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12-01-2012
Interessante lezing over het protestantisme
Guus Janssen houdt op 12 januari 2012 een lezing
met als onderwerp 'Het protestantisme in het
Gulikse Maasgebied'. Deze lezing maakt deel uit
van de door de Heemkundevereniging 'Bicht'
georganiseerde lezingencyclus Groot Born
2011-2012. De lezing wordt gehouden in het 160
jaar oude protestantse kerkje van Grevenbicht,
een passende locatie voor dit thema!
Een stukje geschiedenis
Gedurende 300 jaar was het protestantisme markant
aanwezig in het Gulikse ambt Born, het gebied rond
Susteren, Sittard, Urmond en Born. De Wassenbergse
predikanten waren er al vroeg actief. Daarna
kwamen de wederdopers, die ook na het drama in
Münster (1533) op het platteland langs de Maas
bleven wonen.
In de tweede helft van de 16e eeuw werden de
protestanten in deze regio beschermd door de
kasteelbewoners van Stein en Obbicht. Ook konden
zij profiteren van de tolerante houding van hertog Willem V van Gulik. Door de terreur van Alva zochten vele
vluchtelingen het Gulikse gebied op. De toestroom van protestanten nam toe door de inname van Maastricht door Parma en
door het bewind van de Luikse prinsbisschop. In Sittard nam het aantal protestanten zo toe, dat er maatregelen van
katholieke zijde volgden, namelijk de vestiging van dominicanen en jezuïeten.

De jaren van de dertigjarige oorlog (1618-1648) kenmerkten zich door een felle confessionele strijd, die enigszins
luwde door de vrede van Münster, maar pas echt beslecht werd door het Religionsvergleich van 1672/1673. Inmiddels was
het aantal protestanten in het gebied behoorlijk geslonken, maar de door hen veroverde rechten op openbare
godsdienstuitoefening in plaatsen als Urmond en Sittard bleven behouden tot de Franse tijd.
De lezing begint om 20.00 uur.
U vindt het protestantse kerkje aan de Heilig Kruisstraat 30, te Grevenbicht.
De lezing is voor belangstellenden gratis toegankelijk, maar een vrije bijdrage ter bestrijding van de kosten wordt op
prijs gesteld!
Meer informatie over de lezing wordt gegeven door Wim Willems, tel. 046-485 79 88.
Zie ook www.heemkundebicht.nl

Hans Pelman, 12-01-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 253, Subitem: 2.
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04-01-2012
Protestantse Gemeente weer in de rode cijfers
uit de Trompetter / Maas en Mijn van 4-1-2012
SITTARD
Als ieder gezin van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht (PGSG) maandelijks vijf euro meer zou geven voor
kerk en gemeenschap, zou de begroting 2012 sluitend zijn. Dat zal voorlopig echter wel een vrome wens blijven. Het
tekort voor volgend is namelijk begroot op ongeveer 35000 euro en het ziet er niet naar uit dat daar op korte termijn
verbetering in komt.
Ook de afgelopen jaren leden de, toen nog zelfstandige, gemeenten Sittard en Grevenbicht flinke verliezen. De
protestantse kerken lopen daarmee ruim in de pas met de katholieke kerken van de Sittardse binnenstad. Die steven
eveneens weer op een fors verlies af. Bij de PGSG groeit het tekort voornamelijk door stijging van de uitgaven.
'Bestaande gevers gaan weliswaar meer geven', aldus het gemeente blad, 'maar niet voldoende. Ook is er geen aanwas
van jongere gevers.' De bijdragen van de leden zijn in totaal uiteraard hoger omdat die uit Grevenbicht daar nu ook
aan mee doen. Het totaal aantal vertoont echter al jaren een gestage daling. De kosten voor het pastoraat stijgen
licht doorverhoging van het traktement. Dat wordt echter deels gecompenseerd door een lagere bezetting.
Veel van de uitgaven zijn kosten, die vastliggen en waar slechts zeer moeilijk op bezuinigd kan worden. Een grote
post bij de uitgaven is het onderhoud van de kerkgebouwen. De verwarming moet op termijn vervangen worden en daar is
uiteraard opnieuw veel geld mee gemoeid. Al doen de gemeenteleden veel zelf, de exploitatie van de gebouwen blijft
een kostbare zaak.
Verder zijn er de afdrachten aan de landelijke kerk en de kosten voor jeugdwerk, zondagse en speciale diensten in de
kerk en het wijkwerk. Tenzij er op dit terrein structurele veranderingen komen, liggen die kosten voor het grootste
deel vast. 'Het tekort op de begroting gaat ten koste van onze spaarpot, dus krijgen we minder rente.' Daarbij is
ook nog de rentestand lager. De PGSG prijst zich echter gelukkig met een aantal vaste en grote huurders van kerk en
andere ruimten. Verhuur betekent immers inkomsten, maar ook verplichtingen, waar eveneens kosten mee gemoeid zijn.
Waar mogelijk probeert het College van Kerkrentmeesters subsidies te krijgen, maar een aantal daarvan, zoals die van
de gemeente Sittard-Geleen, is gestopt of verlaagd.
Huishoudboekje
Er zijn maatregelen getroffen om geld te besparen, zoals het opknappen van de toiletgroep door vrijwilligers, het
zelf uitvoeren van klein onderhoud en het onderhoud van de begraafplaats in handen geven van zorgboerderij
Ophovenerhof. 'Aan de hand van het beleidsplan zal ook gekeken moeten worden naar andere (ingrijpendere) maatregelen
om het huishoudboekje weer sluitend te krijgen en te houden. Vooral dat laatste zal niet eenvoudig zijn.'
Harie Bronneberg
overgenomen uit 'de Trompetter / Maas en Mijn' van woensdag 4 januari 2012ï»¿

Hans Pelman, 04-01-2012
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30-01-2012
Taizéviering
De eerstvolgende Taizéviering in de dagkapel in
de kerk in Vrangendael is op maandag 30 januari om
19.00 uur.
Iedereen is daarbij van harte welkom

Hans Pelman, 30-01-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 257, Subitem: 2.
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15-01-2012
Geen apenkop, maar een schapenkop
Terwijl in de kerkzaal de nieuwe ambtsdragers
werden bevestigd, waren in de buitenlucht op het
kerkplein de leiding en kinderen van de
basiscatechese in de weer. Daar werd de Gelijkenis
van Het Verloren Schaap uitgebeeld en op film
vastgelegd. Dat wordt dus weer een nieuw filmpje
op YouTube van de basiscatechisanten in de serie:
Gelijkenissen.
Jan de Koning fungeerde als cameraman/regisseur
en Riet van Alst als regieassistente. De negen
kinderen als acteur/actrice. Een van de kinderen
droeg een prachtige schapenkop op z n hoofd. Ze
dachten nog even dat ze zich moesten haasten om
het hele verhaal in beeld op te kunnen nemen, maar
dat bleek een misvatting. Toen de kerkdienst was
afgelopen zat de crew al lang en breed achter de
koffie en de limonade.
De film die de basiscateche vorige week heeft
opgenomen over het verhaal van de Goede Herder is
klaar en op YouTube geplaatst.

Geen 'apenkop', maar een 'schapenkop'!
Vervolg op volgende pagina >>
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Negen acteurs/actrices beelden een gelijkenis uit.
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15-01-2012
Lydia, Riet, Gerben en Bindert in het ambt bevestigd
Op zondag 15 januari werden Lydia Zwierzanski,
Riet Coolsma, Gerben van Kranenburg en Bindert
Vriesema in het ambt als kerkenraadslid bevestigd.
Bindert en Lydia als ouderling, Gerben als
ouderling met speciale opdracht als scriba en Riet
als diaken.
De kerk zal vol en het programma zat vol. Te veel
voor een dienst van vijf kwartier of een uur. Dat
lukte dan ook niet, want pas na twee uur en vijf
minuten was het hele programma afgewerkt. Te veel
om op te noemen eigenlijk, maar toch een poging.
Irene Pluim was voorganger in deze dienst waarin
bijbelteksten uit Jesaja 25 en Johannes 2 centraal
stonden, met name het verhaal waarin Jezus water
in wijn verandert.
Bindert Vriezema nam de evangelielezing voor z n
rekening. Na de preek, toen de kinderen terug
waren in de kerkzaal, werd afscheid genomen van de
vertrekkende kerkenraadsleden Kees van der Velden,
Brenda van Kranenburg, Bart en Yvonne Kooyman,
Jolande Kragt en Peter Bakker (Grevenbicht). De
twee laatstgenoemden konden niet in deze dienst aanwezig zijn. De vier die er wel waren kregen een geurkaarsje.
De geloofsbelijdenis werd voorgelezen door Yvonne Kooyman, waarna de vier nieuwe kerkenraadsleden naar voren kwamen om
hun jawoord te geven op de bevestigingsvragen. Zij kregen een voor een de handen opgelegd door Irene Pluim en aan hen
werd een persoonlijk tekst toegesproken.
Uit de slotwoorden van het bevestigingsformulier bleek dat het ambt eigenlijk voor alle gemeenteleden geldt. De
gemeente stemde met de woorden 'Ja, van harte' dan ook volmondig in met de opdracht om de nieuwe ambtsdragers te
ondersteunen.
Vier toespraakjes volgden daarna waarin de nieuwe ambtsdragers iets over zichzelf en hun motivatie vertelden. Ook werd
er nog kort gememoreerd aan de Amnesty-zondag, de actie Kerkbalans en het afscheid van Piet de Jong als organist. De
kinderen van de kindernevendienst hadden natuurlijk weer voor een welkomstcadeautje gezorgd. Kerkenraadsvoorzitter
Lianne van Oorde sprak de vertrekkende en komende kerkenraadsleden ieder persoonlijk toe.
Tenslotte waren er een lange rij wachtenden om handen te schudden en een lange rij bij het buffet om koffie en thee te
halen. Een langdurige, maar vrolijke dienst om het vreugdevolle feit dat weer nieuwe mensen hun schouders onder het
kerkenwerk willen zetten.
Vervolg op volgende pagina >>
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volle kerk

Irene spreekt de vertrekkende ambtsdragers toe
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Riet, Bindert, Lydia en Gerben

geurkaarsjes aansteken voor de vertrekkende kerkenraadsleden
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cadeautje voor de vertrekkende ambtsdragers

Yvonne Kooyman leest een geloofsbelijdenis
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nieuwe ambtsdragers worden ondersteund in de kring van de andere kerkenraadsleden

volle kerk
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Bindert ontvangt de zegen

inzegening Lydia
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Gerben ontvangt de zegen
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inzegening Riet

laatste deel van het bevestigingsformulier
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de gemeente spreekt een 'ja, van harte' uit ter ondersteuning van de nieuwe ambtsdargers

toespraak Gerben
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toespraak Riet

toespraak Lydia
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toespraak Bindert

afscheids- en welkomstwoord van kerkenraadsvoorzitter Lianne van Oord
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kinderen en leiding van de kindernevendienst maakten een presentje voor de nieuwe ambtsdragers

kinderen en leiding van de kindernevendienst maakten een presentje voor de nieuwe ambtsdragers
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aan het eind van de dienst spreekt Irene Pluim de zegen uit

handen schudden..
Vervolg op volgende pagina >>
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handen schudden en zoenen ontvangen
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22-01-2012
ENTHOUSIASME SPAT ER AF IN OECUMENISCHE DIENST

In de Week voor de Eenheid van Christenen
hielden de PGSG en de Parochie Christus
Hemelvaart-H. Joseph (Vrangendael) op zondag 22
januari een gezamenlijke dienst in de
Johanneskerk. Mede door de prachtige liederen,
uitgezocht door een voorbereidingscommissie en
gezongen door de cantorij, spatte het enthousiasme
er van af.
Voor deze oecumenische gelegenheid was de
cantorij flink uitgebreid met leden van
Vrangendael en bestond uit maar liefst 26 leden,
13 vrouwen en 13 mannen. Hans Timmermans
dirigeerde het koor dat ditmaal een flink volume
voortbracht, maar af en toe ook heel ingetogen
zong.
Voorgangers in de dienst waren pastor P. Verhagen
en dominee J. Stegink. Leden van beide kerken
verzorgden de schriftlezingen uit Jesaja en
Mattheus. De overdenking werd door pastor Verhagen
verzorgd, waarbij hij het thema 'Kracht vanuit
gevouwen handen' kort belichtte en in de stilte
daarna gelegenheid bood om zijn woorden verder te
overdenken. Fedor Coenen speelde op de piano een
prachtig muzikaal intermezzo en ook tijdens de
dienst liet hij zich niet onbetuigd.
Oecumenische diensten hebben naast een thema ook
een link met een bepaald land. Dat was deze zondag
Polen. Toen de kinderen uit de kindernevendienst
terug kwamen deelden ze naar goed Pools gebruik
matses uit aan de kerkgangers. Die braken er een
stukje af voor zichzelf en gaven daarna de matses
door.
Met het krachtige en vrolijke slotlied De
steppe zal bloeien gingen de kerkgangers opgewekt
de nieuwe week in.
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24-01-2012
Film van de basiscateche over het verhaal van de Goede Herder
De film die de basiscateche vorige week heeft opgenomen over het verhaal van de Goede Herder is klaar en op YouTube
geplaatst
Zie ook bericht van 15-1-2012:
"Geen apenkop, maar een schapenkop "

Hans Pelman, 24-01-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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01-02-2012
Nieuwe look voor Gaandeweg
Op z'n tijd willen we allemaal wel eens een
nieuwe uitstraling. Soms omdat we daar zin in
hebben, soms omdat het om een of andere reden
noodzakelijk is. Zo was het ook met Gaandeweg.
De bekende oranje kop ging al weer jaren mee. De
drukker heeft altijd een hele voorraad
omslagbladen klaar. Die waren nu op. Maar er was
meer.
Gaandeweg is nu niet meer alleen het kerkblad van
de protestantse kerk van Sittard, maar ook van
Grevenbicht.
Ook werd geconstateerd dat Gaandeweg eigenlijk
geen maandblad is, want het komt 10 keer per jaar
uit. Het heet nu 'Informatieblad'. Nog een reden
voor verandering dus.
En tenslotte was er nog een belangrijk gegeven:
het nieuwe logo. Ook dat prijkt nu op de
voorpagina.
O ja, en de kleur is niet meer oranje, maar
frisgroen.

