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02-01-2011

Meteen weer de handen uit de mouwen!
Een nieuw jaar is begonnen.

Wat het het jaar 2011 voor ieder kerklid
persoonlijk en de PGS in z"n geheel zal gaan
betekenen is nog ongewis, maar hopelijk veel
goeds. 

Uiteraard wensten de kerkgangers elkaar na de
zondagsdienst van 2 januari gezondheid en geluk
toe. Gewoontegetrouw onder het genot van koffie,
thee of limonade met een nieuwjaarsrolletje erbij.

Er waren ook mensen die meteen de handen uit de
mouwen staken, de versierde kerstboom van z"n
lampjes, ballen  en slingers ontdeden en alles
weer netjes in de dozen stopten.

Wat fijn dat de PGS zoveel vrijwilligers kent,
ieder met hun eigen taak. Ook in dit nieuwe jaar.

Hans  Pelman, 02-01-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 68, Subitem: 2.
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07-01-2011

Franciscus van Assisi
Vorig theaterseizoen is vanuit een aantal gemeenten een theaterbezoek georganiseerd.
Vorig jaar was dat de voorstelling "om 8 uur bij de Ark".      Dat bleek een groot succes!

Beste mensen,

Vorig theaterseizoen is vanuit een aantal
gemeenten een theaterbezoek georganiseerd. 
Vorig jaar was dat de voorstelling "om 8 uur bij
de Ark".      Dat bleek een groot succes! 

Vandaar dat we besloten hebben dit nog een keer
te promoten!

Op  20 maart 2011 wordt er een
theatervoorstelling gegeven in Theater Heerlen
over Franciscus van Assisi en het lijkt ons erg
leuk om deze activiteit  aan jullie aan te bieden.

Het theater hanteert de adviesleeftijd 9+, maar
dat is een advies. Bij de vorige voorstelling was
de leeftijd 7+. Maar er waren zowel 4-jarigen als
16-jarigen bij, die beslissing ligt bij de
ouders/jeugd.
Het PGCJ  wil ook dit keer de kinderprijs
sponsoren.

Op de website www.parkstadlimburgtheaters.nl kun
je alles over de voorstelling lezen. 

Wanneer je hier naar toe wilt gaan, zul je het
verder zelf moeten organiseren. Dus, motiveer de
kindernevendienstleiding, de kinderen, ouders enz.

De kaartjes voor de kinderen , mag je bij mij
declareren. Reiskosten en kaartjes leiding zul je
zelf moeten betalen.

Hartelijke groeten
Nelleke de Kruik

Vervolg op volgende pagina >>
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02-02-2011

Nederlands Bijbel Genootschap houdt regio-avond
Het Nederlands Bijbel Genootschap houdt op woensdag 2 februari een regio-avond in Heerlen.

Het Nederlands Bijbel Genootschap houdt op
woensdag 2 februari een regio-avond in Heerlen. De
Protestantse Gemeente Heerlen zet dan de deuren
van het Kerkelijk Centrum gastvrij open voor alle
belangstellenden uit de regio. 

Het thema van de regio-avonden is dit jaar:
"Toekomst van het bijbelwerk". 

De medewerkers van het NBG stellen het op prijs
als men zich van te voren opgeeft per mail
(info@bijbelgenootschap.nl) of per telefoon
(023-5146146).

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en het
programma begint om 20.00 uur. Het kerkelijk
Centrum is te vinden aan het Tempsplein 14 in
Heerlen.

Hans  Pelman, 02-02-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 70, Subitem: 2.
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16-01-2011

Cees Ozinga als diaken bevestigd
Hij miste het om actief te zijn in het kerkenwerk en verloor daardoor ongemerkt zijn betrokkenheid met de kerk. En
verder vindt hij dat diaconaal werk het "hart van de kerk" is.

Twee redenen voor Cees Ozinga om "ja" te zeggen
op de vraag van de PGS of hij diaken wilde worden.
In de zondagdienst van 16 januari werd hij in het
ambt bevestigd door dominee Joachim Stegink. Na de
bevestiging vertelde hij iets over zichzelf aan de
gemeenteleden en verduidelijkte hij zijn
motivatie.

Thema van deze dienst was: Met het hart in de
hemel en met de voeten op de aarde.
Eerst werd afscheid genomen van drie scheidende
ambtsdragers, namelijk Joke van der Steen, Cor
Kalisvaart en Anne Kip.
Bij de bevestiging en het uitspreken van de zegen
werd Cees omringd door de andere aanwezige
ambtsdragers.

De kinderen van de kindernevendienst hadden
natuurlijk weer een leuk welkomstcadeau gemaakt
voor de nieuwe diaken, een koffertje met snoepjes.

Vervolg op volgende pagina >>
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16-01-2011

Kinderen Basiscatechese maken film bijbelverhaal
Niet passief in de stoel zitten luisteren naar een bijbelverhaal, maar er actief over nadenken en het vorm geven in een
toneelspel. Dat gebeurde op zondagmorgen 16 januari bij de kinderen van de basiscatechese in de kelder van de
Johanneskerk.

Daar stond het verhaal van de genezing van een
verlamde man, die door z"n vrienden door het dak
voor Jezus" voeten werd neergelaten, centraal. Er
waren enthousiastelingen aanwezig van de
Gereformeerde Kerken uit Grevenbicht en Sittard.
De kinderen en de leiding, Jan de Koning en Riet
van Alst, hebben eerst het verhaal uit de bijbel
gelezen. Daarna maakten ze een plan over de scènes
en de vormgeving. En het werd ook nog eens
allemaal opgenomen met een professionele camera.
De kinderen waren mooi verkleed en gingen helemaal
op in hun rol. In een sterke hangmat werd de zieke
neergelaten. Zowel binnen als buiten werd gefilmd.
Van de opnamen werd een lopend verhaal gemaakt,
bedoeld om met anderen te delen. Het spel van de
kinderen is te zien op Youtube, via bijgaande
link:   
http://www.youtube.com/watch?v=cygX_dLeWFM

Ook is nog een eerder opgenomen film van de
basiscatechese te zien die werd gemaakt over de
gelijkenis van de 5 domme en 5 wijze maagden, via link:

http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=LJgSXWhKKsM&next=%2Fmy_videos

Vervolg op volgende pagina >>
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23-01-2011

VRANGENDAEL EN PGS BELEVEN SAMEN EEN INSPIRERENDE DIENST
"Zijn we hier in de kerk samen gekomen omdat we trouw zijn aan Gods verbondenheid met mensen?" Dat was een van de vele
redenen die werden genoemd als drijfveren voor mensen om trouw en toegewijd te zijn aan God en aan elkaar.

"Trouw en Toegewijd", dat was het thema van de
oecumenische dienst op zondagmorgen 23 januari. In
deze dienst was dan ook volop ruimte om stil na te
denken over dit thema en wat Trouw en Toewijding
betekenen in het persoonlijk leven. 

Voorgangers waren dominee Irene Pluim en de heer
Meindert Muller van de parochie Christus"
hemelvaart/ Vrangedael. De heer Muller verzorgde
de meditatie. De kerk was goed gevuld met mensen
uit de kerken van Vrangendeal, PGS en Grevenbicht,
het podium zat vol met zangers van de cantorij en
in de kelder werd ook nog eens een goedbezochte
jongerenkerk gehouden. 

De cantorij onder leiding van Helma Bannink had
deze keer behoorlijk wat versterking gekregen van
gastzangers uit beide kerken. Daarnaast werden ze
instrumentaal ondersteund door Marnix van Gurp
(piano), Irene van Gurp (blokfluit), Anne Kip
(saxofoon), Nelleke Kip (trompet) en Piet de Jong
(orgel). Samen met de gemeentezang klonken er heel wat decibellen door de kerkzaal. Veel onbekende liederen, maar met
ondersteuning van de zang van de cantorij en de diverse instrumenten klonk het als een klok!

De teksten voor deze viering waren gekozen uit Psalm 96 en Handelingen 2: 42-47 over de eerste christengemeente, over
samen delen en omzien naar elkaar.
De liedteksten in deze oecumenische viering tijdens de "Week van gebed voor de Eenheid" ondersteunden zeer passend de
gesproken woorden. Ook tussen de verschillende preekgedeelten klonken liederen, aansluitend bij de overdenking van
Muller, zoals:

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
Voor iedere vrouw, voor iedere man
Niet minder of meer, de een of de ander
Het delen van macht is deel van ons plan.

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel
Want iedere stem geeft klank aan het koor
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste
Ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
Zij scheppen geluk.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
Zij scheppen: recht en geluk.

Vervolg op volgende pagina >>
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06-02-2011

Grevenbicht en Sittard: Op naar een nieuwe toekomst
De kerk in Grevenbicht zat helemaal vol op zondagmorgen 6 februari. Daar werd een gezamenlijke dienst gehouden van de
Protestantse kerken van Sittard en Grevenbicht, als aanloop naar de komende fusie.

Elkaar leren kennen, elkaars situatie leren
begrijpen, samen op weg naar een nieuwe toekomst,
dat was de insteek. Een kleine groep mensen uit
Grevenbicht en Sittard had de dienst samen met
dominee Joachim Stegink voorbereid. Zij hadden ook
een rol in de dienst bij de lezingen, gebeden, het
vertellen van een kort verhaal en het behandelen
van een vijftal stellingen.

Samenwerken is belangrijk, dat werd al duidelijk
bij het zien van de liturgie waarop een fraaie
afbeelding stond van twee ezels die er achter
komen dat je door overleg en samenwerking meer
bereikt. 

Teksten voor de preek waren gekozen uit Prediker
4: 9-12 en Markus 9: 33-37. In de overdenking
stond Joachim Stegink stil bij de plaatselijke
emoties over het samengaan van klein en groot en
bij de boodschap uit de bijbelgedeelten hierover.
Jezus plaatste een kind in het midden, economisch
van geen waarde geacht in die tijd. 
Stegink: "Het is de vraag wat wij willen zien in een kind. Er zit iets in het kind, dat we nu nog niet kennen, dat zich
pas langzaam zal ontwikkelen. Het is ook niet helemaal duidelijk waar het uit zal komen. Zolang er kinderen zijn is er
toekomst. -Maar welke toekomst is er dan? Dat hangt af van de keuzes die wij nu maken! -Willen we ruzie maken over wie
de grootste is en wie het meest voor het zeggen heeft? Of willen we kijken naar het verborgene, 
het nieuwe, het kleine, dat zich nog moet gaan ontwikkelen?

Ondertussen waren de kinderen bezig met hun eigen verwerking, op pad gegaan met het licht uit de kerk. Ze kwamen terug
met een drievoudig koord, door henzelf gemaakt. Dit naar aanleiding van de tekst uit prediker (9 Je kunt beter met zijn
tweeën dan alleen zijn, want � dat is zeker � samen zwoegen loont. 10 Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden
valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand
die hem op de been helpt.
11 Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar, maar hoe krijgt iemand die alleen slaapt het ooit warm? 12
En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een
koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.) 

Bij het behandelen van de stellingen werden de bijna honderd kerkgangers actief betrokken bij het thema en enkelen van
hen werd om een motivatie gevraagd. De stellingen luidden: 
*  Ik vind mijn rechten net zo belangrijk als mijn plichten
*  Als ik logés heb moeten ze zich aan mijn huisregels aanpassen
*  Als je samen oploopt, word je vanzelf vrienden
* Ik heb er geen moeite mee om de minste te zijn
* Bij samenwerking gelden democratische regels; de grootste heeft het meeste te vertellen

Vele bij het thema passende liederen klonken. Het laatste lied moest noodgedwongen worden gezongen zonder
orgelbegeleiding omdat de stroom het daar liet afweten, maar à capella klonk het ook heel goed. Een van de gezongen
teksten in de dienst was:

Kinderen van eenzelfde Vader
Komt nu tesaam van zuid en noord
Van oost en west treden wij nader
Tot dit welaangename oord
Kracht van de jeugd, breng nu verheugd
De stenen bij elkaar
God helpt u wonderbaar.

Vervolg op volgende pagina >>
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Vervolg van: Grevenbicht en Sittard: Op naar een nieuwe toekomst

Hans  Pelman, 06-02-2011
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13-02-2011

Klankbordviering met aandacht voor persoonlijke beleving
Een dienst waarin veel gebeurde, die dus lang duurde, maar geen moment verveelde. Dat was tenminste de reactie
achteraf, tijdens het koffiedrinken op zondag 13 februari.

Deze viering werd voorbereid met een aantal
gemeenteleden die op een heel persoonlijke en
herkenbare manier hun beleving en visie weergaven
op wat de zondagse vieringen voor hen (nog)
betekenen. Dominee Irene Pluim legde eerst uit wat
de aanleiding was voor deze dienst. Vanuit een
"klankbordgroep" die vanuit de gemeente laat horen
welke meningen en wensen er leven over de
eredienst werd besloten daar ook zelf een bijdrage
aan te leveren in een viering. De vragen die
daarbij centraal stonden waren:

Wat brengt mij vandaag in deze ruimte?
Waarom kom ik nog steeds?
Wat zoek ik hier, wat vind ik?
Hoe veranderde mijn beleving in de tijd?
Zie ik toekomst voor het vieren?
Het klankbord van de kerk werd gevormd door:
Corry de Zeeuw, Sjannie van der Steeg, Lijsbeth
Bruens, Piet de Jong en Thea Coenen. Ze gaven elk
op hun eigen, heel persoonlijke wijze antwoord op
deze vragen. Dat schiep een sfeer van openheid en
vertrouwen. De banken stonden deze keer dwars
opgesteld in een kleine kring, dat versterkte de
intieme sfeer. 
Ook de gemeenteleden kregen de gelegenheid om
voor zichzelf over deze vijf vragen na te denken.
Verder was er in de dienst veel ruimte voor
muziek, klankbeeld en samenzang. De cantorij
verleende medewerking. In een korte overdenking
vatte Irene Pluim de gedachten over "vieren" nog
eens samen. De schriftlezing was gekozen uit Psalm
25.
Een vervelende onderbreking van de dienst was het
brandalarm, een wettelijk verplichte oefening. Dit
keer konden de kerkgangers blijven zitten en
moesten de volwassenen en kinderen in de kelder
van de kerk (basiscatechese en oppas) de oefening
uitvoeren.

In deze dienst werd ook de Maaltijd van de Heer
gevierd, omlijst door een paar prachtige
avondmaalsliederen.

Vervolg op volgende pagina >>
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Piet de Jong

Lijsbeth Bruens
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Corry de Zeeuw

Sjannie van der Steeg
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Na de Viering van de â¬ÜTafel van de Heerâ¬" wordt het â¬ÜOnze Vaderâ¬" uitgesproken in een kring van mensen.

Hans  Pelman, 13-02-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 89, Subitem: 2.
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13-02-2011

ZANGERS, ZANGERESSEN EN MUSICI GEVRAAGD
Cantor Helma Bannink neemt tijdens Pasen afscheid van de Protestantse Gemeente te Sittard. Dat zal niet meevallen. Niet
voor de gemeente en niet voor haar, want er is sprake van een langdurige, hechte samenwerking en wederzijds plezier.

