
de Kindernevendienst naar onze eigen tijd toe
vertaald. Beeldend en actueel. Daarbij wordt de
weg gevolgd van de seizoenen. Dat begon op eerste
advent met de lente (Micha 2), op tweede advent
volgde de zomer (Micha 4,1-8), op derde advent
komt de herfst (Micha 6,1-8) aan bod en op de
vierde advent de winter (Micha 7,1-7.18-20).
Zo wisselend als de seizoenen, zo wisselend is
ook de boodschap van de profeet Micha en ook het
leven bij ons. Met steeds verschillende stemmingen
staan we in ons leven en in ons geloof. Het staat
niet stil, ons leven niet, ons geloof niet. Alles
is in beweging, van licht naar donker, van warm
naar koud en weer terug van donker naar licht, van
koud naar warm.
De profeet krijgt in de dienst telkens gestalte
door een "echte Micha", die het spreekgestoelte
bestijgt en zijn boodschap van die zondag
verkondigt. Op zondag 5 december kroop Bert Stuij
in de huid van Micha. Op de liturgische tafel
brandden twee van de vier adventskaarsen.
De vraag is of de woorden van MIcha ons koud
laten of dat we ons laten raken, zonder het
uitzicht kwijt te raken. Een uitzicht dat ons
wordt gegeven op het vijfde seizoen, het seizoen
van vrede.
Door dit uitzicht kunnen we onderweg zijn naar
het seizoen van vrede. Iedereen is uitgenodigd om
mee te gaan tot aan Kerst toe!
Vervolg op volgende pagina >>
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Op de liturgische tafel brandden twee van de vier adventskaarsen

, 06-12-2010
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 61, Subitem: 2.
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14-11-2010
Oogstmarkt
Elk jaar weer lukt het om veel spullen te
verzamelen voor de oogstmarkt. Zowel op 7 als op
14 november was er van alles te koop in de
Johanneskerk. Jams, sappen, noten, gedroogde
bloemen en kruiden.
Ook was er een stand met allerlei spelletjes en
puzzels.
De opbrengst is bestemd voor het werk van
Elisabeth den Boer (Shabai) in China.

, 14-11-2010
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 62, Subitem: 2.
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05-12-2010
Missie-Zendingskalender 2011
Missie-Zendingskal
Zoals u van ons gewend bent, hebben we ook dit jaar een aantal Missie-Zendingskalenders ingekocht. Thema voor 2011:
Reiken naar het Licht.
De Nigeriaanse schilder Tony Nwachukwu wil in
zijn kunst vooral de eigenheid van Afrika tot
uiting laten komen. "nu baseren de Afrikaanse
landen zich voor hun ontwikkeling op westerse
concepten, die passen niet. Een voorbeeld: veel
Afrikanen vinden de hutten van de Bosjesmannen
primitief en de "westerse"villa"s in de duurdere
wijken van Lagos fantastisch. Bij nadere
beschouwing blijken de primitieve hutten prima
aangepast aan het tropische klimaat. Zelfs op de
heetste dagen bieden ze koelte. De comfortabele
villa"s daarentegen veranderen onmiddellijk in een
snelkookpan als de airco uitvaltï¿½. Afrikanen
moeten hun kennis en traditie koesteren, en ideeën
uit het Westen overnemen die bij hen en de
omgeving passen. Simpelweg kopieren leidt nergens
toe. Ik pleit voor een herwaardering van de
Afrikaanse cultuur. Het reiken naar het licht op
een aantal afbeeldingen van de
MissieZendingskalender verwijzen hiernaar.
Vooralsnog is de door Nwachukwu gewenste
renaissance in Nigeria ver te zoeken. Het land
lijdt onder belabberd bestuur en de corruptie is
enorm. Er zijn veel spanningen tussen
bevolkingsgroepen die regelmatig tot gewelddadige
uitbarstingen leiden.
Milieu en samenleving zijn twee themaï¿½s die in
Tony Nwachukwuï¿½s werk voortdurend aan de orde
komen. Zo heeft hij enkele jaren geleden een
hongerdoek gemaakt dat in Nederland door
vastenactie is verspreid, met het thema Behoud de
Schepping.
Met de schilderijen die hij maakte voor de
MissieZendingskalender pleit de schilder voor een
ontvankelijkheid voor nieuwe inzichten en ideeën en dit keer niet alleen vanuit het Westen.
Fairtrade Kerstkaartenverkoop
Uiteraard kunt u bij het wereldwinkeltje in de Johanneskerk weer mooie fairtrade kerstkaarten en andere kerstartikelen
kopen.
Dit, zoals altijd, met het motto: een kerstwens is extra mooi als die ook wat betekent voor degene die de kaart
ontworpen, gemaakt en/of verpakt heeft.
En bij onze fairtrade kaarten, kaarsen en kerstversieringen is dat zeker het geval: de verkoop kan voor mensen het
verschil betekenen tussen armoede en een eerlijk verdiend loon.
Op de zondagen 5 en 12 december kunt u, na de ochtenddienst in de Johanneskerk weer uw keus maken uit alle mooie
kaarten, kaarsen en mooie kerstartikelen.