Willy de Koning, 01-02-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 264, Subitem: 2.

Pagina 25 van 250

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

12-02-2012
PROGRAMMA van gedichten en muziek rond de bundel "Om een zin" van
Carel ter Linden
PROGRAMMA van gedichten en muziek rond de bundel
Om een zin van Carel ter Linden
St. Jan, Maastricht, zondag 12 februari 2012,
15.30 uur
15.00 uur is er koffie en thee In de pauze is er
een glas wijn of sap Toegang gratis, wij vragen
een vrijwillige bijdrage.
In 2007 verscheen de gedichtenbundel Om een zin
van Carel ter Linden. Gedichten, ontstaan vanuit
belevenissen uit het dagelijks leven, sprekend van
de verwondering, en de geheimen van dit bestaan.
Zinnen, woorden en beelden resoneren na in de
muziek, die Ariane Karres, pianiste, daarbij koos.
Composities van Bach, Scarlatti, Chopin Liszt,
Sjostakovitch en Debussy wisselen de voorgedragen
gedichten af.Carel ter Linden is emeritus
predikant. De gedichten die hij in de loop van
zijn leven schreef verschenen in januari 2008 bij
de Arbeiderspers, Amsterdam. Daarover schreef de
uitgever:
Als observator is Carel ter Linden gefascineerd
door de wereld om hem heen. Zo boeit de nachttrein
hem omdat de reiziger het duister in gaat en zich
vervolgens over geeft aan een geheimzinnige
bestuurder die hij totaal niet kent. Een mol - dat
vreemde dier dat nooit het daglicht ziet - roept
bij Ter Linden de vraag op of een mens misschien
even blind is voor het hogere dat hem omgeeft.
De titel van deze bundel is Om een zin. Een goed
alternatief zou 'Om een laatste zin zijn geweest.
Een aantal gedichten verraadt immers zijn
zoektocht naar zo n laatste zin, waarmee de dichter raakt aan de zin van het leven zelf. Gebruikmakend van klassieke
vormen en trefzeker formulerend schrijft Ter Linden een ingetogen, herkenbare poëzie, die veel lezers zal aanspreken.
Ariane Karres, dochter van de pianist Chris Veelo, studeerde piano aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij
Jan de Man en vervolgde haar studie bij Jan Wijn in Amsterdam. Haar grote voorliefde gaat uit naar het begeleiden van
liederen. Zij maakte jarenlang deel uit van het Ensemble PianVoce, opgericht door de actrice/zangeres Trins Snijders.
Met haar man, hoboïst Maarten Karres, maakte zij een cd met muziek van Nederlandse componisten en een cd met werken van
Julius Röntgen.Uitvoeringen Om een zin
Uitvoeringen vonden plaats in de Oude Kerk in Voorburg, het Bezinningscentrum Tso ar in Leidschendam, het Theater 450
in Dordrecht, het Literair Theater Branoul in Den Haag, in Haagse Zorgcentra en in huiselijke kring.Voor nader kontakt:
ca.ter.linden@orange.nl tel. 070 - 3208252
Uitvoerenden:Carel ter Linden, voordrachtAriane Karres, pianoPiano: Arietta op.12 no.1 Edvard Grieg
(1843-1907)Voordracht: Om een zinDe dragersGeheimschriftDe mongoolPiano: Sonate C dur L 104 Domenico Scarlatti
(1685-1757)Voordracht: ScheveningenScheveningsewegKloosterkerkRadiooverdenkingEchoDe zee en ikPiano: Ce qu'a vu le vent
d'Ouest Claude Debussy (1862-1918)( Wat de Westenwind heeft gezien )Voordracht: GedenktekenDe molDe
MarionetDubbelgangerPiano: Invention F dur Johann Seb. Bach (1685-1750)PAUZEPiano: Down by the Glenside Irish
Folksong(Beneden in het dal)Voordracht: De kreeftCoomatlaukaneAbbey IslandPiano: Praelude Dimitri Shostakovitch
(1906-1975)Voordracht: AfscheidNabijheidComaStormNachttreinPiano: Consolation ( Troost ) Franz Liszt
(1811-1886)Voordracht: DochtertjeToegangLaag tijWinterJijTweezaamPiano: Nocturne op. 9. no. 1 Frederic Chopin
(1810-1849)********************
Vervolg op volgende pagina >>
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10-02-2012
Kinderen Ds. Deelemanschool Grevenbicht bezoeken moskee
Binnen de lessen levensbeschouwing van de school
werd er deze periode aandacht geschonken aan het
thema Huis .
Hierin werd natuurlijk ook stil gestaan bij de
verschillende Godshuizen.
En zo kwam het, na wat regelwerk, dat op woensdag
8 februari een hele rij auto s met de kinderen van
groep 5 tot en met 8 van Grevenbicht op weg ging
naar Geleen.
Daar bezochten we de Al Houda moskee.
Van te voren hadden de kinderen in de klassen al
een filmpje gekeken over de gebruiken in de
moskee, dus ze waren goed voorbereid.
Na een zeer hartelijke ontvangst, gauw de
schoenen uit, en toen mochten we in de grote
gebedszaal gaan zitten.
Daar kregen we uitleg van Stefan Zentveld.
Hij vertelde op een zeer boeiende manier van
alles over de moskee, de gewoontes, gebruiken, de
Koran en over het geloof.
Het was tijdens de uitleg muisstil.
En dat de kinderen heel goed hadden opgelet,
bleek wel uit het feit dat er aan het einde een
quiz was, waar wel heel veel winnaars waren!
De kinderen (en mama s!) mochten natuurlijk ook
al hun vragen stellen.
Er was ook nog een lekker zakje chips en wat te
drinken.
Na ruim anderhalf uur namen we afscheid.
Een bezoek dat de kinderen zeker lang bij zal
blijven, en ook een goede kijk in het leven van de
Moslims heeft gegeven!
Chantal Kamstra
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13-02-2012
Boekpresentatie: 'Hemelse Oorden'
Beste mensen, Deze week verschijnt mijn boek
'Hemelse Oorden', tien reisverhalen naar
spirituele pleisterplaatsen in Europa. Ik bezocht
oude kloosters in Nederland, Frankrijk en Spanje
en daarnaast nieuwe intiatieven waar mensen op
adem kunnen komen. De presentatie van het boek zal
worden uitgezonden in Schepper&Co Radio,
aankomende zondag 19 februari van 14.00u tot
16.00u. Het boek wordt uitgegeven bij uitgeverij
Meinema. Met hartelijke groet, Ferdinand Borger
Voor boekbeschrijving zie Hemelse oorden ï»¿
In de hectiek van het bestaan zoeken steeds meer
mensen naar rust, naar plekken waar men zich
tijdelijk kan terugtrekken. Hemelse oorden
beschrijft zo'n twintig spirituele
'oplaadplekken': kloosters, maar ook Bed &
Breakfasts en andere initiatieven.Vroeger vonden
reizigers en pelgrims gastvrijheid in kloosters.
Met de opkomst van kuuroorden en hotels in de 19e
eeuw kwam gastvrijheid los te staan van religie of
geloof. De laatste jaren mogen soberheid en
eenvoud zich echter in een groeiende
belangstelling verheugen en zoekt men (opnieuw)
naar contact met de stilte, de natuur, de anderen
God.Ferdinand Borger vond dat contact op
verschillende 'hemelse oorden' in Europa en
verhaalt daarover in dit boek. Mét geschreven
portretten van gastheer of -vrouw en gasten,
praktische informatie over kosten, route,
eventuele rituelen en meer.* Reissuggesties voor
wie op zoek is naar eenvoud, duurzaamheid en
oprecht contact* Slow-tourism in optima forma!

Hans Pelman/Hans Pelman, 13-02-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 269, Subitem: 2.
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26-02-2012
Invocabit: eerste zondag Veertigdagentijd
Thema: Inkeer
Lezing en schikking Jezus wordt door de Geest
meegevoerd naar de woestijn en verblijft daar
veertig dagen. Daarna gaat hij naar Galilea. En
zegt: 'De tijd van inkeer is aangebroken, het
koninkrijk van God is nabij; kom tot inkeer en
hecht geloof aan het goede nieuws.'
Symboliek Beeld van inkeer is een spiraalvorm in
het hart van het kruis. De spiraal beweegt zich
van buiten naar binnen. Daarmee wordt het tot
inkeer of inzicht komen tot uitdrukking gebracht.
Inkeer: komen tot in de binnenruimte om vandaaruit
met een bewogen hart, met kennis en inzicht, de
wereld opnieuw tegemoet te treden.
Verbindende tekst
Stilte zoeken, komen tot de kern, leven van
binnenuit, vanuit je hart. Een zachte wind voelen
op je huid, opstaan en naar buiten treden.
Eeuwige, leer ons de woestijn in ons leven te
veranderen in een oase.

Willy de Koning, 26-02-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 270, Subitem: 2.
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04-03-2012
Reminiscere: tweede zondag Veertigdagentijd
Thema: Aanwezig
Lezing en schikking Jezus neemt Petrus en de
broers Jakobus en Johannes mee naar een hoge berg
waar zij alleen zijn. Daar verandert de gedaante
van Jezus: Zijn kleren gingen helder wit glanzen,
zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor
elkaar zou krijgen.
Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en
ze spraken met Jezus (Marcus 9:2-4). Kort daarna
viel de schaduw van een wolk over hen, en uit die
wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde Zoon
(vers 7).
Jezus wordt bevestigd als geliefde Zoon van God.
Dat wordt door de drie leerlingen ervaren als
stralend, wit licht. Een extra bevestiging krijgen
de leerlingen door het gesprek dat Mozes en Elia
aangaan met Hem. Mozes als vertegenwoordiger van
de wet en Elia van de profeten. Zij bevestigen de
Goddelijke aanwezigheid en wat er verandert als je
het licht en het leven van de Eeuwige zoekt.
Kleur: paars
Symboliek
Wit In de kleur wit komen alle kleuren samen, het is in staat om elke andere kleur uit te stralen. Wit drukt
zuiverheid, licht, vrede, vreugde en feest uit. Wit is de liturgische kleur die in de kerk gebruikt wordt bij
hoogfeesten zoals Pasen. Bij het graf van Jezus worden de vrouwen aangesproken door een man in een wit gewaad. Stralend
wit, als een zon stralen. Het zijn beelden van het licht van God. Maleachi 3:20 verwoordt dat als volgt: maar voor
jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralen, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels
draagt.
Drie Drie witte stenen verwijzen naar Mozes, Elia en Jezus die staan in het licht van God.
Wolk De wolk is het symbool van Gods aanwezigheid én verborgenheid. Wij kunnen slechts in een tweezijdige beeldspraak
spreken over God: nabij en verweg, present en afwezig; hij openbaart en verbergt zich. De wolk verbeeldt deze
tweezijdigheid als geen ander.
Verbindende tekst
Klimmen om licht te zien, verblindend, stralend. Opgaan in een wolk van aanwezigheid. Afdalen naar de aarde, verlicht,
gesterkt. Aanwezige, richt ons kijken naar Uw Licht dat in wolken verhult, met ons meetrekt.