In de aanloop naar Pasen zal de cantorij zich in
de veertig-dagentijd diverse keren laten horen. 
Helma Bannink wil van dit laatste project,
waaraan ze in de Johanneskerk meewerkt, graag een
prachtige uitvoering maken met veel zangers,
zangeressen en musici. 
Daarom is, op haar verzoek, aan iedereen die
daaraan wil meewerken de uitnodiging gericht om de
cantorij te komen versterken met stem of
instrument.

Op zondag 13 maart, de eerste zondag van de
veertig-dagentijd werkt de cantorij mee aan de
dienst. 
In de Stille Week zingt de cantorij in de
diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Stille Zaterdag. 
De instrumentalisten hoeven niet elke repetitie
bij te wonen, voor hen zijn één of twee repetities
voldoende. 

De cantorij repeteert op woensdagavonden in de kerk aan de Gruizenstraat van 20.30 uur tot 22.00 uur.

Hans  Pelman, 13-02-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 90, Subitem: 2.
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14-03-2011

wereldgebedsdag
Op vrijdag 4 maart is het weer wereldgebedsdag. Er wordt weer een kerkdienst gehouden, om half acht, op die vrijdag
avond in de kapel van de liefde zusters in de Plakstraat. Ingang via de Rosmalen straat. Er doen mensen mee vanuit onze
kerk en vanuit verschillende rk parochies. Voor verdere informatie liggen er foldertjes in de hal en er hangt ook een
poster of bij Yolanda Kragt.

Hans  Pelman, 14-03-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 93, Subitem: 2.
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19-02-2011

Kinderdienst weer zeer succesvol!!!
Op 19 februari was het weer zover: het was weer tijd voor een kinderdienst!
De muziekinstrumenten en kussens lagen al klaar voor in de kerk, en we hadden een leuke dienst voorbereid, met als
thema: Daar kun je op bouwen!!
We hadden goed reclame gemaakt in beide gemeenten, waardoor er een leuke mix was tussen kinderen van Grevenbicht en
Sittard. In totaal wel zo"n 20 kinderen variërend in de leeftijd van 1 tot 15 jaar!

Na het zingen van het "goedemiddag lied" en het
aansteken van de kaars, was het tijd om de handen
uit de mouwen te steken: de kinderen mochten zelf
aan de slag en een hoge toren gaan bouwen.
Maar, dat was natuurlijk niet zo makkelijk als
gedacht! De toren moest gebouwd worden op een
zachte ondergrond, bijvoorbeeld een kussen, een
deken, of op een ondergrond die heel ongelijk was,
zoals een eierplaat. De bouwstenen waren
eierdozen, kleine schuimblokjes of een Jenga!
spel.
De torens werden dan ook heel wankel, en vielen
om, of het was heel moeilijk om wat te kunnen
bouwen.
Na al deze bouwpogingen zijn we naar een verhaal
gaan luisteren, van meneer Pandoela. Hij ging ook
een huis bouwen, maar had niet goed geluisterd
naar de adviezen om te heien en voor een stevige
fundering te zorgen. Het huisje ging dus helemaal verzakken.
Maar de kinderen hadden goed opgelet, zij hadden gehoord dat als je op een stevige ondergrond gaat bouwen, het wel
lukt! Dus mochten ze nog eens gaan proberen, maar dan op een gladde, harde ondergrond. En ja, dat ging al gelijk veel
beter, de torens stonden heel snel recht en werden heel hoog!
Daarna hebben we ook nog geluisterd naar het verhaal uit de bijbel, en hebben we nog gezongen, en gecollecteerd.
Bij het laatste liedje mochten de kinderen zelf ook me muziek maken.
Daarna was het tijd voor thee, koffie, ranja en wat lekkers.

Maar na deze geslaagde dienst is heeft het team kinderdiensten geen tijd om rustig te gaan zitten. De kinderdienst voor
Pasen is al volop in voorbereiding!
Wat het precies gaat worden, dat verklappen we natuurlijk nog niet.
Wat we wel al kunnen zeggen, is dat iedereen ook dan natuurlijk weer van harte welkom is in het kerkje in Grevenbicht!
Noteer dus alvast in uw agenda: zaterdag 23 april om 16.00 uur!!!
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Hans  Pelman, 19-02-2011
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13-03-2011

DE WOESTIJN LEEFT ............ EN DAT IS TE ZIEN
Zondag 13 maart was de eerste zondag in de 40-dagentijd. Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar weer een project voor
deze periode, waaraan de kindernevendienst meewerkt. 40 dagen lang gaan we door de woestijn, zoals het volk Israël 40
jaar door de woestijn liep, voordat het het beloofde land binnen mocht trekken

Meteen bij binnenkomst in de kerk valt het al op,
een grote woestijnrots tegen de muur. Die ziet
niemand over het hoofd. Elke zondag komt er iets
bij. Een plant, een voorwerp, een bloem of iets
anders. Deze zondag werd er ook een spiegel
neergezet, want....in de woestijn kom je jezelf
tegen. 

In deze eerste zondag van de lijdenstijd preekte
dominee Irene Pluim naar aanleiding van  het
verhaal van de zondeval en het verhaal van de
verzoeking van Jezus in de woestijn. Vooraf legde
ze aan de kinderen uit welke moeilijkheden je
allemaal kunt tegenkomen in de woestijn. De
cantorij zong verschillende passende liederen,
soms samen met de gemeente. Enkele
kinderen/jongeren leverden een bijdrage aan de
dienst.
Zo las Lunya van Wunnik:

Het is sterk als je je eigen weg durft te gaan
Het is sterk als je je weg zoekt door de woestijn
van elke dag
Het is sterk als je niet toegeeft aan
verleidingen die je tegenkomt
Het is sterk als je kwetsbaar durft te zijn
Het is sterk als je opkomt voor anderen
Het is sterk als je je ideaal blijft volgen voor
een wereld van vrede en recht
Het is sterk als je jezelf durft te zijn

Tijdens deze zes weken worden er twee steeds
terugkerende projectliederen gezongen: 

40 dagen lang was Jezus in de woestijn en moest
hij allerlei keuzes maken. De woestijn, een
onherbergzame plek, waar het leven ver te zoeken
is. Maar ook een stille plek en een plek van
ontbering. Een plek waar je tot nadenken wordt
aangezet. De 40-dagen voor Pasen is een tijd van
rust en bezinning, voordat we het grote feest van
Pasen vieren. Het wonderlijke verhaal waarin God
sterker is dan de dood. Het verhaal, dat ons doet
opstaan uit de dood die ons omgeeft. De woestijn
leeftâ¬¦! De Heer is waarlijk opgestaan!
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23-03-2011

'Op weg naar het licht' en 'Liefde'
De fraaie Paaskaarsen die elk jaar weer het liturgisch centrum in de Johanneskerk sieren komen er niet vanzelf. Ze
worden door enkele gemeenteleden gemaakt. Ook dit jaar werd in de aanloop naar Pasen weer een kaars gemaakt en eenzelfde
exemplaar voor de parochie Vrangendeal.

Drie actieve leden van de PGS en één van de
parochie Vrangendael waren daar op woensdag 23
maart mee bezig, namelijk . Het is het vierde jaar
dat de beide geloofsgemeenschappen dit gezamenlijk
doen. 

Het jaarthema van de parochie is "Op weg naar het
licht". Dat van de PGS is "Liefde", vanuit de
tekst over "Geloof, hoop en liefde". Jan Wetzeler
van de parochie Vrangendael maakte naar aanleiding
van deze 2 thema"s een ontwerp voor de afbeelding
op beide kaarsen. Onderdelen van die afbeelding
zijn de zon, een weg en een boom met drie takken.
In de drie takken is het kruis te zien. Ook de
letters alpha en omega ontbreken niet.
Met het zorgvuldig uitsnijden van stukjes was in
alle kleuren van de regenboog verwerkten Gery
Makkinga, Janny Bex en Christel Prins alle
onderdelen van de afbeelding en plakten dit op
twee grote kaarsen. 
Beide kerken krijgen een kaars van 110 cm hoogte
en een doorsnee van 10 cm. Ondertussen klonk er
een gezellig en passend muziekje. 
Na het beplakken van de kaarsen werd de
afbeelding stevig op de kaars vastgerold en
vervolgens met de föhn verwarmd.

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 33 van 161



Vervolg van: 'Op weg naar het licht' en 'Liefde'

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 34 van 161



Vervolg van: 'Op weg naar het licht' en 'Liefde'

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 35 van 161



Vervolg van: 'Op weg naar het licht' en 'Liefde'

Hans  Pelman, 23-03-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 157, Subitem: 2.

Pagina 36 van 161



[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

27-03-2011

Levend water
Twee verhalen over water in de woestijn vormden het centrale thema voor de kerkdienst en de kindernevendienst op zondag
27 maart.

Dat was het verhaal over de Samaritaanse vrouw
bij de bron, die door Jezus werd aangesproken en
de geschiedenis van Mozes en het volk Israel in de
woestijn. De boodschap luidde: Dat er levend water
mag stromen in ons leven, een leven dat soms kan
zijn als een woestijn. 
De kinderen van de kindernevendienst maakten dat
na afloop van de preek aanschouwelijk door
allemaal iets bij te dragen aan een "bron in de
woestijn". Eén voor één goten ze water uit
kannetjes, blikjes, emmertjes en schaaltjes waarna
de bron begon te vloeien.
Voel je je alleen gelaten,
Wil je liefst met niemand praten,
Spreekt een vreemdeling je aan,
Is het met je rust gedaan.
Levend water laat hij stromen,
Hij mag bij je binnenkomen,
Hij is iemand die je kent,
Die je neemt zoals je bent.
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16-03-2011

OECUMENISCHE VASTENVESPER
Een groep van 16 mensen kwam woensdag 16 maart bij elkaar voor een korte vesperviering, met aansluitend een sobere
maaltijd.

Deze vieringen, al jaren gehouden, worden door de
deelnemers als goed bezinningsmoment ervaren.
Het thema "op weg naar het licht de smaak van
vasten vieren" werd uitgewerkt in gebed, zang met
fluitspel, moment van reflectie en uitwisseling
van gedachten. 

Het volgende gebed werd in de viering
uitgesproken:

God die met ons op weg gaat
wees allen nabij die op zoek zijn naar U,
wijs ons de weg, 
Ook als deze door een dorre woestijn leidt,
het leven zuur is, en bitterheid ons overvalt.
Dat we hervinden wat het betekent zout op aarde
te zijn
en te leven in Uw eeuwigdurende verbond en barmhartigheid.
Breek onze hardheid,
zoals de graankorrel breekt om brood te worden.
Leer ons plekken van melk en honing te vinden
waar we in vrede de maaltijd vieren.
Geef ons honger naar vrede, dorst naar gerechtigheid.
Schenk ons zorg voor uw schepping. 
Amen
Op woensdag 30 maart is er om 18.30 weer een viering in het parochiehuis Christus Hemelvaart/H.Jozefparochie, op
woensdag 13 april in de Johanneskerk. Wie mee wil doen aan dit bezinningsmoment is van harte welkom.
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03-04-2011

ELLY EN DIRKJE BIJ DE KINDERNEVENDIENST
Op zondag 3 april stond het verhaal van Bartimeüs centraal â¬� een blinde in de tijd van Jezus. Een mens die niet kan
zien, maar ook niet gezíen wordt door de mensen om hem heen.

Dan is de duisternis dubbel en kun je je afvragen
wat het zwaarst is. Geen licht in je ogen hebben
of niet mee tellen in de wereld om je heen.

Bij de kindernevendienst was Elly Meyers te gast,
natuurlijk samen met Dirkje, haar
blindengeleidehond. De kinderen hadden haar veel
te vragen, zoals: Word je wel eens geholpen door
anderen, terwijl je daar niet om gevraagd hebt?
Mag je Dirkje aaien?  Hoe ziet jouw computer
eruit? Wat heeft Dirkje geleerd om jou te kunnen
helpen? Gaat het ook wel eens niet goed? 

Elly vertelde van alles en de tijd vloog voorbij.
Natuurlijk wilden alle kinderen Dirkje even aaien
aan het eind. Dirkje heeft in de kerk haar
"werk-tuig" niet om, dus het mocht. Op andere momenten, als Dirkje "aan het werk" is mag dat niet. Dirkje mag ook niet
worden gevoerd door anderen.
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10-04-2011

Drie meisjes gedoopt
In een feestelijke doopdienst op zondagmorgen 10 april werden in de Johanneskerk drie meisjes gedoopt.

In een feestelijke doopdienst op zondagmorgen 10
april werden in de Johanneskerk drie meisjes
gedoopt. Dat waren Alissa Martens, Lieke Alie
Gertude Kleijnen en Merle Romée Neilen. Ze werden
ten doop gehouden door de respectievelijke ouders,
Patricia en Sven, Bianca en Bram en Saskia en
Guido. 
De dienst werd geleid door dominee Irene Pluim.
In een van de gezongen liederen "Liefde doet ons
mensen leven" werd over de dopelingen gezongen. In
elk van de drie coupletten kwam een van de drie
namen voorbij.
De kinderen van de kindernevendienst gaven een
cadeautje aan de doopouders, een plantenbakje met
bolletjes. Ook alle kerkleden kregen een bloembol
van de kinderen. Dat was dan ook het teken van
deze doopdienst tijdens de 40-dagen-tijd. Nieuw
leven uit dat wat verdord lijkt. Irene Pluim
preekte naar aanleiding van het visieoen uit
Ezechiël over 'Het dal van de dorre beenderen'. 
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17-04-2011

Palmzondag: Feest in de woestijn.
Op palmzondag werd het bekende verhaal van de intocht van Jezus in Jerusalem gelezen. Jezus trekt de stad in de
woestijn binnen gezeten op een ezel. De mensen gooien mantels en kleden op de grond en juichen.

Voor wie zou u de rode loper uitrollen vroeg Ds.
Stegink ons in de overweging? Wie is uw hoop in
een situatie vol wanhoop? Wie is het waar je tegen
opkijkt, voor wie je respect hebt? Waar zou u voor
feesten, jubelen, juichen? Wat zou een leider
moeten uitdragen, waarvoor moet hij staan en welke
rol speelt God bij onze overwegingen? Welke rol
speelt Jezus bij onze overwegingen, ons geloof?
Spannende vragen waar we vaak niet meteen het
antwoordt op hebben.

Later jaagt Jezus de mensen uit de tempel omdat
hij zacht maar ook moedig was. Hij toonde
doorzettingsvermogen. Hij kwam op voor wie dat
niet kunnen, voor hen die niet gezien worden.
Omdat het om (gewone) mensen gaat. Mensen van God.
Dat is ook betrokkenheid.