Werk aan de wereld.
Klimaatverandering, kredietcrisis, werkloosheid. Je zou er somber van worden. Maar wat kun je eraan doen? Waar moet je
beginnen en hoe houd je de hoop levend?
Het is niet zo eenvoudig allemaal, en toch zijn het onderwerpen waar je als christelijke gemeente niet onverschillig in
kunt blijven. Het gaat over het voortbestaan van de schepping, en over onze verantwoordelijkheid daarin. Maar het is
niet zinvol om alle problemen als een zware last op onze nek te nemen. Het lost niets op, en je kunt al snel door de
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bomen het bos niet meer zien.
In opdracht van Icco/Kerk in Actie heeft Oikos het programma Werk aan de Wereld opgestart: het programma wil het
aantrekkelijke van FairGroen leven in beeld brengen, wil orde scheppen in de verwarrende veelheid van initiatieven. Werk
aan de Wereld wil gemeentes helpen om een initiërende en inspirerende rol te spelen in een duurzame en rechtvaardige
samenleving.
De werkgroep ZWO zal de komende 2 jaar onder begeleiding van Oikos aan het werk gaan met dit thema, en op zoek gaan
naar een zinvolle invulling voor onze eigen gemeente. Het gaat er hierbij niet om dat er allerlei nieuwe initiatieven en
activiteiten ontwikkeld worden, maar juist om eerst eens te kijken naar hoe de situatie in onze gemeente nu is, wat er
al leeft op gebied van duurzaam en rechtvaardig samenleven. En daarop voort te borduren. Met als doel op een haalbare en
bij de gemeente passende manier Wereldgemeente te worden.
Vindt u dit een interessante ontwikkeling? En belangrijk genoeg om wat tijd aan te besteden? Van harte welkom om mee te
komen denken en praten.
U kunt zich melden bij een van de leden van ZWO
Welkom ook op de ontmoetings- en inspiratiedag Kerken krijgen nieuwe energie: zaterdag 27 november in de
Ontmoetingskerk in Dieren. Verdere info en opgave: i.l.karssiens@stichtingoikos.nl

Vervolg op volgende pagina >>
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Hans Pelman, 05-12-2010
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 63, Subitem: 2.