Willy de Koning, 04-03-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 271, Subitem: 2.
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11-03-2012
Oculi: derde zondag in de Veertigdagentijd
Thema: Ruimte maken
Lezing en schikking Jezus treft op het
tempelplein allerlei handelaars aan. Hij jaagt ze
met een zweep de tempel uit en roept: 'Weg ermee!
Jullie maken een markt van het huis van mijn
Vader!'
Hebben of zijn&
Ruimte maken voor verandering en komen tot leven
in een ander licht. Nieuwe levensruimte scheppen,
ruimte voor de Ander, voor God.
Kleur: paars Lezing: Johannes 2:13-25
Symboliek Kleine rituelen Het spirituele
middelpunt, het huis van de Eeuwige, wordt
vervuild doordat men er een marktplaats van maakt,
waar geld en macht de dienst uitmaken. Jezus veegt
het schoon met een zweep. Het kruis of de stam
verbeelden dat dit de kern is van het spirituele
middelpunt, het huis van de Eeuwige. Voor hebzucht
en handel is daar geen plaats.
Verbindende tekst
Ruimte scheppen voor dat wat van belang is,
waarachtig leven in vrede. Alle hebbedingen opzij,
Geluk, gezondheid, liefde zijn niet te koop. Levende, Gij die ons leefruimte schenkt om op te staan uit dat wat doodt,
schenk ons de moed ruimte te scheppen voor U, bevrijd ons van hebzucht.
Vervolg op volgende pagina >>
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Hans Pelman, 11-03-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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18-03-2012
Laetare: vierde zondag in de Veertigdagentijd
Thema: Delen voor verandering
Lezing en schikking Jezus wordt gevolgd door een
grote menigte en de leerlingen vragen zich af wat
ze moeten doen om deze mensen eten te geven. Er is
hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee
vissen - maar wat hebben we daaraan voor zoveel
mensen? (Johannes 6:9). Jezus verdeelt het brood
en de vis en ze vulden twaalf manden met wat
overgebleven was van de vijf gerstebroden en de
vissen die men had gegeten.
Symboliek Paars en roze De liturgische kleur
voor de vierde zondag in de Veertigdagentijd is
roze: het licht van Pasen begint door te breken en
maakt het paars lichter. Roze is dus een
vermenging van paars en wit, symbool van inkeer en
lichtpunt.
Brood Het brood verwijst als symbool naar het
geestelijke levensbrood dat Jezus rijkelijk
uitdeelt en dat ieder mens voedt.
Verbindende tekst
Delen, breken, uitdelen. Wonderlijk hoe weinig
door te delen verandert in overvloed, en velen
voedt.
Gij die ons voedt, schenk ons het inzicht dat delen verrijkt en de woestijn verandert in een oase.
Vervolg op volgende pagina >>
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Hans Pelman, 18-03-2012
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14-02-2012
KOOR EICHWALDE BEZOEKT SITTARD
In 2011 heeft het koor uit onze zustergemeente,
de Evangelische Gemeinde Eichwalde, laten weten
dat zij nog graag een keer naar Sittard wil komen.
Het koor uit Eichwalde is ergens in de negentiger
jaren van de vorige eeuw in Sittard te gast
geweest. Ook ons eigen koor Synoidos heeft
vervolgens in 1998 een bezoek gebracht aan
Eichwalde.
De banden met de kerkelijke gemeente bestonden al
voor 1989, het moment waarop de Berlijnse muur
viel. Na de "wende" zoals ze dat noemden, waren de
banden tussen Sittard en Eichwalde erg hecht. De
laatste jaren zien we dat die banden ook weer
losser zijn geworden.
In 2008 heeft de Evangelische Gemeinde Eichwalde
haar 100-jarig bestaan gevierd. Met een delegatie
vanuit onze gemeente hebben we toen dat jubileum
meegevierd. Onze gemeente heeft toen onder andere
de paaskaars voor 2009 geschonken. Ook in december
2011 is er nog een kleine delegatie vanuit onze
gemeente naar Eichwalde geweest.
Al zijn de officiële banden niet meer zo stevig,
toch blijkt dat de informele banden sterk zijn.
Persoonlijke contacten tussen gemeenteleden in
Sittard en Eichwalde zijn er nog steeds.
Voor de komst van het koor hebben onze kerkenraad
en het koor Synoidos de handen ineen geslagen. Er
is een kleine commissie gevormd die het programma
zal voorbereiden.
Op dit moment verwachten we van vrijdag 13 april
tot zondagmiddag 15 april 2012 ongeveer 30 kooren gemeenteleden.
De kleine commissie die het programma voor het
bezoek voorbereidt bestaat uit Marlou Schobben,
Jaap van Veldhuisen en Bas van Dongen.
In ieder geval staat al vast dat er op
zaterdagavond 14 april a.s. een gezamenlijk
concert plaatsvindt met beide koren, te weten
"Synoidos, koor dat je raakt" en het koor van de
Evangelische gemeinde Eichwalde.
Ook zal het koor uit Eichwalde haar medewerking
verlenen aan de dienst van 15 april a.s.
Het bezoek betekent ook dat we deze 30 gasten
moeten onderbrengen. De commissie heeft ook deze
taak op zich genomen. Om de kosten van deze reis
voor onze vrienden uit Eichwalde te beperken zijn
we op zoek naar gastgezinnen die van vrijdag 13
april tot zondagochtend 15 april hun huis gastvrij
willen openstellen.
Heb je ruimte en lijkt het je leuk om als
gastheer/gastvrouw op te treden voor een of
meerdere personen laat het dan even weten op een
van de volgende emailadressen:
Marlou_schobben@hotmail.com of
b.a.dongen@versatel.nl
Via het kerkblad, de website en ook door
mededelingen voorafgaand aan de dienst zullen we u
Pagina 38 van 250

de komende weken op de hoogte houden van het
verdere programma van dit bezoek.
Namens de voorbereidingscommissie bezoek uit
Eichwalde, Bas van Dongen
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Het koor van Eichwalde

Willy de Koning, 14-02-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 274, Subitem: 2.
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25-03-2012
Judica: vijfde zondag in de Veertigdagentijd
Thema: Loslaten om te leven
Lezing en schikking Als een graankorrel niet in
de aarde valt en sterft, blijft het één
graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij
veel vrucht (Johannes 12:24). Loslaten, eenzaam in
de aarde vallen en in het donker opnieuw tot leven
komen, een leven dat leidt tot vruchtdragen.
Overgeven, loslaten om te leven vanuitde diepte
kan grote veranderingen teweeg brengen in het
leven van alledag. De korenaar, de graankorrel en
het brood zijn daarvan bijbelse voorbeelden.
Symboliek Graankorrel De graankorrel is het
symbool van het zaad dat in de kern vol zit met
leven. Deze kern verwijst ook naar het geestelijke
leven dat in ieder mens verborgen ligt. Als dit
geestelijke zaad gezaaid wordt in de aarde en
sterft dan zal het veel vrucht dragen. De
buitenkant moet sterven. Het leven durven los te
laten en te verliezen zal een mens bij zijn
diepste kern brengen. En dit nieuwe leven
vruchtbaar maken.
Verbindende tekst Uit handen vallen, je
overgeven. loslaten, gewild of ongewild: je leven
verandert.
Gij levend Brood, schenk ons in diepe duisternis
vertrouwen in levenskracht, om los te laten wat
leven vanuit een kern belemmert. Schenk ons kracht
om op te staan als een ander mens, en vrucht te
dragen op eigen wijze.

Vervolg op volgende pagina >>
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01-04-2012
Palmarum - Palmpasen: 6e zondag in de Veertigdagentijd
Thema: Op weg in dienstbaarheid
Lezing en schikking De weg Jezus nadert
Jeruzalem. Hij rijdt niet hoog te paard de stad
binnen, maar als een zachtmoedige koning op een
ezel. Zijn weg zal voeren naar het kruis en Zijn
dood. Maar ook naar Zijn opstaan uit de dood en
leven in het Eeuwige licht. In het licht van God
leven is: zoeken naar de rechte weg met jouw
talenten en eigenschappen. Het is: dienstbaar zijn
aan de Levende, de Scheppende. Dat is wat Jezus
tijdens het laatste maal met de leerlingen tegen
hen zei: Ik ben niet gekomen om gediend te worden
maar volg Mij in het dienstbaar zijn aan anderen .
Daarom wast Hij de voeten van de leerlingen als
voorbeeld daarvan.
Symboliek Palm De palm is een verwijzing naar de
rechtvaardige (Psalm 92:13). Hij groeit recht
omhoog en draagt goede vruchten. In Nederland
groeien geen palmen van nature omdat ze niet
winterhard zijn. Het palmboompje, de buxus (Buxus
sempervirens) is het meest gebruikte alternatief.
Paars en rood De liturgische kleur van Palmzondag
is rood voor de intrede en paars voor het
passiegedeelte. De kleur rood verwijst naar de
kleur van het hart, de geest en het bloed. Denk
ook aan de liefde van de mensen langs de weg, die met hun mantels een rode loper voor Jezus uitleggen.
Violen Deze bloemen zijn het symbool van dienstbaarheid en nederigheid
Verbindende tekst
Een weg zoeken in pijn en verdriet vanuit liefde. Ontdekken: niet ik, maar de Ander niet een doel, maar het leven is de
weg. Je buigt en ziet kleine bloemen bloeien.
Jezus, Gij, rechtvaardige in dienstbaarheid verander ons. Keer ons leven naar de Ander, de wereld. Geest van liefde,
wijs ons de weg.

Willy de Koning, 01-04-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 276, Subitem: 2.
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08-04-2012
Goede Week en Pasen
Witte Donderdag
Onder het gaffelkruis met groene takken een witte
lap en daarbij een kan, een handdoek en witte
viooltjes als beeld van dienstbaarheid.
Goede Vrijdag
Het gaffelkruis op een jute lap en een
gedrapeerde zwarte lap om het kruis.
Stille Zaterdag
Een groene paastuin met mos of graszoden. In het
midden ligt een witte lap en een grote witte steen
met groen aan de voet van het gaffelkruis.
Zondag 7-8 april
Paasnacht en Pasen: zevende zondag in de
Veertigdagentijd
Thema: Opstaan door verandering
Lezingen en de schikking
Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het
graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat
de steen al was weggerold; het was een heel grote
steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze een
in het wit geklede man zitten. De weggerolde
steen, een leeg graf, de ruimte is onbegrensd ... ruimte om in het vroege morgenlicht in de tuin de Levende te
ontmoeten. Het gaffelkruis bloeit en in de tuin vertaalt zich het levende licht in vele witte en gele voorjaarsbloemen.
Witte bloemen bloeien stil rond de paaskaars.
Symboliek Tuin Een tuin roept herinneringen op aan de graftuin maar ook aan het paradijs. Het is het verhaal van de
Levende op aarde. De Levende die grenzen doorbreekt, bevrijdt. De steen bij het graf is weggerold. De dood heeft ruimte
gemaakt voor leven vanuit de diepte, leven door verandering zoals de graankorrel, zoals een bloembol, bloesem aan nog
kale takken. De tuin is het symbool van de ommekeer; de dood maakt plaats voor het leven. Het leven dat vrucht draagt
door lijden en dood heen, komt in de tuin in het volle Licht te staan.
Verbindende tekst
In de vroege ochtend opstaan als het licht glinstert in dauwdroppels, als vogels een loflied zingen en verstilling tot
leven komt in een tuin.
Gij Levende, Verleg ons struikelblok neem de steen weg, schep levensruimte. Leid ons op het spoor van Uw leven, leer
ons de geur van heiligheid ontdekken in lentebloemen, Hemeldauw voelen op onze huid. Laat ons zingen een levenslied,
anders, vanuit de diepte, hemelhoog.
Vervolg op volgende pagina >>
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Hans Pelman, 08-04-2012
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26-02-2012
Thema Veertigdagentijd: Voor de verandering
We gaan op weg naar Pasen en dat doen we aan de
hand van het thema Voor de verandering . Dominee
Irene Pluim ging op zondag 26 februari voor in de
Johanneskerk, de eerste zondag in de
veertigdagentijd. Voordat de kindernevendienst
begon maakte ze even een kort praatje met de
kinderen om hen te vragen wat zij zouden willen
veranderen. 'Niet meer naar school', luidde het
antwoord. Maar na de kindernevendienst bleken ze
tot een ander inzicht te zijn gekomen. Want als je
niet leert lezen en schrijven kun je ook niet op
je laptop werken, smsjes versturen en leuke
computerspelletjes doen.
In deze dienst werkte de cantorij onder leiding
van Hans Timmermans mee met een flink aantal
liederen. Fedor Coenen bespeelde orgel en piano.
Op de tafel voor in de kerk prijkte een prachtige
liturgische schikking. (voor uitleg zie bericht
elders op deze website) in de kleur paars. Ook
Irene Pluim droeg deze kleur.
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21-04-2012
Spreken over geloven
Bericht van GBU
Bezinningsdag 21 april 2012
Bericht van Geleen-Beek-Urmond
De laatste jaren is er een hernieuwde interesse voor religie in onze samenleving, waarbij het spreken over God niet
langer taboe is. Wat is het beeld dat jij van God hebt? Hoe spreken we over God? Hoe en waar ervaren we God? Wat voor
betekenis heeft bidden voor jou? Worden we buiten de eigen kring nog 'verstaan'? Daar gaan we het over hebben.
In 2010 is een eendaags programma in Gangelt ons goed bevallen. Vorig jaar hadden we de datum niet zo handig gepland
waardoor er veel mensen niet mee konden doen. Daarom is de datum nu vervroegd en hopen we dat iedereen die er zin in
heeft, er ook bij zal zijn.
We gaan naar Baal ( D) , een zustergemeente waar we al eens eerder te gast zijn geweest. We sluiten de dag af met een
gezamenlijke maaltijd . We vertrekken tegen 9 uur, en je bent rond 10 uur s avonds weer thuis.
De dag staat open voor iedereen die mee wil denken, praten, luisteren en doen. Deze uitnodiging is ook aan onze
geloofsgenoten in Sittard-Grevenbicht gericht. We vragen een bijdrage om de kosten die worden gemaakt te dekken; dat zal
ergens rond ¬ 12,50 per persoon uitkomen.
Opgeven graag voor 7 april bij : Joop Joosen, tel. 4430110 e-mail: joop.joosen@planet.nl