In de kindernevendienst versieren de kinderen een
kruis met allerlei lekkernijen. Bij terugkomst in
de kerk laten ze trots het resultaat zien.

Hans  Pelman, 17-04-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 162, Subitem: 2.
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21-04-2011

Kinderen in de kerk!
In de aanloop naar eerste paasdag is er weer veel jong bezoek geweest in ons kerkje te Grevenbicht! Al deze
ontmoetingen stonden in het teken van het thema: de woestijn leeft!

Op donderdag 21 april begonnen de kinderen van de
Ds. Deelemanschool te Grevenbicht aan hun tocht
door de woestijn.
Een woestijn, die droog, dor en doods leek.
Maar gedurende de dienst kwamen we er samen
achter dat er toch wel heel wat leven zit in de
woestijn!
Groep 1&2 hadden bloemen geknutseld voor in de
woestijn. Groep 3&4 had een mooie berg gemaakt,
groep 5&6 hadden een slinger van elkaar
vasthoudende poppetjes gemaakt en groep 7&8 hadden
hele mooie, kleurrijke stenen gemaakt.
Na dat dit allemaal bij de woestijn gezet was,
konden we echt zeggen: de woestijn leeft.
We hebben met de kinderen ook veel gezongen, en
ook nog geluisterd naar een verhaal uit het boekje
van Ted en Tara. Ook hebben de kinderen nog het
paasverhaal gezamenlijk verteld.
Na het bidden was het tijd voor het slotlied (inmiddels het lijflied van de school): Ga je mee. De kinderen zongen dit
uit volle borst mee, en daarna zijn de kinderen weer naar school terug gegaan, om daar de dag geheel in Paassfeer af te
maken, en zo hadden de kinderen een goede start van de vakantie!
Op zaterdag 23 april was het de beurt aan onze eigen kinderdienst.
Het kleed lag klaar voor in de kerk, en iedereen had er weer heel veel zin in.
We hebben het verhaal gelezen van Derk Das. Hij gaat dood, maar doordat iedereen over hem blijft praten, blijft hij
toch nog een beetje levend. En natuurlijk hebben we ook veel gezongen met de kinderen, en werd het paasverhaal ook
verteld.
En ook hier hadden we een woestijn, die er aan het begin erg doods uit zag. Maar met behulp van de spulletjes van de
kinderen van de school werd de woestijn opnieuw helemaal levend!
Na het bidden en nog eenmaal uit volle borst (en met muziekinstrumentjes) gezongen te hebben, had de leiding nog een
verrassing: tijdens de dienst hadden twee mama"s buiten eieren verstopt!
Mede dankzij het prachtige weer konden we dus heerlijk buiten eieren zoeken en lekker koffie drinken, met natuurlijk
een paaslekkernij er bij!

Heeft u onze paasdienst gemist?
Schrijft u dan alvast de volgende kinderdienst op uw kalender:
Zaterdag 11 juni om 16.00 in het Protestantse kerkje te Grevenbicht (Heilig Kruisstraat 30).
Dan gaan we met de kinderen samen Pinksteren vieren.
De voorbereidingen zijn al weer in volle gang, maar we verklappen nog niks!!
Nieuwsgierig geworden? Dan zien we u graag op 11 juni!!!
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24-04-2011

Zondag 24 april: Pasen

Pasen 2011. Het feest van de overwonnen dood.
Veel kinderen, veel jeugd, een volle kerk en een
heerlijke zon maakten de viering tot een feest.
Samen hebben we in de stille week, een deel van
ons met vieringen op witte donderdag, goede
vrijdag en stille zaterdag, stilgestaan bij het
lijden van mensen en "De Mens". Wij hebben de weg
gevolgd die Jezus is gegaan en onze weg er naast
gelegd. Opstanding na die weg is een nieuw begin,
leven met hoop. Water en bloemen in de woestijn.

Hans  Pelman, 24-04-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 164, Subitem: 2.
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07-05-2011

Zaterdag 7 mei:      "Bidden, bron van onze bezieling?"
met medewerking van Helma Bannink
Hoezo bidden? Dat hangt samen met de vraag naar de bron van die bezieling: in de mens zelf of daarbuiten? In een kerk
of in de natuur? En is in een goed gesprek met "de ander" ook niet een gebed verborgen? Of in de confrontatie met jezelf
of in een meditatie?

Op 7 mei gaan we op verkenning in de wereld van het bidden. We worden op weg geholpen door mensen met specifieke
ervaringen:

â¬¢Marlène Visschers-Woestenburg, theologe, werkzaam als pastoraal werker bij de Redemptoristen in Wittem;
â¬¢Jan de Wit, volksvertegenwoordiger voor de SP in de Tweede Kamer; hij doet dit vanuit een humanistische
levensvisie;
â¬¢Helma Bannink, zangpedagoge en dirigente; muziek en kunst vertolken vaak op een heel specifieke manier levensvisie
en beleving als er geen woorden zijn, of als woorden niet uitgesproken kunnen worden.
Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Dagvoorzitter is Albert Verreck,
theoloog.

Deze dag vindt plaats in de Sint Andreaskerk, Palestinastraat 326, 6418 HP Heerlen (ingang via Zeishof) van 10.00 tot
16.00 uur. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden: € 15,= inclusief een eenvoudige lunch. Aanmelding voor 15 april.
Na 15 april ontvangt men een bevestiging met het volledige programma.

Voor vragen: secretariaat@dedrieringen.org of 045 4009170.

Hans  Pelman, 07-05-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 165, Subitem: 2.
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15-05-2011

Jongerenkerk 'bovengronds'
Ze zitten altijd in de kelder van de Johanneskerk, de jongeren en de leiding van de jongerenkerk. Maar ter gelegenheid
van hun laatste bijeenkomst van dit seizoen kwamen ze op zondag 15 mei een keer bovengronds om de kerkgangers deelgenoot
te maken van hun manier van vieren.

En dat viel in goede aarde. Alles draaide om het
thema "Vergeving". De dienst werd geleid door
dominee Joachim Stegink, maar een grote rol was er
uiteraard weggelegd voor de jongeren zelf. De
jongerenkerk wordt begeleid door Nely Stuij en
Theo Zwartkruis, maar omdat Nely deze zondag niet
aanwezig kon zijn werd haar taak door echtgenoot
Bert Stuij overgenomen.
Allerlei elementen met een link naar vergeven
zaten er in de viering. Een "opstapspel" waarin 3
vrijwilligers er met het stellen van ja/nee-vragen
achter moesten zien te komen welke schurk zij
uitbeeldden, het belichten van actuele
krantenberichten over vergeving en schuld en die
waren er volop die week. Een lezing van het
verhaal over 7 x 70 maal vergeven, naar aanleiding
van Mattheüs 18: 21-35. Terwijl dit werd
voorgelezen toonde de beamer foto"s van situaties
uit dit verhaal, schitterend uitgebeeld door de
jongeren en de leiding. Er waren bezinningsvragen,
stellingen, liederen om te zingen en liederen om
te luisteren, een korte overdenking en gebeden. De kinderen van de kindernevendienst bleven in de kerk en mochten
kleuren en tekenen aan tafels.
Na afloop konden de kerkgangers laten weten wat ze ervan vonden. Er hadden wel wat meer liederen om zelf mee te zingen
in mogen zitten, was een opmerking, maar verder was er niets dan lof voor de jongeren."Geef ons elke maand maar zo"n
dienst", zeiden velen.
21 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: "Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan
vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?" 22 Jezus antwoordde: "Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal
zeven. 23 Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn
dienaren. 24 Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 25 Omdat
hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat
verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 26 Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en
smeekte hem: "Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen." 27 Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en
schold hem de geleende som kwijt. 28 Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die
hem honderd denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: "Betaal me alles wat je me schuldig
bent!" 29 Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: "Heb geduld met mij, ik zal je betalen." 30 Maar hij wilde
daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 31 Toen de
andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te
vertellen. 32 Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: "Je bent een slechte dienaar. Heel die
schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33 Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met
die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?" 34 En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de
gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35 Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie
behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft."
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22-04-2011

Bloesemtocht  2011:  Zon, Reutje en Vrouwenleven!

Op 22 april vertrokken we op een zonovergoten
middag met twee volle busjes voor de jaarlijkse
bloesemtocht. Door het vroege voorjaar waren de
fruitbloesems al ver heen. Maar echt afbreuk aan
een interessante tocht deed dit niet. Via
Bingelrade, Schinveld, Koningsbosch door de velden
en bossen rond Mariahoop naar prachtig bloeiende
bollenvelden van Reutje. Vooraf kende niemand
Reutje, tot we dicht bij St.Odiliënberg het
buurtschap Reutje ontdekten in een zee van rode
tulpen! 
Vervolgens langs de kasteelruïne van Montfort 
naar Echt, alwaar we in het "Museum van de Vrouw"
op de Plats in de gezellige "Gooj Kamer" werden
getrakteerd op koffie en vlaai. We kregen er
vervolgens een rondleiding door de tentoonstelling
"Huisvrouwâ¬¦.zonder beroep?" Het leek wel het
feest der herkenning, zoveel herinneringen aan
vroeger tijden als daar te vinden waren! Tenslotte
via de Maasvallei terug naar de Johanneskerk,
alwaar Truus Broer alles in gereedheid had
gebracht voor een gezamenlijke afsluiting met o.a.
soep en broodjes. Ook ds. Irene Pluim begroette
ons daar. Al bij al was het weer voor allen een geslaagde tocht, de negende in rij!
Uw spoorzoekers Gerard en Piet

Hans  Pelman, 22-04-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 167, Subitem: 2.

Pagina 60 van 161



[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

12-06-2011

Jebbah verlaat Sittard
Jebbah, de jonge vrouw van  26 jaar uit Liberia, die geregeld in de Johanneskerk kwam verlaat Sittard. Met haar
tweeling van 6 maanden heeft ze een woning toegewezen gekregen in een gemeente in West Brabant.

Na een verleden met grote problemen kan ze een
nieuwe start maken. Die nieuwe levensfase kan pas
echt voor haar beginnen als ook haar drie
achtergebleven kinderen met haar kunnen worden
herenigd. Dat brengt kosten met zich mee voor
DNA-onderzoek en de reis.
Via de diaconie kunnen mensen die haar willen
helpen een gift storten. Een gift via de diaconie
is aftrekbaar van de belasting.
Giften kunnen worden overgemaakt op rek.nr
1038555, Diaconie Sittard, o.v.v. project J.
Jebbah.
Jebbah is enorm blij met alle steun en hulp die
ze kreeg, ze ziet dat echt als Gods zegen op haar
leven. Er zijn al veel giften binnengekomen van
gemeenteleden, maar meer is natuurlijk welkom.
Op zondag 12 juni was Jebbah met haar baby"s voor
het laatst in de kerk en konden de gemeenteleden
afscheid van haar nemen. De tweeling lag
ondertussen lekker te slapen in hun maxi-cosy"s in
de keuken.

Hans  Pelman, 12-06-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 168, Subitem: 2.
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12-06-2011

Fleur Godelieve Mevis gedoopt

In de dienst van zondagmorgen 12 juni werd Fleur
Godelieve Mevis gedoopt door dominee Joachim
Stegink.
Fleur is de dochter van Guido en Marian Mevis-van
der Weide.
Een bijzondere dienst vanwege Eerste Pinksterdag,
de medewerking van Synoidos, de doopplechtigheid
en ook nog een optreden van een
gelegenheidsgroepje.
Zij zongen op verzoek van Marian Mevis lied 518
uit de bundel Opwekkingsliederen.
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Hans  Pelman, 12-06-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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14-05-2011

FEESTELIJKE JOODSE MAALTIJD
Op 14 mei kwam een groep gemeenteleden samen om een gezamenlijke maaltijd voor te bereiden en te nuttigen.

Het thema daarbij was Sjavoeot, het wekenfeest
dat 50 dagen na Pesach gevierd wordt. (wij kennen
het als Pinksteren) Op het menu stond:
Zomerfruitborscht (een koude vruchtensoep)
Lokshenkugel, Rode bietensalade, Aardappelsla,
Salade van parelgerst, feta en peer en Gevulde
blintzes (flensjes met roomkaas). Allemaal
typische gerechten met veel zuivelproducten die
bij Sjavoeot horen. Zoals veel Joodse feesten is
het van oorsprong een oogstfeest. In het verhaal
van Ruth, dat dan gelezen wordt, gaat het ook over
de gersteoogst. 
Bas van Dongen gaf uitleg over de spijswetten en
de Joodse keuken, Gerdien Zwartkruis over het
maken van de gerechten.

Na een gezellige kooksessie konden we aanschuiven
aan een feestelijke dis om de verrassende en
gevarieerde gerechten met elkaar te delen. Met
rijkelijk gevulde magen merkten wij, dat je ook
zonder vis of vlees heel lekker kunt eten.

Deelnemers Joods koken
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Hans  Pelman, 14-05-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 170, Subitem: 2.
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05-06-2011

'Dominee Kooyman'

Een onverwachte voorganger stond op zondag 5 juni
in de Johanneskerk voor de gemeente. Door ziekte
kon Joachim Stegink niet voorgaan in de diensten
in Grevenbicht (09.00 uur) en Sittard (10.30 uur).
In Grevenbicht beklom Pauline Vandehoek de kansel
en in Sittard nam ouderling van dienst, Bart
Kooyman, de dienst voor z�n rekening. Gelukkig
waren de preek en de invulling van de dienst wel
klaar en daarmee werd het een kwestie van zo goed
mogelijk de woorden van een ander voordragen. En
dat ging prima, het was muisstil in de kerk.
Deze zondag stond het verhaal van Noach en de
grote vloed centraal. Vraag was, welke rol speelt
God in ons leven, hoe denken we over goed en
kwaad, over het goede en kwade dat in alle mensen
zit en dat z�n invloed heeft op vrede en
rechtvaardigheid in de wereld.
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Hans  Pelman, 05-06-2011
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05-06-2011

Weer een nieuwe hond voor Elly

Het klikte niet tussen Elly en Sari, de
blindengeleidehond die ze eind mei kreeg. Ze vond
de hond veel te onrustig en daarom kreeg ze een
andere hond. Duidelijk is dat het nu wel klikt en
Elly is zichtbaar blij met de hond die ze kreeg
toegewezen. Het is een kruising tussen een Herder
en een Golden Retriever, bruin met donkerbruin van
kleur, twee jaar oud en met de naam Zenna.
Op Hemelvaartsdag kwamen Elly en Zenna voor het
eerst samen naar de kerk. Zenna lag rustig naast
Elly zoals jarenlang Dirkje deze rol vervulde. Een
vertrouwd beeld.

Gerard  Kortleve, 05-06-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 172, Subitem: 2.
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29-05-2011

Nieuwe blindengeleidehond voor Elly Meyers
De bloemen uit de kerk waren op zondag 29 mei voor Elly Meyers. Ze was erbij en kon ze dus zelf meenemen.