Pagina 33 van 38

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

24-12-2010
Sfeervolle Kerstnachtdienst
Vrijdagavond 24 december werd in de Johanneskerk de Kerstnachtdienst gehouden, waarin dominee Joachim Stegink voorging.
Velen trotseerden de sneeuw, die hoog opgestapeld
al dagenlang het weerbeeld bepaalde, en kwamen te
voet of per auto naar de kerk. Fietsen was bijna
onmogelijk. In de kerk was het sfeervol, de
liederen klonken zoals men dat tijdens een
kerstdienst verwacht, de lichtjes in de grote
kerstboom brandden en gemengd koor Synoidos liet,
geleid door Nadia Loenders, in diverse
kerstliederen haar prachtige klanken horen. Marnix
van Gurp begeleidde het koor op de piano. Piet de
Jong bespeelde het orgel tijdens de samenzang.
Vijf kaarsen werden aangestoken door ambtsdrager
van dienst Joke van der Steen. Zij las ook een
gedicht en Monica Bosman en Lianne van Oord lazen
bijbelgedeelten uit Micha en het Lucasevangelie.
Joachim Stegink hield twee korte preken en liet
zijn kerstgedachten horen bij het vertonen van
dia"s.
Via bijgaande link is het laatste lied te horen
dat Synoidos tijdens de viering zong.
http://www.youtube.com/watch?v=yz6jbIXN0-4
Op Eerste Kerstdag was er een gezinsdienst en op
Tweede Kerstdag zong de cantorij het
Kerstoratorium "Als een appelbloesem in de
winter". Op beide kerstdagen ging Irene Pluim voor
in de diensten.

Vervolg op volgende pagina >>
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Hans Pelman, 24-12-2010
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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31-12-2010
Op de grens van Oud naar Nieuw
Kijkend naar je eigen handen, zo gingen de kerkgangers van de oudejaars-gebedsdienst in de kerk aan de Gruizenstraat
het oude jaar uit. Dominee Irene Pluim vroeg de mensen om hun eigen handen te bestuderen en daarbij na te denken over
persoonlijke ervaringen in 2010.
Hebben deze handen hard gewerkt, zijn ze
gekoesterd, hebben ze anderen gekoesterd, zijn ze
vastgehouden, zijn het handen die graag in de
aarde wroeten, of een boek vasthouden, zitten ze
vaak in een warm sopje of zijn het kantoorhanden?
Hebben deze handen gegeven en hebben deze handen
ontvangen?
Zo kon iedereen kijkend naar de ruggen en de
palmen van beide handen nadenken over wat er dit
jaar is gebeurd in het persoonlijk leven.
Irene Pluim las de eerste twee verzen van palm
121.
Daarna keek ze met de kerkleden terug op
internationale, landelijke en plaatselijke
gebeurtenissen. Daarbij belichtte ze onder andere
de economische crisis, het midden-oostenconflict,
vervolging van christenen, de landelijke politiek,
seksschandalen in de kerk, de gevolgen van krimp
voor kerk en samenleving en de aarzelende
interreligieuze toenadering.
De overdenking werd besloten met het opnieuw
lezen van psalm 121:
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
die de hemel en aarde gemaakt heeft.
Wat er voor ons ligt in 2011 is nog onduidelijk,
maar met de hulp van de Eeuwige mag iedereen vol
vertrouwen aan het nieuwe jaar beginnen.
Zoals de pelgrim die al veel had meegemaakt deze
psalm 121 uitsprak, overtuigd van de hulp van de
HEER, zo mogen ook wij verder op weg gaan. Wat er
ook gebeurt!

Hans Pelman, 31-12-2010
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 67, Subitem: 2.
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10-04-2010
Terugblik op de Goede Week en Pasen
In de tijd van voorbereiding op het Paasfeest en tijdens het Paasfeest zelf zijn er veel diensten geweest in de
Johanneskerk. Jong en oud deed mee. Bij elke viering was er een prachtige schikking van bloemen en voorwerpen, passend
bij de Bijbeltekst van die dienst. Er was ruimte voor zang, gebed, muziek, meditatie, declamatie, stilte en veel meer.
Te veel om op te noemen. De foto's geven een impressie.

Willy de Koning, 10-04-2010
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 301, Subitem: 2.
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