Willy de Koning, 21-04-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 280, Subitem: 2.
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05-03-2012
Taizeviering
Misschien wil je ook eens uit de sleur stappen en
je in alle rust bezinnen...Op de manier van Taizé
(zie ook http://www.taize.fr/nl) willen de
Parochie Christus' Hemelvaart - H. Joseph
vieringen houden voor jong en oud.Iedereen kan
meedoen: samen zingen, samen stil zijn, samen
bidden.De eerstvolgende Taizéviering is op maandag
5 maart a.s. om 19.00u in onze dagkapel (toegang
via de ingang links als je met je gezicht naar
voorkant van de kerk staat).Daarna ook weer op
maandag 23 april en dinsdag 5 juni a.s. om 19.00
uur in onze dagkapel.Van harte welkom!Parochie
Christus' Hemelvaart - H. JosephHemelsley 240
Sittard

Willy de Koning, 05-03-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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01-04-2012
Passieconcert in de Ontmoetingskerk Geleen
Het vocaal ensemble Cantorij Limburg geeft op
zondag 1 april een passieconcert in de
Ontmoetingskerk te Geleen. Gezongen wordt muziek
van César Franck, Felix Mendelssohn-Bartholdi en
Marc Antoine Charpentier.
Medewerking wordt verleend door Charlotte Asberg
(sopraan) en Koen Vereertbrugghen (tenor).
Begeleiding: Oxana Thijsen (harp), Veronique de
Wit (cello) en Rob Waltmans (orgel)
Algemene leiding: Peter Eijkenboom (tevens
bariton)
Die Sieben Worte Christi am Kreuz van César
Franck
De zeven Kruiswoorden zijn de woorden die Jezus
volgens de Bijbel sprak toen hij aan het kruis
hing. In de vier Evangeliën in het Nieuwe
Testament wordt de kruisdood van Jezus besproken,
vanuit verschillende interpretaties. In deze vier
evangeliën spreekt Jezus in totaal zeven zinnen.
Hoewel de kruiswoorden in de evangeliën
verschillen, worden ze in het christendom vaak als bij elkaar horend behandeld. De zeven woorden zijn meerdere malen op
muziek gezet.
In de passiemuziek van César Franck wordt ook commentaar getoonzet, naast de bekende uitspraken van de gekruisigde
Jezus klinken teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe testament. Woorden uit Jesaja, de Klaagliederen, de Psalmen en
ook delen van het Stabat Mater en het Beklag Gods (Improperia) Deze verschillende teksten geven de componist de
mogelijkheid muziek te schrijven met een rijk palet aan muzikale middelen. Klaagzangen, koraalpassages worden met een
afwisselende harmonie en veel dramatiek weergegeven. Van Mendelssohn wordt een geistliches Lied gezongen: Lass, o Herr,
mich Hilfe finden en van Charpentier: psalm 127
Kaarten (voorverkoop ¬ 12,-) in informatie bij Ria van Mourik (046-4745894)

Willy de Koning, 01-04-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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11-03-2012
BIJZONDERE DIENST MET SYNOIDOS
'Vergeving' is de rode draad tijdens de dienst op
11 maart, die zal starten met een fragment uit de
film Les Miserables. We zien hoe Jean Valjean, die
19 jaar in het strafkamp heeft gezeten, na zijn
vrijlating op straat belandt.
Hij klopt aan bij een klooster en krijgt eten en
een warm bed. Hij kan zich 's nachts niet
bedwingen om het zilveren bestek te stelen en
daarbij de bisschop neer te slaan. Jean Valjean
wordt door de politie in de kraag gevat en
teruggebracht naar de bisschop. Tot zijn
verbijstering liegt de bisschop tegen de politie
om Jean Valjean vrij te pleiten.
Jean Valjean krijgt een tweede kans om zijn leven
op te pakken. Zouden wij zelf ook zo ver durven gaan?De viering zal muzikaal omlijst worden door het koor Synoidos met
een aantal liederen uit de gelijknamige musical.
Dominee Irene Pluim gaat voor in deze bijzondere dienst
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12-03-2012
Verhaal Les Misérables maakt indruk tijdens kerkdienst met
Synoidos
Wat doe je als je een nieuwe kans krijgt, een
kans om je leven een andere wending te geven? Dat
is een indringende vraag die werd gesteld aan het
begin van de film Les Misérables en daar startte
op zondag 11 maart, de derde zondag in de
40-dagentijd, de kerkdienst mee.
In het filmfragment was te zien hoe Jean Valjean,
die 19 jaar in het strafkamp heeft gezeten, na
zijn vrijlating op straat belandt. Hij klopt aan
bij een klooster en krijgt eten en een warm bed.
Hij kan zich 's nachts niet bedwingen om het
zilveren bestek te stelen en daarbij de bisschop
neer te slaan. Jean Valjean wordt door de politie
in de kraag gevat en teruggebracht naar de
bisschop. Tot zijn verbijstering liegt de bisschop
tegen de politie om Jean Valjean vrij te pleiten.
Jean Valjean krijgt een tweede kans om zijn leven
op te pakken. Zouden wij zelf ook zo ver durven
gaan?
Het werd een indrukwekkende dienst, die was voorbereid en prachtig muzikaal werd begeleid door Synoidos onder leiding
van Nadia Loenders. Dominee Irene Pluim ging voor in deze dienst. Het thema: Je moet het zelf doen paste perfect in
het project voor de 40-dagentijd: Voor de Verandering . In de film spelen onrecht en vergeving een grote rol en hoe
door het grijpen van je kans op verandering het leven soms een andere wending kan krijgen. Verandering begint bij ieder
van ons, schuif het niet af op een ander.
Irene Pluim verwoordde het aldus: 'De Eeuwige heeft voor ons het onrecht bevochten en geeft ook ons de kans om dat te
doen. Hij geeft ons de ruimte, wil ons bevrijden, maar je moet het wel zelf doen.'
De liederen die Synoidos zong sloten aan bij de prediking en een vertaling ervan was op de beamer te zien. Bij
verschillende liederen waren koorleden als solist te horen. De jonge Kim Feitsma deed als gastsolist mee in het lied
Mijn Luchtkasteel .
De kinderen van de kindernevendienst waren bezig met hetzelfde thema. Dat hadden ze uitgebeeld door het maken van een
kaart met een spiegeltje erin. Als je je eigen gezicht daarin ziet, dan weet je: Je moet het zelf doen .
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18-03-2012
Gefeliciteerd, jij die niet meeloopt.....
Gefeliciteerd, jij die niet meeloopt op de weg
van slechte mensen. Gefeliciteerd, jij die niet
staan blijft bij de zondaars en de spotters, maar
je vreugde steeds vindt in de wet die God je geeft
en die wet bij je draagt, dag en nacht. Want zo
ben je als een boom, geplant aan een rivier, die
zijn vrucht geeft op zijn tij. Zijn blad blijft
altijd groen. Wat je doet, gaat goed. Wat je doet,
gaat goed. Wie leeft zonder wet, zich niets van
God aantrekt, zal om niets als kaf verwaaien. Wie
leeft zonder wet, verliest in de rechtszaal en zal
eindigen als uitschot. Maar de Heer kent de weg,
van wie eerlijk leven wil, en een weg zonder wet,
die loopt dood.
Zondag 18 maart, ook wel zondag Laetare genoemd
is de vierde zondag in de 40-dagentijd. In de
Johanneskerk werden de bijbehorende
schriftlezingen (zie hieronder) op verschillende
manieren tot uiting gebracht.
In de overdenking door dominee Irene Pluim, in de
symboliek van het liturgisch tafelstuk en in het zingen van Psalm 1 in de vertaling van Psalmen voor Nu .
Deze nieuwe woorden voor een oude psalm drukken in een paar zinnen uit waar het deze zondag om draaide (zie tekst
hierboven). Marnix en Irene van Gurp verzorgden deze muzikale bijdrage. Irene Pluim besloot haar preek met: 'Wie zich op
Gods liefde laat enten, die zal groeien.'
Na de dienst van de prediking werd het Avondmaal gevierd. Zoals gewoonlijk nadat de gemeenteleden elkaar de Vrede van
Christus wensten en besloten met het gezamenlijk gebed in een grote kring.
Jezus wordt gevolgd door een grote menigte en de leerlingen vragen zich af wat ze moeten doen om deze mensen eten te
geven. Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen - maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?
Jezus verdeelt het brood en de vis en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden en de
vissen die men had gegeten. (Johannes 6:9).
De HEER richtte zich tot mij: Mensenkind, geef de Israëlieten een raadsel op, vertel hun dit verhaal: 'Dit zegt God,
de HEER: Eens kwam er een grote adelaar naar de Libanon. Zijn vleugels waren breed en lang, hij had veel veren en was
bontgekleurd. Uit de top van een ceder plukte hij het bovenste takje en bracht dat naar een land van handelaars, waar
hij het neerlegde in een koopmansstad. Daarna nam hij een zaailing uit de aarde en pootte die in een vruchtbaar veld, op
een plaats waar veel water was. Hij plantte hem waar je ook een wilg zou planten. De zaailing liep uit en werd een
wijnstok, die breed uitgroeide maar dicht bij de grond bleef. Zijn ranken richtte hij naar de adelaar, zijn wortels
stonden stevig in de grond. Zo groeide de zaailing uit tot een wijnstok met takken en uitlopende twijgen. Toen kwam er
een andere grote adelaar* met brede vleugels en veel veren, en de wijnstok draaide vanuit de grond waarin hij geplant
was zijn wortels naar hem toe en strekte zijn ranken naar hem uit. Hij wilde zijn water van deze adelaar, hoewel hij
toch op een goed veld geplant was, waar hij genoeg water had om te groeien, vrucht te dragen en een prachtige wijnstok
te worden. En nu zegt God, de HEER: Hoe zal het de wijnstok vergaan? Zal de adelaar niet al zijn vruchten afplukken en
al zijn wortels losrukken zodat hij verdort? Al zijn jonge loten zullen verdorren, en er is geen machtig leger, geen
grote mensenmenigte voor nodig om hem uit de grond te rukken. De wijnstok is geplant, maar zal het hem goed gaan? Zal
hij niet verdorren zodra de oostenwind hem beroert verdorren in de grond waarin hij groeit?' (Ezechiel 17: 1-10)
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14-04-2012
DUBBELCONCERT KOOR EICHWALDE EN KOOR SYNOIDOS
Het koor van de zustergemeente van de GPSG, de Evangelische Gemeinde Eichwalde zal Sittard bezoeken van vrijdag 13
april tot en met zondag 15 april.
Alle 30 koorleden zijn ondergebracht binnen de
gemeente. Velen waren bereid om als gastgezin op
te treden voor dit bezoek.
Koor en de gemeente willen een feestelijk tintje
geven aan dit bezoek vanuit de zustergemeente
Eichwalde.
Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd voor
een feestelijke concertavond, die in het teken zal
staan van Ontmoeting . Op dit dubbelconcert
zullen zowel het koor uit Eichwalde als Synoidos
liederen ten gehore brengen.
Het concert, dat vrij toegankelijk is, wordt
gehouden op zaterdag 14 april , vanaf 20.00 uur .
Als sluitstuk van het concert zal door beide koren
gezamenlijk ingestudeerd lied ten gehore worden
gebracht.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar onder het
genot van een hapje en een drankje, beter te leren
kennen.
Beide koren hopen er samen een mooie avond van
maken en hopen op een avond met mooie koormuziek
en de ontmoeting met elkaar.
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29-03-2012
Geslaagde vrijwilligersavond
Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de
kwaliteit.
Dat kan ook gezegd worden over de
vrijwilligersavond op donderdag 29 maart in de
Johanneskerk. De opkomst was niet groot, maar het
werd een waardevolle en gezellige avond.
Het wijkbestuur van de wijken noord en wijk oost
van de PGSG organiseerde een bijeenkomst voor alle
vrijwilligers van deze wijken. Er werd met elkaar
van gedachten gewisseld over hoe het gaat in de
wijk, wat er opvalt en wat verbeterd kan worden.
De bijeenkomst was georganiseerd door dominee
Joachim Stegink en de ambtsdragers Lydia
Zwierzanski en Monica Bosman.
Aan de hand van 3 voorbeeldgebeden was er een
korte gedachtewisseling over de manier waarop
gebeden kan worden en wat dat voor ieder
persoonlijk betekent.Daarna was het tijd voor een
hapje en drankje en werd er nog geruime tijd
gezellig in groepjes gepraat.
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01-04-2012
Wandeling bij kasteel Grasbroek
Een verrassend zonnige middag om van een mooi stukje natuur en elkaars aanwezigheid te genieten.
Met een groep van 15 personen liepen we onder
leiding van Gert Reijnen het essenbronbos
door.Gert legde uit hoe het zat met die
bronnetjes. Een stukje geologie met horsten en
slenken en de Feldbissbreuk&. Wat een verrassend
stukje natuur levert dat op. We hebben wel 15
verschillende plantensoorten geteld, een aantal al
in bloei in het voorjaar. Oner andere anemoontjes,
maartse viooltjes, gevlekte aronskelk, slanke
sleutelbloemen. Maar er zijn ook zeldzame plantjes
bij zoals muskuskruid en goudveil.Voor de
aanwezige kinderen was er een heel andere
uitdaging: met laarzen aan door de beek lopen en
toch droog blijven. Ai, bijna gelukt&Na afloop
koffie en thee met iets lekkers erbij.Een
geslaagde middag, waarna iedereen op eigen wijze,
en afhankelijk van de afstand, huiswaarts ging:
lopend, per fiets of met de auto.
Christel Prins
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08-04-2012
Nieuwe paaskaars
Twee grote witte kaarsen.
Vellen was in allerlei kleuren
Een aantal enthousiaste, creatieve mensen van Vrangendael en de PGSG.
En een idee.
Net als andere jaren is het resultaat van een ochtend knutselen twee mooie Paaskaarsen met een symbolische afbeelding.
En toch zijn die dit jaar niet precies hetzelfde!
Op de kaars van Vrangendael staat niet alleen het jaartal 2012, maar ook 1962!
Dit jaar viert de parochie Vrangendael-H.Jozef (en de wijk) haar vijftigjarig bestaan.
"Toen en nu in Gods hand" hebben zij gekozen als thema voor dit jubileumjaar.
Op de kaars staan twee handen die het leven koesteren en beschermen.
Leven, uitgebeeld als een graankorrel die uitloopt in het licht van de zon om vrucht te dragen.
Op de foto ziet u Jan Wetzeler, Anneke Atsma en Joke van der Steen aan het werk.
Tijdens het werk schoten me woorden door het hoofd uit een gedichtje van Toon Hermans
God
Mijn leven is veilig in de handen van God,
wat is dat een prachtige zin,
ik heb vaak gedacht, ja, dat zal wel zo zijn,
maar die handen, hoe kom ik er in?