Niet alleen Elly is een trouwe kerkganger, dat is
ook haar blindengeleidehond en daar ging het nu
juist om. Een week eerder werd voor Elly gebeden,
omdat ze later die dag afscheid moest nemen van
haar hulp Dirkje. Dirkje heeft haar werk als
blindengeleidehond na jarenlang trouwe dienst erop
zitten en is naar een pleeggezin gegaan in
Sittard. Een moeilijk afscheid voor Elly en
misschien ook voor Dirkje.Nu heeft Elly een nieuwe
hond, Sari van twee jaar oud, waar ze erg aan moet
wennen. Een lastig proces, want hond en baas
hebben tijd nodig om elkaar te accepteren en aan
te voelen. Een bloemetje als ondersteunend gebaar
van de kerk kan daar hopelijk bij helpen. Op de
foto�s Elly met Dirkje, (genomen tijdens een
dienst in de kerk in Grevenbicht) en Elly met
Sari.
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29-05-2011

Kerk en cantorij nemen afscheid van Helma Bannink
Eigenlijk was het paasproject al het afscheid, maar dat was niet het juiste moment om aandacht te vragen voor het
vertrek van de dirigente van de cantorij. Daarom werd dat uitgesteld.

De laatste grote klus die Helma Bannink met de
cantorij neerzette waren de liederen in de
veertigdagentijd en de paasdienst. Echt afscheid
werd er pas genomen op zondag 29 mei. Daar
�zwaaide� Helma voor de laatste keer. Ter
gelegenheid van het afscheid waren
oud-cantorijleden naar de Johanneskerk gekomen om
mee te zingen. De liederen die werden gezongen
waren de lievelingsliederen van Helma. Ze waren
ingestudeerd onder leiding van enkele eigen
cantorijleden en met twee �proefdirigenten� die
elk al een repetitie met de cantorij meemaakten.
Aan het eind van de avondmaalsdienst werd Helma
lovend toegesproken door Rob Atsma. Ze heeft in de
tien jaar dat ze aan de cantorij was verbonden een
hele persoonlijke en muzikale ontwikkeling
doorgemaakt.
Ze kreeg van Rob een boeket bloemen en een
geldbedrag dat door de gemeente en de cantorij
bijeen was gebracht overhandigd. Een originele
notenbalk kreeg ze van de kinderen van de
kindernevendienst, gemaakt van halve
walNOTENdoppen die versierd waren als
lieveheersbeestjes. De laatste noot ontbrak, die
mag ze zelf invullen. Religie had Helma niet van
huis uit meegekregen, maar toen ze de gemeente
toesprak bleek dat de PGS op geloofsgebied toch
een bepaalde ontwikkeling in gang heeft gezet.
Daarna werd door de cantorij aan Helma een
zegenbede toegezongen.Maar dat was nog niet alles.
Tijdens het koffiedrinken ging het
afscheidsfeestje nog door met een paar ludieke
liederen over de eigenaardigheden van Helma. De
cantorij had ook nog een gezellige lunch verzorgd
en daarna was het tijd om echt afscheid te
nemen.Een kleine commissie die op zoek is naar een
vervanger maakt goede vorderingen.
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Gerard  Kortleve, 29-05-2011
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30-06-2011

Oudejaarsgevoel bij Grevenbichters
De laatste junidag was een gedenkwaardige dag voor de leden van de Protestantse gemeente van Grevenbicht. Een
"oudejaarsgevoel", zo omschreef kerkenraadsvoorzitter Pauline Vandehoek deze dag.

Namens de kerkenraad van Grevenbicht mocht ze bij
de notaris twee nieuwe stichtingen oprichten. De
twee stichtingen zijn in het leven geroepen voor
het behoud van het kerkgebouw en voor de
begraafplaats.Pauline Vandehoek schreef een
overdenking ter gelegenheid van deze
gebeurtenissen. Deze overdenking was een brief aan
de mensen, die het meest betrokken zijn geweest
bij het proces van samenvoeging. Vooral wilde ze
stilstaan bij het feit, dat het contract (zoals
het voor 4 jaar door beide gemeenten was
vastgesteld) met de beide predikanten per 1 juli
sowieso stopte en met het samenvoegen van beide
gemeenten toch weer verder gaat.
Onderstaand de brief die Pauline schreef.
OVERDENKING  OP  30  JUNI  2011                  

Aan: onze predikanten ds. Irene Pluim en ds.
Joachim Stegink, de Protestantse Gemeente Sittard
en de Protestantse Gemeente Grevenbicht, morgen (1
juli 2011) samengevoegd tot één �PROTESTANTSE 
GEMEENTE  SITTARD - GREVENBICHT�
Beste Irene en Joachim, kerkenraadsleden van
Sittard en Grevenbicht en hulptroepen!Allereerst
willen wij Irene en Joachim bedanken voor deze
afgelopen 4 jaar, waarin Irene  waar nódig, en
Joachim voor het leeuwendeel ons pastoraat hebben
verzorgd.Joachim, wanneer mensen het moeilijk
hadden, was je soms bijna �wonderbaarlijk� ter
plekke, op zulke momenten. Jij hebt onze Gemeente
voorzichtig, maar doelgericht de juiste kant op
gestuurd. En je hebt de eenheid steeds
gestimuleerd, ook in jouw preken en gebeden. 
Fijn, dat je in 2011 weer kinderen mocht dopen in
Grevenbicht! En jouw vrouw Ineke kwam met
ondersteunende oplossingen, waar wij in de
toekomst wellicht gebruik van kunnen maken.Irene,
voor jou was het lastiger, juist omdat je
Grevenbicht minder uitgebreid kon leren kennen.
Wij zijn voor jullie echt blij, dat in 2012 de
�1e zondag van de maand: dubbel Diensten� niet
meer zullen plaatsvinden, zodat jullie niet meer
heen en weer hoeven te rijden om 2x dezelfde preek
te houden.                                Het
samenvoegingproces, zo voortvarend in gang gezet
door Riet van Alst en Corona Smitskam, met
vakkundige hulp van Sietse van der Sluis en Rob
Atsma, die al veel ervaring hadden opgedaan in het
vorige traject tussen de Hervormde en
Gereformeerde Gemeenten in Sittard, is nu
voltooid!Het is 30 juni 2011 en morgen zitten wij
met de nieuwe stichtingsbesturen en met de Classis
om de tafel bij de notaris.Wij danken alle mensen,
die zich nu weer verder willen inzetten om de
stichtingen naar behoren te laten functioneren en
hopen de goede beslissingen te hebben genomen voor
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onze nieuwe samengevoegde Gemeente. Dit alles
onder de veilige vlag van de Protestantse Kerk in
Nederland.   ��Dat deze vlag het waard mag zijn,
om gevoerd te worden door een vloot onder Jezus�
hoede'.
door Pauline Vandehoek
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Ondertekening akte overdracht begraafplaats door Wil Nakken

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 79 van 161



Vervolg van: Oudejaarsgevoel bij Grevenbichters

Ondertekening akte oprichting Stichting Protestants Kerkje Grevenbicht
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De akte oprichting van de Stichting PKG

Hans  Pelman, 30-06-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 176, Subitem: 2.
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01-07-2011

CLASSIS  LIMBURG  VOEGT  GEMEENTEN  SAMEN TOT "PROTESTANTSE 
GEMEENTE  SITTARD â¬� GREVENBICHT" .
Bij notaris Jos Moers in Geleen heeft het grote moment plaatsgevonden! De handtekeningen van de preses van de Classis
Limburg: Elly de Haan-Verduyn en de sriba van de Classis Limburg: Jan Groeneveld  werden gezet, na een lange
voorbereidingstijd, die altijd nodig is om zulke belangrijke beslissingen te kunnen nemen.

Met een zucht van verlichting en stralende
gezichten �vol goede moed� keerden wij allen weer
huiswaarts. Helaas kon niet iedereen mee, om dit
moment te gaan �beklinken�, maar in Grevenbicht
hebben wij dat toch maar wel gedaan. Het is ook
niet niks, wanneer je eerst twee stichtingen moet
oprichten en vervolgens kerkgebouw en
begraafplaats aan deze stichtingen overdraagt, om
daarna twee protestantse gemeenten samen te laten
voegen!
Een lange geschiedenis van zelfstandigheid wordt
omgezet in een samenvoeging tot een grotere
gemeente.  In Sittard had men al veel ervaring op
dit gebied, gelukkig maar, want dat hielp alle
neuzen dezelfde kant op te krijgen. Vanaf nu
moeten wij proberen waar te maken, wat er is
voorgespiegeld: STAD  EN  LAND  HAND  IN  HAND!
Wederzijds kunnen wij van elkaar leren. Dorpen
kennen meestal een hechter gemeenschapsleven, dan
steden. Op dit punt zal Grevenbicht van zich
kunnen laten horen. Sittard, als stad, heeft meer
gemeenteleden, dus meer mensen, meer
mogelijkheden, om ons schip te �bemensen�.
Hoe wij gezamenlijk nu en in de toekomst verder onze kerk een bepaalde uitstraling geven, zal steeds opnieuw de
uitdaging blijven voor onze gemeenteleden en onze kerkenraad. Het is een vreugde een steentje in de kerkenraad van de
�Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht � te mogen bijdragen.
Een te zware belasting op te weinig schouders moet nu verleden tijd zijn. Wij gaan de zeilen hijsen en weer uitvaren,
in de zekerheid dat ons gezamenlijke schip zeewaardig is onder Jezus� hoede.
(door Pauline Vandehoek)
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Jan Groeneveld, scriba Classis Limburg

Hans  Pelman, 01-07-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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03-07-2011

Eerste officiële gezamenlijke dienst
Eigenlijk was de kerkelijke kleur voor deze tijd van het jaar groen. Maar dominee Joan Röell droeg "stiekem" rood, de
feestkleur. Vanwege een heuglijk feit: de eerste dienst die de gezamenlijke gemeente van Grevenbicht (PGG) en Sittard
(PGS) als PGSG vierde.

Het was de eerste zondag van de maand, dus dat
betekenende dat de dominee om 09.00 uur in
Grevenbicht voorging en om 11.30 uur in Sittard.
Hij vond het een feestdag, vandaar de kleur rood.
'Een beter woord voor geloven is: vertrouwen', zei
Röell en: 'geloven betekent: vindingrijk zijn'. 
Hij preekte naar aanleiding van het verhaal van de
verlamde man die door vier vrienden voor Jezus�
voeten werd gebracht. Niet door de deur, want
iedereen stond in de weg, maar door het dak.
Vindingrijkheid wenste hij ook de nieuwe gemeente
die nu is ontstaan. Kan het niet door de deur....,
dan maar door het dak. Er zijn altijd weer nieuwe
mogelijkheden. Onverschilligheid is funest voor
geloven, vindingrijkheid is een stimulans.
Joan Röell was de laatste predikant die aan de
gemeente Grevenbicht was verbonden. Na zijn
afscheid werd die taak overgenomen door de
predikanten (met name Joachim Stegink) van de PGS.

Hans  Pelman, 03-07-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 178, Subitem: 2.
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04-07-2011

Ds. Deelemanschool uit Grevenbicht sluit het schooljaar af!
Zoals al jaren een goede traditie is op school wordt de laatste schoolweek ingeluid met een dienst in het kerkje in
Grevenbicht. Op maandag 4 juli was het dus weer goed druk in de kerk!

De kinderen kwamen met al hun juffen en meesters
en de nodige ouders en andere belangstellenden.De
dienst had het thema: Het beloofde land.We hebben
eerst terug gekeken naar de Paasdienst, toen we op
weg waren gegaan in de woestijn, die kaal, droog
en doods leek, maar uiteindelijk toch wel veel
leven bleek te bevatten.Nu lazen we een verhaal
over het volk van Israel dat op weg ging door de
woestijn, met Mozes, op weg naar het Beloofde
Land.De kinderen hadden op school ook gewerkt aan
dit thema. Hen werd de vraag gesteld: hoe ziet
jouw beloofde land eruit? Hier kwamen veel
verassende dingen uit.Zo hadden de kinderen van
groep 1 en 2 vooral nagedacht over wat ze later
wilden worden. Dit varieerde van prinses, tot
politieman en spiderman.De kinderen uit de andere
groepen hadden ook meer wereldse thema�s
aangepakt: zij hadden bijvoorbeeld op een vel
papier een ideale wereld uitgebeeld en een wereld
waarin duidelijk werd hoe het vooral niet moet. En
ook waren er kinderen die hun dromen er op gezet
hadden; wereldvrede, geen kinderen meer met honger, geen dierenmishandeling.U ziet, ook deze jonge kinderen zijn al druk
bezig met de wereld te verbeteren!In de dienst werd ook gezongen, liedjes over het beloofde land.Maar, er was ook
aandacht voor het afscheid van de kinderen van groep 8.Zij gaan na deze week overstappen naar het voortgezet onderwijs.
Ook zij hadden iets voorbereid en mochten allemaal vertellen hoe zij de afgelopen jaren op de school ervaren hadden en
hoe hun toekomst er uit ziet.
De kinderen kregen allen, ook volgens een jarenlange traditie, een cadeau aangeboden namens de gemeente. Zij ontvingen
een mooi leesboek ter herinnering aan hun tijd op de Ds. Deelemanschool en aan alle bezoeken zij met de school brachten
aan onze kerk.Ook was er een kleine verrassing: iemand had de directeur van school ingefluisterd dat onze trouwe
voorganger in de schooldiensten onlangs een mooie plaquette namens de kerk had gekregen voor al haar onvermoeibare werk
voor de kerk.Dus, werd Riet ook hier even in het zonnetje gezet door de school en mocht zij voor al het werk dat zij
voor de school doet ook een mooi bloemetje in ontvangst nemen, vergezeld van een lekker flesje wijn.Na het uitspreken
van het gebed werd het tijd voor het slotlied.Dit lied is ondertussen het lijflied van de school geworden en dus konden
de kinderen dit ook heel hard meezingen: Ga je mee&?De kinderen gingen na deze dienst op weg naar hun beloofde land,
terug naar school om daar te starten met een zeer leuke, actieve feestweek, met aansluitend de heerlijke
zomervakantie!Op maandag 29 augustus zien wij alle kinderen, juffen en meesters weer terug in ons kerkje. Dan gaan zij
het schooljaar officieel inluiden met een kerkdienst.Vindt u het leuk om eens een dienst met de school me te maken? U
bent van harte welkom!Noteert u dan alvast op uw kalender: 29 augustus om 9.30 in de protestante kerk te Grevenbicht,
Heilig Kruisstraat 30.
Chantal Kamstra
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Hans  Pelman, 04-07-2011
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31-07-2011

Expositie topkunst in het Protestantse Kerkje van Grevenbicht

Van zondag 31 juli tot en met vrijdag 26 augustus
2011 kunt u in het Protestantse Kerkje, gelegen
aan de Heilig Kruisstraat 30 in Grevenbicht, een
unieke expositie van topkunstenaars bezoeken. De
expositie bestaat uit litho�s van Corneille,
bronzen beelden van Caius Spronken, en
schilderijen van Ree Meertens.
Deze expositie is georganiseerd door de op 1 juli
2011 opgerichte Stichting Protestants Kerkje
Grevenbicht, in samenwerking met Galerie Bärwaldt
(Maastricht). Alle tentoongestelde kunst is
uiteraard te koop.
U kunt op alle dagen van 13.00 tot 17.00 uur de
expositie bezoeken. Ook is het mogelijk op
afspraak langs te komen. Misschien een leuk idee
om in groepsverband eens de tocht naar Grevenbicht
te ondernemen, al dan niet op de fiets!
Voor meer informatie kunt u Corona Smitskam
bellen, tel. 046-485 22 42.
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Corneille

Hans  Pelman, 31-07-2011
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11-09-2011

Willem Tonnaer geeft concert in protestants kerkje Grevenbicht
Op zondag 11 september geeft fluitist Willem Tonnaer een concert in het protestantse kerkje van Grevenbicht. Het
concert begint om 15.00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige gave wordt op prijs gesteld. De opbrengst komt
namelijk geheel ten goede aan het onderhoud van het kerkgebouw.