Christel Prins
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10-04-2012
Terugblik op de Goede Week en Pasen
In de tijd van voorbereiding op het Paasfeest en tijdens het Paasfeest zelf zijn er veel diensten geweest in de
Johanneskerk. Jong en oud deed mee. Bij elke viering was er een prachtige schikking van bloemen en voorwerpen, passend
bij de Bijbeltekst van die dienst. Er was ruimte voor zang, gebed, muziek, meditatie, declamatie, stilte en veel meer.
Te veel om op te noemen. De foto's geven een impressie.
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12-04-2012
Kinderen in de kerk!
Rondom Pasen heeft ons kerkje in Grevenbicht weer veel jonge bezoekers gehad!

Op donderdag 5 april was het de beurt aan de
kinderen van de Ds. Deelemanschool uit
Grevenbicht.
Hun Paasschooldienst stond in het thema: Daar
word je toch stil van&??
De kinderen hadden in de weken ervoor gewerkt aan
een Paasproject rondom het thema Stil .
Er werd in de drie weken voorafgaand aan Pasen in
de aula van de school een verhaal gelezen. Deze
stonden ook in het teken van stil, en vormden
samen het Paasverhaal.
Zo hoorden de kinderen van Judas, Petrus en
Pilatus die stil werden.
Deze verhalen cyclus werd in de kerkdienst
afgesloten met het verhaal van Maria, die stil
werd.
Verder zijn de kinderen in de klassen aan de slag
gegaan met stil; zo werden ze stil van mooie
dingen, nieuwe dingen, maar ook van verdrietige
dingen.
Een verdrietig ding is bijvoorbeeld het feit dat er mensen hier in onze eigen omgeving zijn die geen geld hebben om
eten te kopen. Dit maakte wel heel veel indruk op de kinderen!
In het kader hiervan werd er door de leerlingen van de leerlingraad een bezoek gebracht aan de voedselbank in
Landgraaf.
Ook dit was zeer indrukwekkend!
We werden door een praatgrage Harrie ontvangen, en hij leidde ons enthousiast rond door de grote hal. We keken onze
ogen uit!
We werden stil van het feit dat maar liefst 500 gezinnen wekelijks een voedselpakket ontvangen, en dat er nog zo veel
mensen op de wachtlijst staan!
Er was natuurlijk ook ruim de tijd voor de kinderen om hun eigen vragen te stellen. Deze kinderen zullen voor hun
klasgenoten een presentatie maken over de voedselbank, en er zal een inzamelingsactie georganiseerd worden.
In de kerk werd er gelezen, gezongen, gebeden en was er ruimte voor de kinderen om te vertellen waar ze de afgelopen
weken mee bezig zijn geweest op school, en natuurlijk over het bezoek aan de voedselbank.
Ook was er de uitreiking van de prijzen van de kleurwedstrijd.
Ieder jaar organiseren we rond de actie kerkbalans een wedstrijd met de kleurplaten die bij deze actie horen.
De kinderen gaan dan in de klassen fanatiek aan de gang en kleuren en tekenen de mooiste dingen. In de Paasdienst
hangen we dan ook de hele kerk vol met deze mooie kleurplaten, en de mooiste kleurplaten winnen een prijs. Zo stonden er
dit jaar dus weer 8 mooie prijsjes klaar!
Maar&.als verrassing waren er ook kleine prijsjes voor de meesters en juffen, die zo hard met de kinderen aan het
Paasproject gewerkt hadden!
De opbrengst van de collecte uit deze dienst en uit onze eigen kinderdienst zal ook in het geheel gedoneerd worden aan
de voedselbank.
Op zaterdag 7 april was het vervolgens de beurt aan onze jongste kerkgangers.
Er was weer een leuke dienst voorbereid, de kussens lagen klaar, en de koffie pruttelde. Het thema van deze dienst was
Veranderen .
Het verhaal van Otter en Das redden een rups werd voorgelezen. De rups lijkt wel dood als Otter en Das hem vinden, maar
verandert dan toch in een hele mooie vlinder. Er waren zeer mooie platen die met behulp van een beamer bekeken werden.
Er werd natuurlijk ook gezongen, gebeden en muziek gemaakt door de kinderen.
Na de dienst was er een verrassing: de kinderen mochten in de tuin van de kerk paaseieren gaan zoeken! Dit werd
natuurlijk vol overgave gedaan. Daarna was het tijd voor koffie, ranja en wat lekkers. De opkomst viel ook deze dienst
helaas weer wat tegen.
Graag willen we dus nogmaals van de gelegenheid gebruik maken om deze diensten extra bij u onder de aandacht te
brengen! Er worden 5 keer per jaar kinderdiensten georganiseerd; met Pasen, Pinksteren en Kerst en een dienst in het
voorjaar en in het najaar. De diensten zijn zeer laagdrempelig; alle jonge kinderen zijn van harte welkom! Er ligt voor
in de kerk een groot kleed met kussens, waarop de kinderen mogen zitten. Er worden leuke liedjes gezongen, en de thema s
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die we kiezen sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen, en hebben altijd een link met een bekend Bijbelverhaal.
Ook alle uitleg en verhalen gebeurt geheel op kinderniveau. Kortom, een leuke manier om met uw kinderen samen een dienst
mee te maken! De diensten worden voorbereid door een enthousiast team onder leiding van Ds. Stegink.
De eerst volgende kinderdienst is op de zaterdag voor Pinksteren, 26 mei. De dienst begint om 16 uur en duurt ongeveer
een uurtje.
We hopen u dan te mogen begroeten!!
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26-05-2012
Uitnodiging Kinderpinksterdienst!
Hallo jongens en meisjes!!
Op zaterdag 26 mei is er weer een
kinderpinksterdienst!
In het kerkje in Grevenbicht ligt het kleed weer
op jullie te wachten, de muziekinstrumenten staan
klaar en ook is er gedacht aan ranja en wat
lekkers.
We zijn al weer druk bezig met het voorbereiden
van deze dienst.
We houden het thema nog even geheim, maar
verklappen wel alvast dat het weer een erg leuke
dienst gaat worden!
Neem dus je vader, moeder, opa en oma mee en kom
deze dienst meebeleven met ons!
De dienst start om 16 uur en zal ongeveer een
uurtje duren.
Tot dan!!
Chantal Kamstra
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15-04-2012
Kiezen tussen hebzucht en spiritualiteit
Wat willen we behouden voor de toekomst, wat
vinden we belangrijk om aan onze kinderen mee te
geven? Die vragen stonden centraal in de
kerkdienst van zondag 15 april in de Johanneskerk
en de antwoorden daarop werden door de
gemeenteleden op briefjes geschreven.
Gert Reijnen, Iet den Boer en Joke van der Steen
hadden deze dienst voorbereid met dominee Joachim
Stegink.
Gemeenteleden hadden foto s ingestuurd over hun
opvatting van duurzaamheid. Ze werden met een
korte uitleg van Gert Reijnen via de beamer
getoond.
In de overdenking zette Joachim Stegink het maken
van verre vliegreizen naar verre landen tegenover
introspectie. Kiezen we voor een reis ver weg, of
kiezen we voor een reis bij onszelf naar binnen.
Laten we ons leiden door hebzucht of door
spiritualiteit?
In deze dienst was er ook ruime aandacht voor de gasten uit het bevriende Eichwalde (D). Met hun koor bezochten ze de
afgelopen week Sittard en logeerden bij diverse gastgezinnen.
Samen met Synoidos gaven ze op zaterdagavond 14 april een concert.
Ook in de kerkdienst verleenden ze medewerking. Joachim Stegink had de gebeden, liederen en de preek vertaald in het
Duits. Dat werd via de beamer geprojecteerd, zodat alles voor iedereen goed te begrijpen was. Enkele psalmen werd door
iedereen in het Duits gezongen.
Ondanks de volle kerk waren er maar drie kinderen voor de kindernevendienst, maar ze verrichtten goed en duurzaam werk.
Ze ruimden het kerkplein op en kwamen later de kerk weer in met een vuilniszak met zwerfvuil en opvallend veel
sigarettenpeuken.
Er gebeurde veel in en rondom deze dienst. De foto s geven een impressie.