Deze muzikale middag heeft als titel meegekregen
"Concert en dialoog". Het gaat hier namelijk om
een concert waarbij Willem Tonnaer een dialoog
aangaat met het publiek. Het programma wordt op
die manier samengesteld en gerealiseerd in
samenspraak met de toehoorders.
Tijdens het concert kan het publiek een keuze
maken uit het door Willem voorgestelde repertoire,
dat bij aanvang van het concert wordt uitgereikt.
Tussen het musiceren door wordt er uitleg gegeven
over muzikale aspecten, bijzonderheden over de
fluit en het fluitspel, klank, gehoor en op vragen
en opmerkingen vanuit het publiek. Op deze wijze
ontstaat er een boeiende wisselwerking tussen de
muzikant en zijn publiek.
Een andere bijzonderheid is de diversiteit aan
instrumenten die bespeeld worden, namelijk de
piccolo, fluit, altfluit, basfluit en de
contr�altofluit (ook bekend als: de kachelpijp).
Alle werken zijn gecomponeerd zonder begeleiding.
Dit concert wordt georganiseerd door de op 1
juli 2011 opgerichte Stichting protestants kerkje
Grevenbicht. De Stichting wil in de toekomst
meerdere concerten aanbieden in het monumentale
kerkje. Het kerkgebouw staat bekend om de zeer
goede akoestiek, waardoor vooral de muziek van
kleinere ensembles uitstekend tot zijn recht komt.
Het protestantse kerkje is gelegen aan de Heilig
Kruisstraat 33 te Grevenbicht.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website
van de stichting:
website Podiumkerk 

Informatie over Willem Tonnaer:
Willem Tonnaer (1944) heeft gestudeerd aan het
Maastrichts conservatorium en het Utrechts conservatorium. In Utrecht behaalde hij de getuigschriften voor
fluitpedagoog, orkestspel met aantekening piccolo, en solospel met onderscheiding. Later volgde nog de Prix d�Excellence
aan het Conservatoire Royal de Liège.
Als orkestmusicus was Willem verbonden aan de toenmalige Zuid-Nederlandse Opera te Heerlen als eerste fluit, daarna,
toen dit gezelschap helaas werd opgeheven, als tweede fluit bij het Limburgs Symfonie Orkest te Maastricht en ten slotte
aan het Orchestre Philharmonique de Liège, eerst als eerste fluit, daarna als piccolo-solo.
Als fluitleraar was hij verbonden aan de muziekscholen van o.a. Kerkrade, Geleen, Aachen en Visé. De beginnende
fluitist, de vakstudent en de beroepsmusicus doen nooit tevergeefs een beroep op hem. Voor de leerlingen schreef hij de
methode "Het Fluitboek", technische oefeningen "Ladder op, ladder af, accoord?" en "Toonvorming en intonatie" in
duetvorm. Voor de beginnende fluitist componeerde hij het "Miniconcertje" voor piccolo of fluit met piano, voor de
gevorderde muzikant "Sonate voor fluit en klarinet".
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij:
website van Willem Tonnaer 

Hans  Pelman, 11-09-2011
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29-08-2011

Kunstzinnige start schooljaar in kerkje in Grevenbicht!
De kinderen van de Ds. Deelemanschool uit Grevenbicht starten traditiegetrouw hun schooljaar met een dienst in het
kerkje. Afgelopen maandag 29 augustus was het weer zover!

Dit jaar was het thema van de dienst: �De kunst
van Samen�, naar aanleiding van het jaarthema van
school: �Kunstenaars�.
En het werd een echte kunstzinnige boel! De
kinderen hadden in de eerste schoolweek al volop
kunst gemaakt, en ook op het schoolkamp is
gebleken dat er heuse kunstenaars onder de
kinderen schuilen!
Er waren enkele kunstobjecten mee naar de kerk
gekomen. Zo hingen er mooie schilderwerken en
stonden er echte kleisculpturen. Ook was er een
groep die een dans had ingestudeerd.
Maar al deze kunst is niks als je het in je
eentje moet maken of er van kan genieten, dus dat
doe je samen! Het �samen doen� kwam de hele dienst
terug: in het verhaal, een gedichtje, in de
liedjes en in de gebeden. Iedereen die er bij was
vond het weer een fijne en waardevolle dienst!

Gerard  Kortleve, 29-08-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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05-09-2011

"ENTHOUSISME VOOR DE BIJBEL INSPIREERT MENSEN"
"Enthousiasme voor de bijbel inspireert mensen om ook wereldwijd betrokken te zijn bij het Bijbelwerk. De activiteiten
en materialen sporen aan om op een natuurlijke manier met de bijbel bezig te zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is de
Bijbelquiz."

Dat zijn woorden uit de mond van Joke van der
Steen, lid van de PGSG en rayonchef voor het
Nederlands Bijbelgenootschap in Limburg en het is
te lezen in �Bijbelwerk�, het vrijwilligersblad
van het NBG. Met een twee pagina�s groot artikel
is Joke prominent aanwezig in het blad.
Iedereen die wel eens in Sittard of in de regio
heeft meegedaan met de Bijbelquiz weet hoe
belangrijk het enthousiasme en de uitstraling van
Joke zijn bij het welslagen van dit jaarlijkse
evenement. Zelf zegt ze daarover in het artikel:
'Zo maak je de Bijbel weer bespreekbaar en worden
mensen ook weer nieuwsgierig naar de Bijbel.'
Joke is vol lof over het NBG: 'Het enthousiasme
dat je uitstraalt, roept enthousiasme op en
daardoor is veel mogelijk hier in het zuiden.'
Inspiratie voor haar werk als rayonchef vindt
Joke in de Bijbel: 'Voor mij is de Bijbel een
basis in mijn leven en elke keer als de Bijbel op
een natuurlijke manier over het voetlicht wordt
gebracht, ben ik weer verrast en geïnspireerd! Ook
normen, waarden en omgangsvormen zijn vaak te
herleiden tot de Bijbel. Een mooi uitgangspunt dat
je als protestant en katholiek ook deelt met
elkaar.'

Gerard  Kortleve, 05-09-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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12-09-2011

"Geloven doe je samen"
"Geloven doe je samen", dat was het thema van de dienst op startzondag 11 september waarin dominee Irene Pluim
voorging. Het was ook de zondag waarop Grevenbicht en Sittard als PGSG samen een nieuw seizoen ingingen.

Het thema maakte Irene Pluim in haar preek
aanschouwelijk door te vertellen hoe wilde ganzen
in formatie vliegen en daardoor elkaar tot steun
zijn, elkaar uit de wind houden en opvangen als
dat nodig is. Zo kunnen ook gemeenteleden elkaar
tot steun zijn. Samen ben je sterker, samen kunnen
Grevenbicht en Sittard verder vliegen. Op de
voorkant van de liturgie waren vliegende ganzen te
zien. Irene Pluim werd bijzonder aangesproken door
het beeld van de vliegende ganzen tijdens haar
studieverlof waarbij ze zich bezig hield met de
Iona-spiritualiteit. In de Ionagemeenschap staan
wilde ganzen symbool. 
Er gebeurde van alles in deze dienst. Een flinke
groep kinderen kwam naar voren om met Irene Pluim
te praten over het nieuwe begin op school. Daarna
gingen ze er in de kindernevendienst over door.
De cantorij had een grote inbreng in de dienst,
met onder andere enkele Ionaliederen. Het was een
geslaagde vuurdoop voor de nieuwe cantor Hans
Timmermans. Irene van Gurp zong, begeleid door
echtgenoot Marnix, een lied uit de bundel Psalmen voor Nu, namelijk Psalm 90. Dat was ook een van de 2 lezingen, de
andere schriftlezing was uit Marcus 12: 28-34 over de twee belangrijkste geboden: God liefhebben boven alles en je
naaste als jezelf.
Toen de kinderen terug waren in de kerkzaal werd het nieuwe logo van de PGSG onthuld. Het is ontworpen en vormgegeven
door Adrie Meijer en Cees Alfrink. Vijf broden en twee vissen zijn erop te zien op een ondergrond die verwant is aan het
landelijke PKN-logo. Adrie mocht zelf via de beamer het logo onthullen en kreeg daarna voor hem en zijn vriend twee
flessen wijn aangeboden van kerkenraadsvoorzitter Lianne van Oord.
Ook bedankte Lianne alle mensen die vanuit Grevenbicht en Sittard de kerkfusie hebben voorbereid en uitgewerkt. Pauline
VandeHoek mocht het bloemstuk van deze zondag meenemen, bestemd voor de Grevenbichters. Bij deze bloemschikking hoorde
de onderstaande uitleg.
Bloemen van de liefde (Agapanthus) staan tussen een opwaartse spiraal van bamboestokken in een schaal met zand. Het
zand verwijst naar aarde en land en naar de sterveling. De opwaartse spiraal verwijst naar de hemel. De Agapanthus
(Zuid-Afrikaanse lelie) verwijst naar de liefde voor God en onze naaste.
Op zoek naar de kern
Van leven,
Een weg in liefde,
In elke bocht ongemeten
Verlangen, aarzeling.
Uit eigen klein geluk gelicht,
Aangezogen
Naar Uw oneindig vergezicht.
Een schelp opent zich
Op de vloedlijn
Van hemel en aarde
Na de dienst was er koffie met cake, waar bovenop het nieuwe logo prijkte. Buiten stond een springkussen, er werden
bellen geblazen, stoeptegels gekleurd en gesjoeld op het plein dat er leuk versierd uitzag. Binnen werd gezellig
gepraat, nader kennisgemaakt en een glaasje fris of wijn gedronken.
Voorafgaande aan de kerkdienst was iedereen in groepjes of individueel gefotografeerd voor een �smoelenboek� om elkaar
beter te leren kennen. Na de dienst mochten mensen elkaar interviewen over de persoonlijke kenmerken en de antwoorden op
een formulier schrijven. Die gegevens worden bij de foto gevoegd. Maar bij de meeste kerkgangers kwam het erop neer dat
ze zelf de antwoorden op het formulier schreven.
Wie meer wil weten over in formatie vliegende ganzen kan onderstaande YouTubefilmpjes bekijken.
http://www.youtube.com/watch?v=Q40h8dPmgwQ&NR=1 
http://www.youtube.com/watch?v=m4FkKrgxSl4&feature=related 
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15-09-2011

Bijbelkring van start met zoektocht naar Jezus
"Waar is Jezus". Met die vraag gaan de leden van de Bijbelkring zich dit seizoen bezighouden. Het materiaal dat daarbij
de leidraad is werd geschreven door gemeentelid Bert Stuij en werd enkele jaren geleden gebruikt voor de catechesegroep
15+.

Het blijkt ook heel geschikt te zijn voor een
gesprekgroep van volwassenen. Daarbij proberen ze
de voetsporen van Jezus te volgen op Zijn lange
weg van Bethlehem naar Jeruzalem. De hoofdstukken
worden gevormd door de namen van plaatsen en
steden, maar de belangrijkste invalshoek is het
verhaal dat in die plaats is gebeurd en in een van
de evangeliën is beschreven.
Wat wil deze gebeurtenis ons zeggen, hoe moet ik
de uitspraken van Jezus interpreteren, hoe kan ik
deze lessen in mijn eigen leven toepassen?
Dergelijke vragen en mogelijke antwoorden worden
in een vriendschappelijke en veilige sfeer
besproken. Ook is er ruimte voor het zingen van
liederen, betrokkenheid bij elkaars wel en wee en
persoonlijk gebed.
De eerste bijeenkomst van het seizoen was op 15
september. In tegenstelling tot wat vermeld staat
in het onlangs uitgekomen jaarprogramma is de
Bijbelkring niet meer op de woensdagavonden. Dat
werd, door het verschuiven van de repetitieavond
van het koor Synoidos, voor veel trouwe
�Bijbelkringers� een probleem. Omdat ook een vaste
dinsdag- of donderdagavond lastig was is nu
gekozen voor beide dagen. In een twee-wekelijks
frequentie is het beurtelings de dinsdag- en de
donderdagavond, dus telkens met tussenpozen van 12
of 16 dagen. Na de eerste bijeenkomst op een
donderdag 15 september is de volgende op dinsdag
27 september. De bijeenkomsten zijn roulerend bij
de leden thuis. Meer informatie bij Bert of Nely
Stuij, telefoon 046 � 4200745.
Kring Oost, de andere bijbel/gespreksgroep is nog
niet weer begonnen, maar start naar verwachting
eind september. Voor informatie over Kring Oost,
Marnix van Gurp, telefoon 046 � 4528690 of Gert
Reijnen, telefoon 046 � 4008990.
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16-09-2011

HET NIEUWE LOGO
Grevenbicht en Sittard zijn gefuseerd en dat vroeg natuurlijk om een nieuwe logo. De kerkenraden van beide kerken
wilden daarover niet alleen beslissen, maar gebruik maken van de talenten die in beide gemeenten aanwezig zijn en goten
het ontwerpen van een nieuw logo daarom in de vorm van een wedstrijd.