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 98 van 250

Vervolg van: Kiezen tussen hebzucht en spiritualiteit

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 99 van 250

Vervolg van: Kiezen tussen hebzucht en spiritualiteit

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 100 van 250

Vervolg van: Kiezen tussen hebzucht en spiritualiteit

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 101 van 250

Vervolg van: Kiezen tussen hebzucht en spiritualiteit

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 102 van 250

Vervolg van: Kiezen tussen hebzucht en spiritualiteit

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 103 van 250

Vervolg van: Kiezen tussen hebzucht en spiritualiteit

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 104 van 250

Vervolg van: Kiezen tussen hebzucht en spiritualiteit

Willy de Koning, 15-04-2012
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22-04-2012
Jongeren gaan "samen op zoek" met de "verloren zoon"
Tweemaal in het jaar is er een Carrouseldienst, ergens in Limburg. Op zondag 22 april was het de beurt aan Sittard.
De jongeren en leiding van de jongerenkerk hadden
een programma in elkaar gezet aan de hand van het
thema Samen op zoek en de gelijkenis van De
Verloren Zoon stond daarbij centraal.
De jongerenkerkdienst was deze keer bovengronds
en rapgroep De Zeven Zegels had een bijzondere
muzikale inbreng in de dienst. Rapper Michael
Stoop vertelde zijn eigen persoonlijk beleefde
versie van de Verloren Zoon, een indrukwekkend en
open getuigenis.
De twee rappers namen in de woordenstroom van hun
rapliederen de kerkgangers mee in het verhaal van
de Verloren Zoon. Maar de teksten van deze
supersnelle woordenstroom waren goed te volgen
vanaf de beamer. Het was een goede aanvulling op
het zo bekende en vaak gehoorde verhaal. Het bood
weer nieuwe inzichten.
Die verdieping in het verhaal werd nog versterkt
door twee duidelijke vragen waarop de kerkgangers
in kleine groepjes gingen praten. 'Wie van de twee
zoons ben je, de avonturier of de thuisblijver ,
en, komt de vader in het verhaal overeen met het beeld dat je van God hebt? . Die twee vragen gaven meteen overal in de
kerk een geanimeerd gesprek. Later kwam het verhaal nog iets dichterbij aan de hand van stellingen, waarbij natuurlijk
de bekende rode en groene briefjes werden ingezet. Sommige mensen lichtten hun motieven toe.
Er was geen kindernevendienst; de kinderen vermaakten zich met een kleurplaat van deze gelijkenis in een hoekje van de
kerk. In de kerk waren veel mensen van kerken uit omliggende gemeenten, vooral jongeren.
Irene Pluim vatte tenslotte in een korte overdenking de inzichten samen.
Bij sommige rapliederen deed de gemeente enthousiast mee en zelf de blindengeleidehond van Elly Meyers liet zich
vrolijk blaffend horen.
Tijdens het koffiedrinken na afloop waren de opmerkingen over de dienst heel positief. 'Jammer voor de mensen die er
niet wilden of konden zijn', werd gezegd. 'Ze hebben echt wat gemist! Het is fantastisch om te zien hoe de jongeren hun
eigen invulling geven aan het geloof. We moeten dat stimuleren en hen de ruimte daarvoor bieden, want op die manier
heeft de kerk toekomst.'
s Middags gingen de jongeren zelf op de muzikale toer. Na de lunch vertrokken ze naar het Pitboel theater. Daar
wachtte hen een muzikale uitdaging, een zoektocht aan de hand van allerlei videoclips en muziekfragmenten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Raptekst:
Michaël Eén
Verse 1:
Waar is die familie, het lichaam van Christus? Waar iedereen kritisch en er veel plaats voor twist is?!
Is de kerk niet iets waar we ons samen op Hem richten? Maar volgens de traditie moeten we dansen, klappen, zingen!
Respect voor de preek, maar oog voor de naasten? Na de samenkomst gaan we gewoon weer uit elkaar zonder ons maar even
in onze naasten te verplaatsen 'Ik ben weer geweest, heb mijn plicht weer gedaan'
Is de kerk een lichaam of een instituut waar we elke keer weer heen gaan, verstoppertje, de buut die ons bevrijdt van
onze zonde en van het hellevuur of is het tijd met God die we betrekken in elk uur?
Leeft er een verlangen naar eenheid in ons hart waar in we samenzijn met het Lam dat is geslacht? Doet iedereen het
anders? Iedereen apart en is het maar de vraag wie de eeuwigheid ontvangt?
Ref:
We zijn één in dit Nee, we vechten niet alleen Maar we leven dit Dus zing maar met me mee, ja, zing maar met
me mee
We zijn één in dit Nee, we vechten niet alleen Maar in evenwicht Dus zing maar met me mee, ja, zing maar met me mee
Verse 2:
Wie op aarde niet kan leven met z n broeders en zusters Hoe vergaat het hem in de hemel, waar we het
samen moeten luchten? Door het halen van de race, een dagelijkse cluster, ontvangen we na de streep een gage naar ons
zuchten
Zegt de hand tot de voet: 'Ik heb jou niet nodig' en de neus tot de mond: 'Jij bent overbodig'? Begrijp me toch goed:
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We rennen hier niet solo want als je samen loopt dan heb je elkaar nodig
Vader, Zoon en Geest, Geest, ziel en lichaam Ook deze drie zijn één: Even hierbij stilstaan De één zonder de ander;
tast het geheel aan Voor ons is het niet anders; ook wij zijn één lichaam
Bouw elkaar op in plaats van af te breken De wedloop van het geloof sloopt ook zonder verdeeldheid Winnen kan alleen
door te volharden en te trainen Jehovah is je Coach, dus wil jij ook een deel zijn?!
Ref.
We zijn één in dit Nee, we vechten niet alleen Maar we leven dit Dus zing maar met me mee, ja, zing maar met
me mee We zijn één in dit Nee, we vechten niet alleen Maar in evenwicht Dus zing maar met me mee, ja, zing maar met
me mee
Verse 3:
De kerk is meer dan een stenen gebouw of een samenkomst op een vroege zondagochtend Meer dan de mensen
waar ik veel van hou De kerk is een samenkomst van hen die God volgen
Op een verjaardag of in de McDonald s in goede gesprekken of het maken van muziek In alles wat ik najaag breng ik Hem
offers en ben ik deel van Hem als ik Hem er maar mee dien
Met z n allen; één als een team Overwin de kattenkop; Tom poes Ik kan alles door de Heer die ik dien Onze Mission
Possible; Tom Cruise
Eén
in ons denken en spreken
Eén
in ons zwenken en streven
Eén
in ons
werken en zweten
We vormen tezamen een eenheid in Jezus
Ref. We zijn één in dit Nee, we vechten niet alleen Maar we leven dit Dus zing maar met me mee, ja, zing maar met me
mee
We zijn één in dit Nee, we vechten niet alleen Maar in evenwicht Dus zing maar met me mee, ja, zing maar met me mee
------------------------------------------------------------------------------------------------------Raptekst:
Yannis Blijf Rustig
Couplet:
Ik zit weer in een dip Denk bij mij zelf What the Faith is dit? Hoe gek het ook klinkt Het lijkt op een
dag die echt niet mee zit
Hoe moet dit nou verder?, Gaat het nou goed of slechter? Jezus, Christus is mijn herder, Dus ik moet nooit zo gaan
denken nee Want God zei mij: ''Yannis kom maar naar mij toe Ik geef rust aan iedereen die zwak is en moe''
Refrein:
God is met je, dat dat dat moet je weten Hij is je niet vergeten, dus wees niet niet onzeker Hij is bij
je gebleven...Dus dus blijf rustig Geen paniek blijf rustig Geen verdriet blijf rustig rustig rustig
Couplet:
Tiss niet anders het zij zo Echte liefde krijg je van Gado Beschouw je mooie leven als een cadeau Pak
het goed uit en speel niet met Totto
Met je leven moet je goed oppassen Kijken of de puzzels er goed in passen Ook met goede kaarten moet je soms passen
Want het draait niet alleen om bankpassen Kijk als geld op is zijn de meeste leeg Maar vergeet niet wat je van God kreeg
Vergeet niet wat je van God kreeg Zijn enige zoon die opsteeg
Refrein:
God is met je, dat dat dat moet je weten Hij is je niet vergeten, dus wees niet niet onzeker Hij is bij
je gebleven... Dus dus blijf rustig Geen paniek blijf rustig Geen verdriet blijf rustig rustig rustig
Couplet: In 'Goede Tijden Slechte Tijden' is Hij er ook En 'Onderweg Naar Morgen' ja, dan is Hij er ook 'De Wereld
Draait Door' ja, ik weet het is wreed Maar wees niet gevreesd Hij is er nog steeds Tegenwoordig willen mensen liever
spacen Proberen weg te rennen voor problemen Is het uitgewerkt komen ze het weer tegen Dus alleen God kan het probleem
weer helen helen
Blijf rustig er is helemaal niks aan de hand God heeft jou en mij in zijn hand Geen paniek gebruik je verstand Yeah!
Blijf rustig er is helemaal niks aan de hand God heeft jou en mij in zijn hand Geen paniek gebruik je verstand Yeah!
Refrein:
God is met je, dat dat dat moet je weten Hij is je niet vergeten, dus wees niet niet onzeker Hij is bij
je gebleven... Dus dus blijf rustig Geen paniek blijf rustig Geen verdriet blijf rustig rustig rustig (2x)
Outro: Kom naar Mij toe allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Matteus 11:28
Blijf rustig
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23-04-2012
Succesvolle actie voor Voedselbank Zuid-Limburg!
De kinderen van de Ds. Deelemanbasisschool hebben onlangs een zeer succesvolle inzamelingsactie voor Voedselbank
Zuid-Limburg georganiseerd.

Traditiegetrouw heeft de school altijd een
inzamelingsactie voor het goede doel rond de
Pasen. Dit jaar is gekozen voor de voedselbank.
Dit paste ook goed binnen het thema waaraan de
kinderen rondom de Paasviering aan gewerkt hebben:
Stil.
Binnen dit thema werden de kinderen stil van
allerlei verschillende dingen, mooie dingen, nieuw
leven, maar ook bij de verdrietige kanten (zoals
mensen die geen geld hebben om eten te kopen) werd
stil gestaan.
Via de Protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht
werden er contacten gelegd, en werd een bezoek
gepland aan de voedselbank in Landgraaf. De
leerlingen van de leerlingraad mochten het bezoek
gaan afleggen. Deze leerlingen kregen van school
wel een opdracht mee: verzamel informatie, waarmee
je in de klas een presentatie kunt houden.
Dus gewapend met pen en papier gingen de kinderen
op woensdag 4 april, onder begeleiding van Riet
van Alst en Chantal Kamstra, op weg naar de voedselbank.
Daar werden we zeer hartelijk ontvangen door de praatgrage Harrie.
En ook nu werden we allen zeer stil; wat een organisatie, wat veel mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank, wat
veel mensen die nog op de wachtlijst staan&&.
Na een rondleiding en veel uitleg, was er natuurlijk ook tijd voor het stellen van de eigen vragen. Wat een
indrukwekkend bezoek was dit!
Bij terug komst op school, werden er plannen gemaakt: hoe gaan we de voedselbank steunen?
De leerlingen van de leerlingraad hadden wel een idee: we worden donateur!
Er werd overlegd over de hoogte van het bedrag en uiteindelijk is gekozen voor een eenmalige donatie van ¬100!
Daarnaast werd aan alle ouders gevraagd om één of meerdere lang houdbare producten mee naar school te geven.
Tot slot gaf de Protestantse kerk Sittard-Grevenbicht ook haar spontane medewerking, en gaf toestemming om de
opbrengsten van de collectes van de schooldienst en van de kinderpaasdienst ter beschikking te stellen! Dit was het
mooie bedrag van bijna ¬65!
Voor dit bedrag is juffrouw Marja samen met een aantal kinderen boodschappen gaan doen. Er werd in de winkel goed
gerekend en natuurlijk prijzen en inhoud vergeleken: hoe kunnen we zo veel mogelijk boodschappen doen voor het
beschikbare geld?
In de klassen werden ook de presentaties door de leerlingen verzorgd. Er was veel interesse van de overige kinderen, er
werden veel vragen gesteld, die allen zeer vakkundig door de leerlingenrad beantwoord konden worden.
Op vrijdag 20 april was het dan zover. Met Harrie van de voedselbank was afgesproken dat hij deze dag alles zou komen
ophalen. In de aula van de school stond het hele podium vol met boodschappen.
En daar boven op nog de verrassing van de leerlingraad; een mooie zelf geknutselde cheque met de toezegging voor een
donatie van ¬100!
We zijn zeer dankbaar voor de gulle bijdragen van alle ouders, de kerk en ook voor alle tijd en inzet van de mensen van
de Voedselbank!
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25-04-2012
Bloesemtocht 2012: "Limburg op z"n mooist"
Op 21 april was het weer zo ver. In totaal
verzamelden 16 personen zich bij de Johanneskerk
en reden met 2 busjes door de schone dreven van
het Zuid-Limburgse land. Gerard had weer een hele
mooie route uitgestippeld en viel het weer
ontzettend mee! Via Eijs en de driehoek
Mechelen-Epen-Slenaken bereikten we Gulpen, waar
in restaurant De Kroon de koffie-met-vlaai voor
ons klaar stond. Dat liet een ieder zich goed
smaken en werd om de hoek boven het riviertje de
Gulp bijgaande zonnige groepsfoto gemaakt. Langs
Margraten, Berg en Terblijt, vingen we bij Houthem
nog een glimp op van de fraaie, door
Hundertwasser ontworpen en recent gerealiseerde
'Regenboogspiraal', dat dienst doet als Ronald
McDonald Huis. Vervolgens ging het door de
Maasvallei terug naar Sittard. Pas tegen zessen
arriveerden we weer in de Johanneskerk, alwaar
Truus en Martin Broer ons ontvingen met geurige
soep en broodjes. Dank daar voor! Iedereen was
zichtbaar tevreden, maar werd niet verzwegen dat na deze 10e Bloesemtocht Gerard en Piet het stokje in het vervolg graag
aan anderen willen over dragen. Wie biedt zich voor de volgende (10?) jaren aan deze kar te trekken? Het draaiboek ligt
er voor klaar! Wij danken ook Janny en Corrie voor hun liefdevolle ondersteuning bij deze 10 tochten.
Uw spoorzoekers Gerard en Piet

Willy de Koning, 25-04-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 310, Subitem: 2.

Pagina 127 van 250

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

16-05-2012
Christenvrouwen in Contact mei 2012
Onderweg met God
Op woensdag 16 mei 2012 is er om half 10 een vrouwenochtend.
Deze wordt georganiseerd door Christenvrouwen in Contact en zal plaatsvinden in het gebouw voor christelijke
samenkomsten ('vergadering van gelovigen') aan Zonnestraat 27, 6446 TD Brunssum.
Marian van de Akker uit Mechelen (B) zal spreken over het thema: Onderweg met God.
De spreekster werkt samen met haar man met de organisatie Open Air Campaigners.
Ook geeft zij godsdiensles op verschillende scholen en doet vrijwilligerswerk bij stichting Chris.
Vanaf 9 uur is het gebouw open, de entreeprijs is slechts 3 euro.
Koffie en thee wordt gratis geschonken en een kinderoppas is aanwezig.
Ook zal er een boekentafel staan.
Voor meer informatie bel 045-5215480

Hans Pelman, 16-05-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 311, Subitem: 2.
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02-06-2012
Koor Da Pacem met musical in Johanneskerk
Op 2 juni aanstaande komt Koor Da Pacem uit
Landgraaf naar de Johanneskerk met de door henzelf
gemaakt musical Roem, geld of wat jóu gelukkig
maakt . Koor Da Pacem staat onder leiding van
Helma Bannink, de voormalige dirigent van de
Cantorij.
Het koor dat begeleid wordt door een vast combo,
heeft uit verschillende bekende musicals liederen
gevonden en daar omheen een verhaal gemaakt zodat
het een eigen musical is geworden. Het verhaal
gaat, zoals de titel al aangeeft, over roem en
geld of nog iets anders dat jou gelukkiger maakt.
De voor- en nadelen van roem en geld komen, met
een gezonde dosis humor, voor het voetlicht.
Koor Da Pacem is de uitdaging aangegaan om de
muziek een extra dimensie en expressie te geven
door een enscenering te bedenken. Het is geen
musicalkoor dat toneel speelt maar een koor dat
zich gespecialiseerd heeft in lichte muziek (pop
en musical) en door andere opstellingen en gevarieerde houdingen de inhoud van een lied duidelijk wil maken.
Heeft u zin in een muzikale avond vol humor maar toch met een moraal? Kom dan op 2 juni om 20.00 uur naar de
Johanneskerk. Er wordt een vrije gave gevraagd na afloop om de kosten van deze productie te dekken.
Na afloop is er gelegenheid om bij een kop koffie of thee in de hal na te praten met het koor en Helma.
Informatie vindt u op www.koordapacem.nl .
Ook kunt u informatie vragen via da-pacem@home.nl of bij Helma Bannink via telefoonnummer 06-15015040.
Graag zie ik u op 2 juni!
Helma Bannink

Willy de Koning, 02-06-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 315, Subitem: 2.
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13-05-2012
Yolanda Kragt bevestigd tot ambtsdrager met bijzondere opdracht
In de dienst van zondag 13 mei 2012 in de
Johanneskerk werd Yolanda Kragt uit onze gemeente
bevestigd tot ambtsdrager met een bijzondere
opdracht. Nadat zij eerder als vrijwilliger in de
gevangenis van Sittard actief was vervult ze nu,
na afronding van een studie theologie aan de
Hogeschool, een baan als pastoraal werker in de
gevangenis van Roermond.
Het is gebruikelijk dat beroepskrachten zich aan
een plaatselijke gemeente verbinden en voor
Yolanda is dat de Protestantse Gemeente
Sittard-Grevenbicht.
Het is voor Yolanda niet gemakkelijk om te
verwoorden waarom ze heeft gekozen voor een baan
in de gevangenis, maar het kan het beste worden
verwoord met naastenliefde. Naastenliefde is de
liefde van waaruit we willen zorgen voor anderen.
Het Griekse woord hiervoor is Agape zo legt Ds.
Joachim Stegink uit. Liefde geven is alleen
mogelijk als er ook liefde wordt ontvangen. En als
je in de gevangenis de levensverhalen hoort van de een of ander, dan kom je wel het een en ander tegen, waar het
schortte aan liefde. Geen gemakkelijke situatie voor naastenliefde?
In Johannes 15 vers 17 staat 'Dit draag ik jullie op: Heb elkaar lief', maar er staat ook dat Jezus ons vrienden noemt
en geen slaven. We zijn geen slaaf van anderen maar ook geen slaaf van onszelf. Vanuit deze vrijheid kunnen we omgaan
met het beroep dat God op ons doet om elkaar lief te hebben. Het gaat uiteindelijk om: Lef hebben om lief te hebben!

Samen met Ds. Jan Broer, adjunct hoofdpredikant bij de dienst geestelijke verzorging justitiële inrichtingen van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie, wordt Yolanda Kragt door Ds. Joachim Stegink bevestigd tot ambtsdrager. Omringd
door de aanwezige ambtsdragers van de gemeente. Na de handoplegging zingen we samen 'Neem mij aan zoals ik ben, Zuiver
uit wie ik zal zijn, Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij'.

Willy de Koning, 13-05-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 316, Subitem: 2.
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24-06-2012
Uitnodiging 2e gemeenteochtend over samenwerking met
Geleen-Beek-Urmond
In februari heeft de kerkenraad aangekondigd een
projectgroep te starten om te verkennen welke
vormen van samenwerking met onze zustergemeente in
Geleen-Beek-Urmond mogelijk zijn. Deze
projectgroep Samen? Vérder! heeft inmiddels
enkele scenario s beschreven. Aan werkgroepen
binnen de gemeente is gevraagd wat ze van deze
scenario s vinden. De scenario s en de reacties
van de werkgroepen en de kerkenraad willen we
graag ook met de gemeente bespreken. U bent daarom
van harte uitgenodigd voor een gemeenteochtend op:
zondag 24 juni aansluitend aan de ochtenddienst
We hopen dat u allen daarbij aanwezig kunt zijn.
Een beknopte beschrijving van de scenario s vindt
u in het kerkblad Gaandeweg van juni onder het
kopje uit de kerkenraad .
Namens de kerkenraad, Lianne van Oord

Willy de Koning, 24-06-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 317, Subitem: 2.
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17-05-2012
Gezamenlijke Hemelvaarts-dienst in het kerkje van Beek
Al jarenlang bestaat de traditie dat er op
Hemelvaartsdag een viering is samen met de
Protestantse gemeente van Geleen-Beek-Urmond, de
PGGBU.
De locatie wisselt jaarlijks. Op donderdag 17 mei
was er een viering in het kerkje in Beek. De kring
was goed gevuld en er moesten zelfs nog stoelen
bij worden gezet.
Dominee Pier Prins verzorgde de opening, gebeden
en schriftlezing; dominee Irene Pluim de
meditatie, die ze inleidde met het Ionalied 'Ik
wachtte, ik wachtte op de Heer.'
Na afloop van de viering werd er koffie gedronken
en gezellig nagepraat in het Koetshuis om de hoek.
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03-06-2012
Euregionale kerkendag in Malmedy
In de Belgische Ardennen, voorbij Spa kom je op de weg naar Luxemburg het stadje Malmedy tegen. Gelegen in een dal
omringd door heuvels, bergen en bossen. Ruim 12.000 inwoners telt deze Franstalige stad, van wie ruim 5% Duitssprekend
is. Malmedy ligt in een toeristisch gebied. Er bevindt zich een aantal oude historische gebouwen en in de omgeving kun
je prachtig wandelen.

In deze mooie stad vindt op 3 juni de
Euregionale Kerkendag plaats. Bijzonder is dat in
Malmedy een Duitstalige Protestantse gemeente
bestaat. Reeds vanaf de 18e eeuw ontwikkelt zich
hier een kleine reformatorische gemeenschap in de
diaspora. Dat wil zeggen gemeenteleden wonen
verspreid in een groot gebied en vaak op grote
afstand.

De gemeente heeft een bewogen geschiedenis achter
de rug. Maar door alle tegenslagen heen, is ze
blijven bestaan tot op de dag van vandaag. De
gemeente telt zo n 300 leden. Vanaf 1983 beschikt
ze over een eigen kerkgebouw, gebouwd in de tuin
achter de pastorie. In de zomermaanden bezoeken
vele (Nederlandse) toeristen de kerkdienst.
Sinds 1989 is Jürgen Baumgart er de predikant. Hij is geboren en getogen in Oost Duitsland. Vanwege politieke redenen
heeft hij met zijn gezin het land verlaten. In de DDR organiseerde hij vanuit de kerk allerlei activiteiten die het
regime niet welgezind waren. Hij werd op een gegeven moment voor de keuze gesteld: of de gevangenis in of het land uit.
Hij koos met zijn gezin voor het laatste.
Na zijn vertrek uit de DDR Hij kon echter geen werk vinden binnen de EKD, het verband van de West-Duitse protestantse
kerken. Niet in Duitsland, maar wel in België kon hij aan de slag als predikant.
Naast zijn werk in de gemeente reist ds. Baumgart twee keer per week naar Brussel om daar op de Europese school
godsdienstles te geven. Het is deze gemeente in Malmedy die op zondag 3 juni optreedt als gastvrouw voor de Euregionale
Kerkendag. In het verleden zijn wel vaker dergelijke kerkendagen gehouden, o.a. in Maastricht, Aken en Luik.
Waarom een Dreiländertag ? Omdat het goed is over grenzen heen te kijken, ervaringen te delen met medechristenen die
eigenlijk vlakbij wonen en toch vaak niet in beeld komen en om elkaar te inspireren.
Thema van de komende Dreiländertag zal zijn: Gottes Liebe kennt keine Grenzen (Offenheit ist unsere Chance).
Vertaald: Gods liefde kent geen grenzen (openheid is onze kans).
Het is een thema waar verschillende kanten aan zitten. In de eerste plaats wil het klinken als een ander geluid in
een tijd waarin grenzen weer een steeds grotere rol lijken te gaan spelen. Mensen die anders zijn, een andere herkomst
hebben, een andere cultuur of een andere godsdienst meebrengen zijn niet welkom. Zo hebben we in alle drie landen te
maken met asielzoekers, hun problemen, spanningen, onzekerheid. Mensen die hier kwamen omdat hun bestaan bedreigd werd
en hier opnieuw in onzekerheid moeten leven. In alle drie landen hebben we ook te maken met een beleid dat restrictief
is en soms ook met een politiek en maatschappelijk klimaat dat ronduit negatief is. Het is goed dat met elkaar te delen.
Hoe beleven we dat? Wat merken we er van? Hoe gaan we ermee om? Wat kunnen we van elkaar leren?
In veel gevallen zit het minderheid zijn ook in onze eigen geschiedenis. En zeker ook in onze situatie nu. Kerken
zijn in onze West-Europese samenleving bijna overal minderheid geworden en voor protestantse/evangelische kerken in onze
regio s geldt dat zeker. Dat betekent praktisch in ieder geval dat protestantse kerken zonder openheid, oecumenische
openheid én openheid naar de hele samenleving nauwelijks denkbaar zijn. Ook dat is iets om met elkaar te delen: hoe zijn
we kerk zonder kramp als kleine minderheid? En geeft dat niet juist bijzondere kansen om duidelijk en open positie te
kiezen waar grenzen lijken te worden versterkt, waar mensen tegenover elkaar komen te staan, waar groepen worden
achtergesteld of afgeschreven?
Deze vragen vanuit de praktijk brengen ons bij de vraag of er wellicht zoiets is als een protestants profiel . Níet
bedoeld als een profileren tegenóver anderen. Maar meer als een eigen identiteit die juist vrijheid en openheid als
wezenlijke aspecten accentueert.
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Het zou wel eens kunnen zijn dat het eigene van de traditie van de reformatie zich niet wil afzetten tegen anderen,
maar juist wil werken als katalysator van het overbruggen van tegenstellingen, van het zoeken van echte ontmoetingen. En
zo ook van openheid en gastvrijheid. Immers: Gods liefde kent geen grenzen, maar zet mensen in een bijzondere en unieke
vrijheid. Met name in de gedachten van Luther zijn fundamentele impulsen te vinden voor zo n manier van denken.
Het programma van deze dag ziet er in grote lijnen als volgt uit.
Aankomst vanaf 09.30 uur met koffie
Vanaf 10.00 een kerkdienst met daarin medewerking van de cantorij uit Sittard en een Posaunenchor (fanfare) uit
Schleiden in Duitsland. Als teken van verbondenheid wordt ook het avondmaal gevierd.
Na de kerkdienst is er koffie en gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.
Vanaf 12.30 uur wordt er een warme maaltijd geserveerd in een nabijgelegen zaal. Na de maaltijd zijn daar presentaties
vanuit diverse gemeenten. Daarnaast is er ook de mogelijkheid een museum te bezoeken of te wandelen. De kerkendag wordt
afgesloten met een korte vesper in het kerkgebouw.
De cantorij van de PGSG zal in de dienst drie liederen in drie verschillende talen zingen, uit de Taizébundel, uit de
Ionabundel en uit Psalmen voor Nu. En wie weet, zit er nog een toegift in. Ook andere belangstellenden zijn welkom om
deze dag mee te maken.
Het adres van de kerk is: Rue Abbé Péters, 42, 4960 Malmedy, België.