Die wedstrijd werd gewonnen door Adrie Meijer en
zijn vriend Cees Alfrink.
Adrie meldt daarover het volgende:
Voor mij was het een uitdaging om een nieuw logo
te ontwerpen. Een aantal vragen kwam daarbij in me
op. Hoe maak je een logo? Aan welke voorwaarden
dient een logo te voldoen? Hoe kom je tot een logo
waar beide kerken zich kunnen vinden? Wat zijn de
wensen van beide kerkenraden?
Laat het nu zo zijn, beste lezer, dat ik wel
enige ervaring heb met  'Shoppen' echter  van
Photoshoppen'  heb ik geen kaas gegeten. Mijn
vriend Cees Alfrink (Grafisch kunstenaar) was
bereid mij te helpen om met 'Photoshop' een logo
te ontwerpen. Cees als ervaren Photoshopper en ik
als aangever voor de layout.
Uit de ingezonden voorstellen werd uiteindelijk
gekozen voor het logo met de 'vijf broden en twee
vissen'.
De 'vijf broden en de twee vissen' staan symbool 
voor de wonderbaarlijke maaltijd welke een grote
'menigte'  lees  'gemeente'  bij elkaar bracht en
in het heden bij elkaar brengt, in ons geval  dus
de samenvoeging van de Protestantse Gemeente
Sittard-Grevenbicht.
Om het logo een warm en vrolijk uiterlijk te
geven liggen  de broden en de vissen op een geel 
hart of als U wilt op een geel bord.  De kleur
geel is gekozen als de kleur van de hoop.
Het is omsloten door lichtbruin getinte bladeren
of zoals U wilt  zonnestralen welke dakpansgewijs 
er achter en er  omheen liggen.  De dakpansgewijze
ligging staat voor stevigheid, het kan een stootje verdragen en is bestand tegen harde wind en stormen.
De achtergrond in de kleur rood staat symbool voor de liefde.
Tip: Bezoek eens de website van Cees Alfrink: Cees Alfrink (Grafisch kunstenaar)
www.ceesalfrink.nl
Adri Meijer

Willy de Koning, 16-09-2011
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11-09-2011

Sittard en Grevenbicht hadden in 1609 al samen één dominee
SITTARD/GREVENBICHT
Na een Lange en gedegen periode van voorbereiding is het dan zover. De protestanten van Sittard en Grevenbicht vormen
voortaan één gemeente, de Protestantse Gemeente Sittard Grevenbicht (PGSG).

Na een Lange en gedegen periode van voorbereiding
is het dan zover. De protestanten van Sittard en
Grevenbicht vormen voortaan één gemeente, de
Protestantse Gemeente Sittardâ¬�Grevenbicht
(PGSG). Ze wordt bestuurd door één Kerkenraad en
de Johanneskerk in Sittard is aangewezen als de
hoofdkerk. De kerkjes aan de Heilig Kruistraat in
Grevenbicht en aan de Sittardse Gruizenstraat
worden elk beheerd door een Protestantse Stichting
en zijn nog in gebruik voor speciale gelegenheden
en feestdagen.
Ofschoon uiteraard al eerder goed samen werd
gewerkt, trokken beide gemeenschappen toch lang
los van elkaar op. Dat neemt echter niet weg dat
ze in 1609 dezelfde dominee kregen in de persoon
van ds. Hordes uit Aken. De nieuwe gemeente kan
anno 2011 een beroep doen op 'anderhalve' (1.5
fte) dominee: Irene Pluim en Joachim Stegink. De
PGSG telt zo'n 1300 leden, waarvan 1100 in Sittard
en omliggende dorpen en 200 in Grevenbicht en
omgeving. In Grevenbicht bezoeken gemiddeld
wekelijks 20 mensen de kerkelijke diensten en in
Sittard ongeveer 80. Bij bijzondere gelegenheden en speciale feestdagen als Pasen en Kerstmis is dat aantal aanzienlijk
groter. Evenals andere kerkgenootschappen worden ook de protestantse geconfronteerd met terug lopend kerkbezoek.
Langzaam maar zeker lijkt echter sprake van stabilisering.
Eindeloos herbenoemen
De voornaamste reden om samen re gaan is de moeilijkheid om een Kerkenraad (zeg maar: het kerkbestuur) te vormen.
Vooral in Grevenbicht. Op leden die al afgetreden waren, moest later weer een beroep gedaan. Het vinden van ambtsdragers
werd steeds moeilijker. 'En daar kun je niet jaren mee bezig blijven, eindeloos herbenoemen is niet gezond', zegt
Pauline Vandehoek voormalig voorzitter van de Kerkenraad in Grevenbicht en nu Grevenbichts wijkouderling. Grevenbicht
is nu de vijfde wijk van de PGSG. Het dorp is altijd een beetje een buitenbeentje geweest wat het betreft het relatief
groot aantal protestanten dat er woonde. In de overwegend katholieke dorpen in de omgeving waren en zijn er dat veel
minder. Dat heeft te maken met de ligging aan de Maas in vroeger dagen een druk bevaren handelsroute. De veelal
protestantse schippers kwamen zodoende veel met de bevolking van Grevenbicht in contact en vestigden zich er later
zelfs voorgoed. Bij de voorbereiding op het samengaan stonden Vandehoek en Lianne van Oord (nu voorzitter van de
PGSG-Kerkenraad) vaak zij aan zij om, samen met vele andere gemeenteleden, het samengaan vorm te geven. Om een nieuwe
mijlpaal te slaan in de vele eeuwen oude geschiedenis van beide protestantse gemeenschappen. Beide dames zien de
toekomst van de nieuwe PGSG met het nodige vertrouwen tegemoet.
Om de jeugd nog meer bij de kerk te betrekken, zijn er de nevendiensten en aangepaste jongerendiensten in de
Johanneskerk en kinderdiensten in Grevenbicht. Van Oord: 'Wij bundelen nu onze krachten en spreken de mensen aan om ze
binnen onze kerkgemeenschap een eigen plek te geven. Daarbij past een soepele geest. We zullen nieuwe ontwikkelingen
niet blokkeren en staan open voor experimenten.'
Denktank
Om dat alles meer vorm te geven is sinds ongeveer een half jaar de 'Denktank Toekomst' actief, die op korte ter mijn
met ideeën en voorstellen komt. Ze verwachten daar veel van. Dat geldt ook voor de oecumene. Muziekdocente Vandehoek
heeft daar zelfs bij zondere ervaringen mee. Ze is niet alleen de naaste buur van de katholieke Catharinakerk in
Grevenbicht, maar gaf een van de pastoors ook gitaarles en schreef zelfs een lied voor het kerkkoor. Om het samengaan
te bezegelen vindt zondag 11 September om 10 uur een feestelijke dienst in de Johanneskerk plaats. Tevens wordt her
nieuwe logo onthuld en zijn er tot 13 uur activiteiten voor jong en oud op her kerkplein.
Harie Bronneberg
Dit artikel is overgenomen uit het 'ZondagNieuws Westelijke Mijnstreek' van zondag 11 september 2011.

Hans  Pelman, 11-09-2011
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02-10-2011

Oogstdankdienst op 2 oktober
De wijkgemeente Grevenbicht hield op zondag 2 oktober de oogstdankdienst. Dit is een oude traditie die elk jaar in
oktober plaats vindt.

Op de zaterdagochtend er voor brachten veel
gemeenteleden fruit naar de kerk. Vrijwilligers
stonden klaar om er mooie fruitbakjes van te
maken, die in de kerk werden uitgestald. Het fruit
dat over was, werd in een grote mand gedaan. Er is
altijd veel fruit over, want er wordt gul gegeven.
Tijdens de kerkdienst werd er bij stil gestaan
dat zo�n overvloed aan fruit, eten en drinken geen
vanzelfsprekendheid is. Dat we daar dankbaar voor
mogen zijn, en dat we die overvloed kunnen delen
met anderen.
Na afloop van de dienst werden de fruitbakjes
door de gemeenteleden naar de ouderen (75+)
gebracht. Het overgebleven fruit dat in de mand is
gedaan, ging naar Inloophuis Bie Zefke in Sittard.

Willy de Koning, 02-10-2011
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11-11-2011

Herdenking  geallieerde militairen
Evenals vorige jaren worden ook dit jaar weer rond de datum 11 november in Sittard, door de in Brunssum gelegerde
militaire eenheid, verschillende herdenkingen georganiseerd.
Zondag 13 november wordt in de Petruskerk in het centrum van Sittard een oecumenische herdenkingsdienst gehouden in
samenwerking met de Katholieke- en Protestantse  kerkgemeenschap van Sittard.

Na afloop van deze dienst in de Kerk wordt op de militaire begraafplaats in Ophoven deze herdenking beëindigd. Aanvang
kerkdienst is: 10.00 uur. Een schriftelijke vertaling van het gesprokene wordt bij de aanvang uitgereikt.

Twee dagen daarvoor: op 11 november vindt op de algemene begraafplaats in Born bij de daar begraven Engelse  militairen
een herdenking plaats: Aanvang 14.00 uur.

Na afloop van deze plechtigheid zal dan om ongeveer 14.30 uur de herdenking op de Protestantse begraafplaats achter de
Protestantse kerk (Heiligkruisstraat 30) in Grevenbicht aanvangen.

Voor eventuele  nadere inlichtingen: B. de Wilde, tel: 046-4857158

Hans  Pelman, 11-11-2011
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09-10-2011

" GEKLEED VOOR HET FEEST ! "
Goedbezochte oecumenische dienst in Vrangendael
Als er één ding duidelijk werd over het thema "Gekleed voor het feest", dan zorgden de kinderen daar wel voor. Ze
stelden zich feestelijk op voor in de kerk tijdens de oecumenische viering op zondag 9 oktober.

Versierd met kleurige sjerpen, bloemen en
frutsels kwamen ze na afloop van de
kindernevendienst de kerkzaal weer in. In een
brede rij stonden ze voor in de kerk en lieten
zien hoe mooi ze zich hadden gemaakt. De kinderen
hadden echt feest gevierd en soesjes gegeten.

Bij de prediking in de kerkzaal legde dominee
Irene Pluim de lastige en soms moeilijk
verteerbare gelijkenis naar aanleiding van
Mattheus 22: 1-14 uit. Gekleed zijn voor het feest
heeft meer te maken met het hart dan met de
buitenkant. Hoe willen wij het feest, dat al
gaande is in de wereld, opluisteren? Hebben we er
iets voor over, spannen we ons er voor in? Het
feestkleed dat Christus van ons vraagt heeft te
maken met het werk van �ons hart en onze handen�.

Naast Irene Pluim ging ook Elly Bus voor in deze
oecumenische dienst. Zij verving pastoor Verhagen
die ziek was. Het koor Synoidos onder leiding van
Nadia Loenders verleende medewerking aan deze drukbezochte dienst. Zij zorgden ook voor een soepel verlopende samenzang
met pianobegeleiding. Na afloop van de viering werd er koffie gedronken.

De gemeente zingt met pianobegeleiding
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Goedbezochte oecumenische dienst in Vrangendael

Irene Pluim verzorgt de overdenking, het thema is: 'Gekleed voor het feest'

De kinderen hebben zich feestelijk uitgedost en laten dat trots zien
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Goedbezochte oecumenische dienst in Vrangendael

Wegens ziekte van pastoor Verhagen neemt Elly Bus zijn aandeel in deze oecumenische viering over

De gemeenteleden drukken elkaar de hand en brengen hun vredeswens uit
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Goedbezochte oecumenische dienst in Vrangendael

Het slotlied

.....en dan is er koffie!

Hans  Pelman, 09-10-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 200, Subitem: 2.
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24-09-2011

Uitstapje kindernevendienst
Op de zonnige zaterdagmorgen van 24 september verzamelden kinderen en leiding van de nevendienst zich op het kerkplein
voor het jaarlijkse uitstapje.

Dit keer niet aan het einde, maar het begin van
een nieuw kerk-seizoen.
In het gebied op de Windraak, rond de heemtuin
van het IVN, had Marijn van Oord een
fotospeurtocht uitgezet. In twee groepen gingen de
kinderen gewapend met de opdrachten op pad. De
speurneuzen werkten goed samen en volgden alle
aanwijzingen. Ook werden er onderweg opdrachten
gemaakt.

Speurwerk maakt hongerig. Eenmaal  terug bij de
kerk werd er dan ook gesmuld van frietjes,
kipnuggets en appelmoes. Het was een geslaagde
activiteit.
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Hans  Pelman, 24-09-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 201, Subitem: 2.
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16-10-2011

CARROUSEL IN MAASTRICHT

In plaats van de jongerendienst in de kelder van
de Johanneskerk, gingen zeven jongeren op 16
oktober naar Maastricht om zich daar aan te
sluiten bij de Carrousel activiteit. Het thema was
vriendschap en de dienst was voorbereid door de
jongeren van de St. Janskerk. Zij hadden zelf de
lezingen uitgezocht. Het verhaal van de
vriendschap tussen David en Jonathan en de
vijandige houding van Saul hadden ze bewerkt tot
een stemmenspel. Ook de muziek hadden ze zelf
gekozen en een paar liederen werden door de
jongeren van de voorbereidingsgroep gezongen. Het
was een mooie dienst.

Na afloop was er een programma voor de jongeren,
die o.a. uit Venlo, Heerlen, Brunssum, Valkenburg
en Sittard kwamen. Eerst werden de lunchpakketten
uitgedeeld en daarna werd voor deze speciale
gelegenheid door de koster de deur naar de toren
geopend. Daar werd veel gebruik van gemaakt.
Er waren zelfs enthousiastelingen die nog maar
eens naar boven gingen, omdat ze �de tel kwijt waren�. De trap heeft 225 treden, bleek uit de telpogingen.
Daarna stond de zonnetrein klaar om ons via de toeristische route door Maastricht naar Cadier en Keer te brengen. (Deze
solar trein rijdt op accu�s die opgeladen worden door de zonnecellen op het dak). De weg naar Cadier en Keer was te
steil óf de trein te zwaar beladen met 40 personen, want het laatste stukje moesten we lopen.
In het Afrika Centrum was er een rondleiding en kregen we een workshop djembé. Iedereen trommelde enthousiast mee met
de docent.
Het was leuk om andere jongeren uit Limburg te ontmoeten en samen bezig te zijn. Om 16.00 uur bracht de zonnetrein ons
weer naar het Vrijthof en was deze leuke dag jammer genoeg voorbij.
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Hans  Pelman, 16-10-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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09-11-2011

Interreligieuze viering op 9 november
Het Interreligieus Platform Sittard Geleen Born heeft opnieuw besloten, na het succes van afgelopen jaar, haar
jaarlijkse interreligieuze viering tezamen met de Dag van de Dialoog te organiseren. Het thema voor deze dag en de
viering is "Over de grens".
Opnieuw een thema dat goed past bij het Interreligieus Platform waarin de Protestantse gemeenten, de Rooms-Katholieke
kerken, de Moslim gemeenten vanuit Marokko en Turkije en Het Apostolisch Genootschap uit de gemeente Sittard-Geleen
samen met de Joden uit Maastricht via haar Platformvergaderingen religieuze kennis delen en wederzijdse verdieping
zoeken.

U allen wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de interreligieuze viering op 9 november 2011, welke zal
aanvangen om 19:30 uur in Het Apostolisch Genootschap aan de Kromstraat 8 te Sittard.
Na de viering zal er een korte pauze zijn met koffie en thee, waarna de Dag van de Dialoog zal aanvangen om 20:45 uur.
Iedereen die daaraan wil deelnemen kan plaats nemen aan één van de dialoogtafels, welke zullen eindigen omstreeks 21:45
uur.

Wij hopen velen van u te ontmoeten om op deze wijze over onze eigen grenzen te kijken en gezamenlijk religieus te
vieren, waarna een open dialoog over dit thema kan plaats vinden. Doet u mee?

Hans  Pelman, 09-11-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 203, Subitem: 2.
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04-12-2011

Wijk Grevenbicht geeft CONCERTDIENST
Op zondag 4 december, "s morgens om 09.00 uur wordt als dankbetoon aan alle vrijwilligers een concertdienst gehouden in
het protestantse kerkje van Grevenbicht. Lees onderstaande uitnodiging.

Zeer geachte vrijwilligers van onze wijk Grevenbicht van: de �Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht�,

Uw jarenlange trouwe bijdrage aan het kerkenwerk willen wij graag met u allen samen in het licht van Advent stellen,
tijdens de Dienst van zondag 4 december 2011, waarin onze eigen predikant ds. Joachim Stegink zal voorgaan.
Twee van onze vaste organisten: mevrouw Greet Korbijn en de heer Henk Ruiter zullen beiden het orgel bespelen en ook
�Kamer Muziek Ensemble Cécile� zal deze bijzondere dienst opluisteren.
Wij verheugen ons er op, u allemaal samen bijeen te mogen brengen, zodat wij aan onze dankbaarheid op een nieuwe manier
uiting kunnen geven en gezamenlijk met u, na afloop van de dienst, bij een verwarmend drankje gezellig kunnen napraten.
Natuurlijk is hierbij vanzelfsprekend onze hele wijkgemeente uitgenodigd, evenals iedereen die er behoefte aan heeft op
deze verwachtingsvolle eerste zondag van december van de mooie akoestiek  te komen genieten.
Zegt het voort, opdat wij niemand onverhoopt zouden vergeten in te lichten!

Hartelijke groet van het bestuur van uw wijk Grevenbicht: Ds. Joachim Stegink, wijkpredikant,  de heer Peter Bakker,
wijksecretaris, mevrouw Pauline Vandehoek, wijkouderling.

Hans  Pelman, 04-12-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 204, Subitem: 2.
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20-11-2011

Statenbijbels en een verborgen schat tussen Maas en mijn.
Vanaf zondag 20  november is in het Protestantse kerkje in Grevenbicht een bijzondere tentoonstelling over de
Statenbijbels in de Westelijke Mijnstreek te bezichtigen. De getoonde bijbels zijn afkomstig uit  de protestantse kerken
te Grevenbicht, Beek, Urmond en Sittard, en uit particulier bezit

De Statenbijbel is de eerste Nederlandstalige
Bijbelvertaling die rechtstreeks uit het
oorspronkelijke Grieks en Hebreeuws werd vertaald.
In 1626 werd met de vertaling begonnen, in 1635
was de vertaling gereed, en in 1637 werd de eerste
Statenbijbel gedrukt. Op de expositie is een
Statenbijbel uit 1638 te bewonderen, eigendom van
de protestantse kerk van Urmond.

De meeste protestantse kerken beschikken over een
exemplaar van de Statenbijbel. Deze bijbel heeft
een vaste plek op de kansel of op de
avondmaalstafel. Het is nog niet eerder
voorgekomen dat deze bijbels uit de Westelijke
Mijnstreek gezamenlijk te bezichtigen zijn in één
expositie. Dit alleen al maakt de tentoonstelling
in het Grevenbichtse kerkje uniek.

Het Grevenbichtse kerkje bezit een in leer
gebonden Statenbijbel uit 1661, een Statenbijbel uit 1834, en een nog oudere Statenbijbel uit 1643 met prachtig
plaatwerk. Deze bijbels zijn tijdens de tentoonstelling te bezichtigen. Daarnaast zijn ook de Statenbijbels uit de
protestantse kerken van Beek, Urmond, Geleen en Sittard te bewonderen.

Er zijn ook enkele fraaie bijbels uit particulier bezit op de tentoonstelling te vinden. Het gaat onder meer om de
Statenbijbels van twee voormalige predikanten van Grevenbicht, namelijk ds. W. van de Ende en ds. J. Röell. Een topstuk
is de zogeheten Lutherexegese uit 1544 in het hoogduits. Dit boek is ingebonden met fragmenten van een middeleeuws
handschrift.

Een apart onderdeel van deze tentoonstelling wordt gevormd door de oude bijbels, gezangen- en gebedenboeken die onlangs
zijn teruggevonden op de zolder van een huis in de Grevenbichtse Peperstraat. Veilig weggeborgen in kartonnen dozen vond
men een vergeten verzameling boeken over 250 jaren, die een mooi inkijkje biedt in het dagelijks leven van een
protestantse boerenfamilie in Grevenbicht.

Alle getoonde bijbels en boeken zijn voorzien van duidelijke achtergrondinformatie en documentatie. Een expositie die
dan ook zeer de moeite waard is om te bezoeken!

De expositie in het protestantse kerkje is van zondag 20 november tot en met donderdag 1 december 2011 te bezichtigen,
alle dagen van 13.00 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting protestants kerkje Grevenbicht, Herman
Baars, tel. 046-485 79 58.
Zie ook de informatie op www.podiumkerkje.nl 
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Een familieregister in een bijbel
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Voorkant van een van de bijbels

Hans  Pelman, 20-11-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 216, Subitem: 2.
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30-10-2011

Kinderen spelen mini-bijbelquiz

�s Avonds werd de �grotemensenbijbelquiz�
gespeeld, maar in de ochtenddienst van zondag 30
oktober namen de kinderen daar al vast een
voorschotje op. Dominee Ruud Foppen deelde de
kinderen in in twee groepjes, wees de dienstdoende
ambtsdragers aan als jury en vuurde vervolgens
enkele vragen op de kinderen af. Wat betekent de
naam �bijbel�, hoeveel bijbelboeken staan er in de
bijbel en, welke kleur zou de bijbel moeten
hebben? �Een beetje rood�, klonk het. De jury vond
dat een uitstekend antwoord en dat was het
natuurlijk ook. Beide groepjes vergaarden vier
punten en gingen daarna vrolijk naar hun eigen
ruimte.

De ambtsdragers van dienst vormen samen de jury

Willy de Koning, 30-10-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 217, Subitem: 2.
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30-10-2011

"Wijzen uit het Oosten" winnen regionale bijbelquiz
Een gelegenheidsgroepje dat zich vlak voor de aanvang van de bijbelquiz spontaan had aangemeld als de "Wijzen uit het
Oosten" behaalde verrassend genoeg de hoogste gemiddelde score en werd daarmee de winnaar. De groep werd gevormd door
Thea Coenen, Emma de Koning en Willy de Koning. Ze kozen voor deze naam omdat ze allen opgroeiden in het oosten van het
land, namelijk Overijssel.

De NBG-avond op zondag 30 oktober werd
georganiseerd door Joke van de Steen. Zij is
rayoncoach van het NBG-rayon Maastricht. Ze opende
de avond, natuurlijk met een lezing uit de bijbel,
namelijk het verhaal van de vijf wijze en vijf
dwaze maagden. De tekst werd vanaf het scherm heel
zorgvuldig voorgelezen door een Afrikaanse man,
wat een heel bijzondere ervaring was.
Voor het vierde achtereenvolgende jaar werd de
quiz in Zuid Limburg georganiseerd en
gewoontegetrouw gepresenteerd door Jan de Koning.
In voorgaande jaren waren ook deelnemers uit de
Evangelische kerk, de Remonstrantse kerk en de
Rooms Katholieke kerk aanwezig, maar dit jaar werd
het een puur protestantse aangelegenheid.
De overige vijf deelnemende groepen waren:
Bijbelkring wijk Oost, protestantse gemeente uit
Hasselt (B), groep Christel Prins, bijbelkring
(rondom Bert Stuij) en de protestantse gemeente
Geleen-Beek-Urmond. 
De quizvragen van het NBG waren uiteraard niet dezelfde die al op de landelijke televisie waren behandeld, maar werden
speciaal voor dit soort regionale bijeenkomsten gemaakt. Met foto�s en leuke filmpjes werden de vragen met
meerkeuze-antwoorden ingeleid en ze waren heel divers en verrassend. Soms heel gemakkelijk, soms misleidend en soms
ronduit moeilijk.
In de pauze boog de jury zich over de ingevulde formulieren en rekende de puntenaantallen uit van de individuele
deelnemers en de zes groepen. Henk Verkerk uit Beek en Bert Stuij deelden de eerste plaats als individuele hoogste
scoorders. Ze hadden beiden 34 van de 40 vragen goed beantwoord. Willy de Koning scoorde 33 punten.
Bij de groepen behaalden de �Wijzen uit het Oosten� een gemiddelde score van 32 punten, Geleen-Beek-Urmond 31,4 punten
en �Bijbelkring Stuij� 31 punten.
Henk, Bert, Thea, Emma en Willy kregen alle vijf een fraai boekje uitgereikt getiteld 'Wijze woorden van Jezus' met
tekeningen van Kees de Kort.
Het thema van het NBG voor de komende drie jaren is 'Wijs met de Bijbel'. Willy de Koning legde uit dat in het dialect
van Overijssel het woord �wijs� twee betekenissen heeft. 'Als ik zeg: ik ben wies met de biebel, betekent dat ook, ik
ben blij met de bijbel.'
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Even bijpraten in de pauze

De antwoorden worden nagekeken, de scores opgeteld en de gemiddelden van de groepen uitgerekend
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Henk Verkerk ontvangt z'n prijs als 1 van de 2 met de hoogste individuele score

Ook Bert Stuij valt in de categorie: hoogste individuele score
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Team de 'Wijzen uit het Oosten' is zichtbaar blij met de overwinning

Hans  Pelman, 30-10-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 218, Subitem: 2.
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07-11-2011

Een wit steentje
Voor iedereen een wit steentje als herinnering en bevestiging van de eigen doop. Als bewijs dat je altijd bij God
behoort, of je daar nu mee bezig bent of niet en of je dat nu wilt of niet.

Dat was het thema dat dominee Joan Röell
behandelde in de dienst van zondag 6 november. Hij
preekte naar aanleiding van de lezing uit
Openbaring 2: 12 tot 17 waarvan de laatste verzen
luiden:

'Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de
gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het
verborgen manna geven, en ook een wit steentje
waarop een nieuwe naam staat die niemand kent,
behalve degene die het ontvangt.'

Daniël Kooyman mocht na afloop van de dienst de
steentjes uitdelen aan iedereen, gedoopt of niet!

Hans  Pelman, 07-11-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 231, Subitem: 2.
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06-11-2011

Oogstmarkt
De oogstmarkt die de ZWO al een paar jaar achtereen in de Johanneskerk organiseert grijpt terug op Dankdag:

Op de eerste woensdag in november kwamen (en
komen op veel plaatsen nog) de protestantse
gemeentes bij elkaar om God te danken voor alle
gewassen die het afgelopen seizoen groeiden. In
november waren de voorraadkelders vol voor de
komende winter: groentes ingemaakt of in het zout,
fruit verwerkt tot jams en sappen, gedroogd of op
brandewijn gezet, vlees gezouten, gerookt of
verwerkt tot worst enzovoort. 

Op de Dankdag wordt ook aandacht besteed aan
mensen die geen goedgevulde voorraadkelder hebben;
mensen die wel een bloemetje, een bakje fruit of
een ander extraatje kunnen gebruiken. Met de
oogstmarkt doet ZWO eigenlijk niet anders; Het
verkopen van oogstproducten om anderen daarmee te
ondersteunen. Heel praktisch diaconaat!

Ook nu gaat de opbrengst van de oogstmarkt naar
China, waar Elisabeth den Boer (Sjabai is haar
Chinese naam) werkt aan ondersteuning van
kinderen, vooral meisjes, uit arme gezinnen. In
haar nieuwsbrieven vertelt Elisabeth over haar
werk, en wat haar aanwezigheid kan betekenen voor
de kinderen. 
De oogstmarkt werd en wordt dit jaar gehouden op
de zondagen 6 en 13 november, na de ochtenddienst
in de Johanneskerk. Op zondag 6 november was er
een keur van producten te zien in en rondmom de
kerk, boeken, speelgoed, planten en etenswaren.
Menigeen ging met goed gevulde handen naar huis.
Wat de opbrengst voor Shabai is wordt later bekend
gemaakt. 
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Willy de Koning, 06-11-2011
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20-11-2011

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR
Bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar werden op 20 november in de Johanneskerk de gestorven en gedoopte
gemeenteleden van de PGSG herdacht.

Dus zowel van Grevenbicht als van Sittard. Eerder
waren al de namen genoemd van de herdachte
Grevenbichters in het kerkje in het dorp. Ook nu
werden zij weer herdacht. De namen die deze zondag
klonken zijn:
GEDOOPT (Grevenbicht):
24-4-2011        Thomas Gunther Jacob Rademachers
24-4-2011            Daphne Anna Josphina Wehrens
24-4-2011            Kevin Jacobus Albertus
Wehrens

GEDOOPT (Sittard):
10-4-2011            Merle Romée Neilen
10-4-2011            Lieke Alie GertrudeKleijnen
10-4-2011            Alissa Martens
12-6-2011            Fleur Godelieve Mevis

OVERLEDEN (Grevenbicht):
29-12-2010            mw. Helena Marie Smeets
04-01-2011            dhr. Jacobus Lambertus
Niessen
08-10-2011            mw. Johanna Nakken-Smeets

OVERLEDEN (Sittard):
10-02-2011            dhr. Roelof Jan Hoedeman
15-03-2011            dhr. Cornelis Starreveld
19-04-2011            mw. Johanna Wilhelmina Elisabeth Sieffers-Broerse
26-04-2011            dhr. Theodoor Adrianus Blanken
11-07-2011            mw. Ellie Louise Johanna van Duijnen-Muschol
19-11-2011             mw. Hendrika Tine Verschragen-Goettsch
04-11-2011          mw. Elisabeth Wybenga

Voor familieleden was er de gelegenheid een herdenkingskaars te ontsteken met het licht van de paaskaars. Hetzelfde
gold voor de ouders van de dit jaar gedoopte kinderen. Ook gemeenteleden mochten voor een gestorven dierbare een lichtje
ontsteken en bij het doopvont hun eigen doop bevestigen met wat doopwater. Dominee Joachim Stegink ging voor in deze
dienst en preekte naar aanleiding van teksten uit Daniël 7 en Matthëus 24. Herma Adama las een passend gedicht voor.

De cantorij onder leiding van Hans Timmermans verleende medewerking bij het ondersteunen van de gemeentezang, tijdens
de plechtigheden met Paaskaarslicht en doopwater en ook zongen zij een enkel lied als muzikaal intermezzo.
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28-11-2011

In de dienst op zondag 27 november, 1ste Advent, sprak Irene
Pluim het volgende gebed uit:
ADVENTSGEBED

Trouwe God 
Ons leven is een zoeken
Naar onze eigen plek op deze wereld
Naar een mate van innerlijke rust en vrede
Naar een bestaan, gevuld met �genoeg�
Naar een leven in vriendschap, liefde en respect

Een zoeken ook naar goede manieren van omgang met
elkaar

En we moeten bekennen dat we steeds de mist
ingaan
Dat we ons teveel op onszelf en ons eigen geluk
concentreren
Dat we soms kwetsend op de leefruimte van anderen
inbreken
Dat ons handelen soms ronduit gewelddadig is

Wij mensen hebben het in ons om onrecht te laten
gebeuren
Om geweld heilig te verklaren
Om macht naar onszelf toe te trekken
Om onder excuses de weg naar vrede en recht niet
te bewandelen
Want situaties zijn te complex, te ondoorzichtig,
te ver van ons bed

Behoed ons voor het snelle oordeel of de langzame
actie
Dat mensen die in situaties van onderdrukking en
geweld leven
Niet zomaar uit onze gedachten en gebeden zijn

Voor wie keuzes maken op leven en dood bidden wij
Leiders, volgers, politici
Wat is wijsheid God?
Leg de wil om die te willen zien in onze harten

Dat de enige richting mag zijn: ieder mens die
telt
Geen vrouwen verkracht en kinderen beroofd van
hun ouders

Voor de gewone mensen in Noord-Afrika bidden wij,
op de pleinen, op de straten
Om iets van perspectief, een veiliger toekomst
voor hun kinderen

Voor wie lijden onder geweld bidden wij
En onder de achteloosheid van anderen

Wij zijn op zoek God
In deze adventstijd, heel ons leven
Wil in de stilte  horen wat in ons omgaat. 
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04-12-2011

Emiel Oost gedoopt
Indrukwekkende doopdienst op Tweede Advent

Op 4 december,  de tweedezondag van de advent
werd Emiel Oost gedoopt. Een bijzonder moment,
waar de 11-jarige Emiel naar uitgekeken had. We
hoorden over zijn doopwens. En er klonken
verhalen.
We hoorden het Richterenverhaal uit het
Adventsproject over de bomen die een koning gingen
kiezen. Maar ook verhalen die voor Emiel een
bijzondere betekenis hebben: David en Goliat en de
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.
De kinderen van de nevendienst hadden een kroon
voor Emiel gemaakt. Van de jongeren van de
basiscatechese kreeg hij een kaars, versierd met
symbolen. Om aan te steken op momenten van
blijdschap of om licht bij te zoeken als het
moeilijk is.

Willy de Koning, 04-12-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 244, Subitem: 2.
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17-12-2011

Kinderkerst in Grevenbicht!
Op zaterdag 17 december was het lekker druk in het kerkje te Grevenbicht, want het was weer tijd voor de
kinderkerstdienst! De boom stond al te schitteren, het kleed lag al klaar en al snel zaten de eerste kinderen voor in de
kerk. Het thema van de dienst was: op zoek naar een ster.

Er waren drie echte sterren aanwezig onder het
publiek. Zo was er een echte popster, die met haar
mooie muziek er voor zorgde dat iedereen naar haar
opkeek en haar kon aanbidden. En er was ook een
echte film ster, die heel veel geld had, en zij
dacht dat iedereen speciaal voor haar was gekomen!

Tot slot was er ook nog een echte chef kok, die
al aardig wat Michelin sterren bij elkaar gekookt
had, en het heel belangrijk vond dat er allerlei
speciale gerechten op de tafel kwamen.
Deze drie sterren werden al gauw tot de orde
geroepen door Ds. Stegink, die hen er op attent
maakte dat het in het leven toch wel om andere
dingen draaide&.

De sterren konden gelukkig ook goede dingen
bedenken, zoals gezellig samen zingen, samen leuke
dingen doen van al dat geld dat verdiend werd en
een lekkere maaltijd koken voor mensen die het
niet zo breed hebben. Want daar draait de
kerstgedachte toch om!

Er werd volop gezongen en muziek gemaakt, met
ondersteuning van  Anne op gitaar en Emiel op
blokfluit. In deze dienst werd ook Senna Schuurman
gedoopt. De kinderen konden allemaal goed mee
kijken wat er gebeurde. Grote zus Amber mocht
natuurlijk meehelpen met het water in het doopvont
gieten en de kaars aansteken. Deze bijzondere en
sfeervolle dienst werd besloten met koffie,
limonade en wat lekkers. De kinderen konden toen
nog wat moois voor Kerst knutselen.
Het team van de kinderdiensten gaat nu ook lekker
van de feestdagen genieten. Maar helemaal stil
zitten, dat doen ze niet! Ook in 2012 zullen er
weer verschillende kinderdiensten op de planning
staan.
Deze data zullen via de Gaandeweg bekend worden
gemaakt.
Graag tot ziens in één van deze diensten!!
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18-12-2011

Vierde advent, zondag 18 december

Met Maria en Simson gingen we in deze dienst op
weg naar het Kerstkind. Drie wijzen zoeken de
Koning die bij God hoort. In een sketch door de
leiding van de kindernevendienst werd duidelijk
dat de Koning gezocht moet worden tussen de gewone
mensen.
Irene Pluim preekte over de Richter Simson, die
niet langer sliep dan tot middernacht. Toen stond
hij op. Bij de stadspoort gekomen greep hij de
beide deurposten vast en rukte ze los met deuren
en sluitbalk en al; hij nam het hele gevaarte op
zijn schouders en droeg het weg, helemaal naar een
van de bergtoppen tegenover Hebron.
Zelfs al is het in ons leven middernacht, het is
nooit te laat om in vol vertrouwen bij God
geborgenheid te zoeken.

Annie Stoffels zong een lied over Maria, begeleid
door Marnix van Gurp op de piano.
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Willy de Koning, 18-12-2011
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21-12-2011

Drukbezochte kerstviering voor senioren
Traditiegetrouw wordt er in de dagen voor kerst een kerstviering voor senioren gehouden.

Vele senioren kijken hier al weken naar uit en de
voorbereidingsgroep doet er dan ook alles aan om
ervoor te zorgen dat alles op rolletjes verloopt.
In de eerste week van december gingen de
uitnodigingen de deur uit en al gauw stroomden de
aanmeldingen binnen.
De dag voor de kerstviering was het tijd om
boodschappen te doen. Gelukkig hebben we een
aantal ervaren dames die ons met raad en daad
terzijde staan en een draaiboek waar we op terug
kunnen vallen, want voor 54 mensen inkopen, dat
doen we niet dagelijks. Bepakt en bezakt
arriveerden we bij de kerk waar alles werd
klaar-gezet voor de dag erna.
Woensdag 21 december was het zover &.. de dag van
de senioren kerstviering!
Al vroeg was een aantal leden van het bloementeam
en de voorbereidingsgroep in de kerk om de hal en
kerkzaal in kerstsfeer te hullen. De sfeer zat er
bij ons al meteen goed in, nu de hal en kerkzaal nog. Tussen de bedrijven door werd een verse pan soep gezet en na een
paar uurtjes werk keken we tevreden naar het resultaat. Er werd even gauw thuis wat gegeten om vervolgens weer op tijd
naar de kerk te vertrekken want de tafels moesten gedekt en de broodjes gesmeerd.

Annie en Djordee waren inmiddels bij de kerk aangekomen om ons te helpen met de laatste voorbereidingen. Djordee weet
zo onderhand precies wat we nodig hebben en zet piano, geluidsbox en leestafel op de juiste plek terwijl wij met tafels
schuiven en alles gezellig dekken voor de broodmaaltijd. Gelukkig was ook dit jaar een aantal gemeenteleden bereid
senioren die niet over eigen vervoer beschikken naar de kerstviering te brengen (en later op de middag weer op te
halen).
Vanaf 15:30 uur gingen de kerkdeuren open en werden de eerste senioren opgevangen. Even na16:00 uur was iedereen
binnen en begon, na een kort welkomstwoord, de viering. Er werd een gedicht gelezen waarna ds. Irene Pluim een dankgebed
uitsprak. De lezingen kwamen uit Jesaja en het evangelie volgens Lucas. De zo bekende kerstliederen werden volop
meegezongen. Na een korte overweging door ds. Irene Pluim werd afgesloten met nog een gedicht, het �Ere zij God` en de
zegen. Na de viering volgde een gezellige broodmaaltijd met een verse kop soep waarna iedereen langzaam naar huis ging.
Wij kijken met een voldaan gevoel terug op een zeer geslaagde senioren kerstviering.

Namens de voorbereidingsgroep/pastoraatsgroep, Monica Bosman
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Willy de Koning, 21-12-2011
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28-12-2011

Tussen Kerst en Oud en Nieuw

Kerst ligt al weer achter ons. In de Johanneskerk
en in de kerk aan de Gruizenstraat werden
kerstvieringen gehouden, er werd gezongen,
geluisterd, gebeden en gemediteerd. Veel mensen
kwamen daar op af en vierden het feest van het
licht van het Christuskind.
De foto's geven een impressie van een van die
diensten, in de kerk aan de Gruizenstraat.
Gezegend Kind van Bethlehem,
dat onze harten wint,
wij bidden dat Gij ook bij ons
een onderkomen vindt.
Wat gaat de tijd toch snel. Al weer bijna een
jaar voorbij. Als je jong bent sta je daar niet zo
bij stil misschien, maar als de jaren gaan tellen
lijkt de tijd steeds sneller te gaan.
Iedereen denkt op zijn eigen manier terug aan
2011. Voor de een bracht het geluk en gezondheid,
voor een ander misschien zorg en ziekte.
De redactie van de website van de Protestantse
Gemeente Sittard - Grevenbicht wenst iedereen voor
2012 alle goeds toe, geluk en gezondheid.

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 148 van 161



Vervolg van: Tussen Kerst en Oud en Nieuw

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 149 van 161



Vervolg van: Tussen Kerst en Oud en Nieuw

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 150 van 161



Vervolg van: Tussen Kerst en Oud en Nieuw

Willy de Koning, 28-12-2011

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 248, Subitem: 2.

Pagina 151 van 161



[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

24-12-2011

Sfeervolle kerstnacht viering

In de kerstnachtdienst in de Johanneskerk keken
we samen vooruit naar de komst van het Goddelijk
kind Jezus. Ds. Irene Pluim ging voor in een
gebed:

Toen het donker was in de wereld
En overal stil
Toen kwam jij
Ongemerkt bijna

Niemand wist het

Slechts een enkeling
die durfde geloven
dat God misschien
iets nieuws zou beginnen

Kom je deze Kerst opnieuw?
Kom je in de duisternis van de wereld van
vandaag?

Zeker en ook in de huidige tijd waar oorlogen, hongersnood, en opstanden maar soms ook persoonlijk leed ons lijken te
overkomen en de tijd ons lijkt in te halen is het verlangen naar een nieuw begin vaak groot.
Ook in de overweging met als centraal thema ´tijd´ kwam dit gevoel van 'Wat is er toch aan de hand?' dat ons vaak
bekruipt weer terug. De tijd heeft vele gezichten en kenmerken. Soms lijkt de tijd te vliegen en glipt ons als het ware
door de vingers, soms kruipt de tijd voorbij en lijken de seconden eeuwig te duren. In het Bijbelse boek Prediker wordt
dit treffend beschreven:

Er is
Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen
Een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen
Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen..

Enerzijds realistisch, anderzijds troostrijk zo hield Ds. Pluim ons voor. Maar behalve een tijd die gewoon doortikt en
die in het Griekse als 'Chronos' wordt beschreven is komt in de Bijbel ook de term 'Kairos' voor: Juiste tijd,
beslissende tijd, gelegenheid. In het Nieuwe Testament is de geboorte van Jezus een Kairos moment. En waar 'Chronos' ons
lijkt te overkomen doet 'Kairos' een appel op onze eigen verantwoordelijkheid. Het is goed om het kerstfeest zo steeds
opnieuw te beleven houdt Ds. Pluim ons voor: Als een kans, als een geschikt moment om dingen anders te willen en daarin
ook eigen verantwoordelijkheid te nemen.

De sfeer in de Kerstnachtdienst werd zeker ook gevoed door de muzikale bijdragen. Onze organist Piet de Jong begeleidde
voor en tijdens de dienst de samenzang. En er was bij afwezigheid van Synoidos een mooie bijdrage van een
gelegenheidskoor van gemeenteleden. Tijdens de dienst werden prachtig gezongen carols ten gehore gebracht door Nely,
Anne, Margriet, Irene, Annie, Gerrie, Bert, Ferry, Willem, Casper, Marnix en Willem.

Na het traditionele Ere zij God ga je dan toch met een speciaal gevoel naar huis.
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31-12-2011

Sfeervolle Oudejaardsdienst in Grevenbicht

Er was een koster die de deur opendeed, de
verwarming aanzette en de kaarsen aanstak. Er was
een voorganger die de lezingen, gebeden en de
overdenking verzorgde. Er was een organist die de
samenzang op het kerkorgel begeleidde. En er was
een ambtsdrager die bij de deur collecteerde.

Met zoveel inzet lukte het om in het Protestantse
Kerkje in Grevenbicht een Oudejaarsdienst te
houden. Het was, net als voorgaande jaren, maar
een handjevol mensen dat daar op af kwam, maar de
sfeer, de saamhorigheid en de beleving waren daar
niet minder om.

Het openingsgebed dat werd uitgesproken was van
Jos Brink en ook de preek was van zijn hand. Uit
de bundel �Laten we van de liefde zingen� werd als
overdenking �Een reis� voorgelezen.

De verzen 1, 5 en 7 van Gezang 398 werden gedeclameerd. Het is een lied van Dietrich Bonhoeffer. Het vijfde couplet
paste prachtig in de sfeer van het samenzijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
Die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
Breng als het kan ons samen
Geef ons vrede.
Wij weten het,
Uw licht schijnt in de nacht.

De korte dienst werd besloten met samenzang van een drietal liederen, waarvan de gezongen zegen het laatste was.
Pauline Vandehoek-de Vey Mestdagh was in deze oudejaarsdienst zowel de koster als de voorganger, de organist en de
ambtsdrager.
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25-12-2011

Op zoek naar de koning

De kinderen van de nevendienst en een aantal
jongeren van de basiscatechese hebben op 1e
kerstdag in de gezinsdienst een kerstspel
opgevoerd.
Drie �wijzen� (die we in de Adventstijd ook
steeds tegenkwamen) waren met behulp van een
bijzonder kompas op zoek naar de Koning naar Gods
hart.
Drie woorden hielpen hen daarbij op hun
zoektocht: delen, helpen en vrede.
De wijzen kwamen onderweg langs paleizen, waar
koningen woonden die juist lieten zien hoe je dat
NIET moest doen.
Uiteindelijk kwamen ze bij Maria en Jozef in de
stal, waar ze Jezus in de kribbe vonden. Door wat
Maria over dit kindje vertelde, wisten ze dat dit
de koning was die ze zochten.
De engelen en de herders hebben mooi gezongen.
Ook de schaapjes deden mee.
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