Namens de classis Limburg participeren in deze Euregionale Werkgroep
Ds. J.A. Compagner
H.H. de Haan Verduyn
Ds. P. Prins

Willy de Koning, 03-06-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 320, Subitem: 2.
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27-05-2012
Nika Kruiskamp gedoopt in Pinksterdienst
Uit liefde is een
nieuw leven ontstaan
Zo onschuldig,
teer en klein.
Een gift van God,
zo heel bijzonder,
Met open hart gaan we
de uitdaging aan.
In een sfeervolle dienst op Pinksterzondag werd
Nika Rebecca Esther, dochter van Peter en Carin
Kruiskamp, gedoopt.
Thema van deze dienst was 'thuis'. Waar ben je
thuis, waar voel je je thuis? De verhalen uit het
boek Ruth staan centraal in deze en komende
diensten. Noömi vlucht om te overleven weg van
haar thuis, weg van de hongersnood, uit bittere
noodzaak. Noömi heeft haar man en zoons verloren.
Als ze ook nog hoort dat er geen hongersnood meer
heerst in Bethlehem besluit ze terug te gaan. Ze heeft het gevoel dat ze het leven in eigen hand moest nemen. Ze moet
het bestaande loslaten. Haar schoondochters delen haar verdriet, maar van hen kan ze niet verwachten dat ze hun thuis
achterlaten om met haar mee te gaan. Maar Ruth besluit desondanks om bij Noömi te blijven. Zij had het gevoel dat thuis
zijn meer is dan een plek. Ze wilde zich zelfs vreemdeling voelen.
Soms komt een besluit vanuit jezelf, soms inspireert God je tot een keuze. Op de zondag van Pinksteren is het de
Heilige Geest die de leerlingen inspireert om naar buiten te treden. Weg van het bekende thuis. In diverse talen spreken
de leerlingen over God en het thuis dat hij aanbiedt.
Keuze voor elkaar, toewijding &. liefde. Het gevoel thuis te zijn bij die ander en te vertrouwen op God. Trouw en
vertrouwen, moed en geloof. Elkaar liefde geven over de landsgrenzen heen. Waar komt die kracht vandaan? Die kracht komt
bij God vandaan. De Geest van God werkt in ons, trekt aan ons. Hij zit al in ons, is in ons aan het werk. Zo komen we
uit bij Pinksteren. De Geest laat ons meer doen, zien en horen dan wij alleen voor mogelijk houden. Er is meer tussen
hemel en aarde dan wij kunnen zien.
In deze Pinksterdienst ontvangt Nika Kruiskamp de Heilige doop. Haar ouders willen zichtbaar maken dat ook zij geloven
dat Nika niet alleen is, dat er een kracht in haar werkt, die haar niet loslaat op de weg die ze gaat. De Protestantse
Gemeente Sittard-Grevenbicht is ook een thuis voor haar.
Vervolg op volgende pagina >>
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Nika wordt gedoopt

Willy de Koning, 27-05-2012
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03-06-2012
Cantorijleden beleven natte, maar gezellige dag in Malmedy
In Malmedy, in het Franstalige gedeelte in de
Belgische Ardennen bestaat een Duitstalige
protestantse gemeente van zo n 300 leden.
Op zondag 3 juni werd daar een Euregionale
Kerkendag gehouden waar cantorijen uit Aken en
Sittard en een muziekgezelschap uit Schleiden aan
meewerkten.
Dirigent Hans Timmermans en een aantal
cantorijleden met aanhang vertrokken deze zondag
al vroeg uit Sittard om voor de 10.00 uur viering
nog even in te zingen.
De ruimte naast het orgel, boven op de galerij
was beperkt, het was maar goed dat niet alle
cantorijleden aanwezig konden zijn.
Als teken van verbondenheid werd in deze dienst
ook het avondmaal gevierd. Bij de samenzang in de
kleine sfeervolle kerk werd gezongen in het Duits
en het Nederlands. Ook de gebeden en
geloofsbelijdenis werden in twee talen
uitgesproken.
De cantorij van de PGSG zong drie liederen in
verschillende talen, Nederlands, Latijn en Frans uit Psalmen voor Nu, de Ionabundel en de Taizébundel.
In de prediking door Jürgen Baumgart, Jan Compagner en Mathias Schoenen werd duidelijk dat we als kleine, slinkende
protestantse minderheid uit de diverse regio s de ontmoeting moeten zoeken. En van openheid en gastvrijheid. Immers:
Gods liefde kent geen grenzen, maar zet mensen in een bijzondere en unieke vrijheid.
Na een korte wandeling in de regen konden in de muziekzaal van Malmedy een maaltijd en een drankje worden gekocht.
Daarna bezochten enkelen het stedelijk museum, anderen maakten een wandeling, hoewel het weer zich daar niet erg voor
leende.
In de kerk werd s middags een klein concertje gegeven door een enthousiaste gospelgroep waarna de dag werd afgesloten.

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 139 van 250

Vervolg van: Cantorijleden beleven natte, maar gezellige dag in Malmedy

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 140 van 250

Vervolg van: Cantorijleden beleven natte, maar gezellige dag in Malmedy

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 141 van 250

Vervolg van: Cantorijleden beleven natte, maar gezellige dag in Malmedy

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 142 van 250

Vervolg van: Cantorijleden beleven natte, maar gezellige dag in Malmedy

Willy de Koning, 03-06-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 350, Subitem: 2.

Pagina 143 van 250

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

16-06-2012
Carrousel op facebook
Onder de naam Carrousel is een Facebook-pagina
aangemaakt. Het is een openbare groep.
Hier kunnen de diverse kerken hun jeugd- en
jongerenactiviteiten op zetten.
Jongerendiensten, een filmavond, Carrousel,
enzovoort.
Er zijn genoeg leuke ideeën in de regio, via deze
Facebook-page wil het provinciale jeugdwerk meer
jongeren uitnodigen. En er zijn tenslotte allerlei
activiteiten die leuker zijn met een grotere
groep.
De eerste activiteit die erop staat is een
huifkartocht, met boerengolf en bbq in Heerlen op
16 juni.
De Carrousel is een bekend begrip in het jongerenwerk van de Limburgse PKN kerken. Er is steeds meer samenwerking, bv.
de catechese in Roermond en Maasbracht Op deze manier willen de gezamenlijke jeugdwerkers de samenwerking makkelijker
maken.
Carrousel op facebook

Hans Pelman, 16-06-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 354, Subitem: 2.

Pagina 144 van 250

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

22-06-2012
collectedoelen in PGGBU-kerken tijdens Zomerkerk
Omdat voor Gaandeweg, bestemd voor de maanden
juli-augustus, de collectedoelen niet meer op tijd
binnen waren volgt hieronder een rooster. De
collectedoelen in de diensten in de PGGBU-kerken
gedurende de "Zomerkerk"-periode zijn:
Eerste
collecte
Tweede
collecte 1 juli 9.00 Beek
Diakonie, voor Stichting Manna
Jeugdwerk Protestantse Kerk 8 juli 10.30 Geleen
ZWO
Kerkewerk in de eigen gemeente
12 juli 15.30 Beek-Om de Toren
Diakonie
- 15 juli 9.00
Urmond
Diakonie, voor
Inlia
Kerkewerk in de eigen
gemeente 22 juli 9.00 Beek
ZWO
Kerkewerk in de eigen gemeente 22 juli 10.30
Geleen
ZWO
Kerkewerk in de eigen
gemeente 29 juli 9.00 Urmond
Diakonie, voor Inlia
Kerkewerk in de eigen
gemeente 5 augustus 10.30 Geleen
ZWO
Kerkewerk in de eigen
gemeente 9 augustus 15.30 Beek-Om de Toren Diakonie
- 12 augustus 9.00 Beek
Diakonie, voor Stichting Leergeld Kerkewerk in de eigen gemeente 19 augustus 9.00 Urmond
ZWO-KiA-Zending
Kerkewerk in de eigen gemeente 19 augustus 10.30 Geleen
ZWO-KiA-Zending
Kerkewerk in de eigen gemeente De aangegeven diensten in het verzorgingshuis
Beek-Om de Toren vallen niet onder het Zomerkerkregime, maar zijn wel openbare kerkdiensten van de gemeente.

Hans Pelman, 22-06-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 356, Subitem: 2.
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29-06-2012
Feestweek Ds. Deelemanschool Grevenbicht start in kerkje
Het schooljaar wordt op de Ds. Deelemanschool
altijd traditioneel afgesloten met een feestweek.
Deze feestweek staat bol van leuke activiteiten,
en staat altijd in het teken van het jaarthema:
Kunstenaars.
Zo waren er deze week kunstworkshops, de
mogelijkheid voor ouders om een echte kunstroute
te lopen en stond er ook een bezoek aan de
Floriade gepland.
Maar, zoals ieder jaar start de feestweek met een
dienst in het kerkje te Grevenbicht.
Daar lag op maandag 25 juni de rode loper uit,
hingen er rode knutselwerken op in de kerk en
zaten er veel rood aangeklede kinderen in de kerk.
Het thema? U raadt het vast al: ROOD!
Bij binnenkomst in de kerk werden de kinderen
verwelkomd door een groep kinderen dat het liedje
Rood van Marco Borsato zong.
Snel werden de plaatsen opgezocht en kon de dienst beginnen.
Onder leiding van Riet van Alst en Chantal Kamstra werd er gebeden, gezongen en we keken natuurlijk terug op het
afgelopen schooljaar.
Aan het begin van het schooljaar zijn de kinderen op kamp geweest, alwaar ze het kamplied Alle kleuren van de
regenboog van K3 geleerd hebben. Ook dit mocht natuurlijk nu niet ontbreken!
Na dit lied werd er een verhaal gelezen van een kleurentovenaar.
De wereld is leeg en grijs en saai. Hij tovert in zijn kelder steeds een nieuwe kleur: blauw, rood en geel. Maar de
mensen krijgen gauw genoeg van deze kleuren en willen iedere keer wat nieuws.
Totdat hij uitvindt dat als hij de kleuren gaat mengen, er weer nieuwe kleuren ontstaan: oranje, paars en groen. Zo
hoeft de wereld nooit meer saai en grijs te zijn!
De lezers van dit verhaal werden ondersteund door een 12-tal leerlingen en leerkrachten. Zij moesten, als zij hun kleur
voorbij hoorden komen, een ballon met de corresponderende kleur opblazen. Aan het eind van het verhaal mochten deze
ballonnen met een flinke zwaai de kerk in gegooid worden.
Hilariteit alom natuurlijk!!
Naast al deze vrolijkheid was er ook wel een klein traantje: de kinderen van groep 8 namen afscheid!
Zij werden goed in het zonnetje gezet en werden overladen met cadeaus, gemaakt door de leerlingen uit de andere
groepen.
Zo waren er rode lampionnen, rode hartenkaarten, rode theelichten en een kompas met allemaal wensen er op.
Natuurlijk kregen deze leerlingen ook namens de Protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht een cadeau aangeboden: het
boekje Het aanzien van&.2004-2012 waarin alle belangrijke nieuwsberichten/wereldgebeurtenissen uit hun
basisschoolperiode beschreven staan.
Helaas nemen dit jaar ook twee juffen afscheid, juf Esther en juf Marja zullen de Ds. Deelemanschool gaan verlaten.
Ook zij kregen namens de kerk een klein cadeautje aangeboden.
We hebben dit officiële gedeelte afgesloten met het liedje Onderweg , en hebben op deze manier groep 8 onderweg
gestuurd naar hun nieuwe school, een nieuwe uitdaging.
Als afsluiting wed er nog gebeden en gezongen en natuurlijk kon het inmiddels zeer bekende schoollied Ga je mee&?
hier niet ontbreken!
De leerlingen gingen over de rode loper op weg naar school, alwaar de feestweek pas echt goed losbarstte!
Wilt u ook graag eens een dienst met de leerlingen van de school memaken?
U bent van harte welkom!
De leerlingen zullen het schooljaar starten in het kerkje te Grevenbicht op maandag 20 augustus om 9.30 uur.
Graag tot dan!

Chantal Kamstra
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10-07-2012
Balans vinden bij nieuwe levensfase
In Balans

overgangsviering 17 juni 2012.

Op stelten, hinkelend, balancerend op een grote
bal en op een wave bord.
Verschillende manieren van bewegen lieten de
kinderen zien. Zonder de juiste balans lukt dat
niet. En daar is ook oefening voor nodig.
Balans vinden in je leven als je een nieuwe
levensfase in gaat, is een spannende uitdaging. De
overgang van de basisschool naar het voortgezet
onderwijs is zo n moment.
Samen met Maylin Ozinga en Emiel Oost stonden we
daarbij stil in de viering van 17 juni.
Hun ouders noemden eigenschappen van Maylin en
Emiel, die ze goed kunnen gebruiken om de balans
te vinden in deze nieuwe fase.
Van ds. Irene Pluim kregen Emiel en Maylin een
speciale zegen mee.
Dat de Eeuwige voor je is
Om je een goede weg te wijzen
Dat de Eeuwige achter je is
Als een steun in je rug
Dat de Eeuwige naast je is
Als een dierbare vriend
Dat de Eeuwige om je heen is
Als een beschermende mantel
Dat de Eeuwige in jou leeft
En je liefde en vrede leert
Christel Prins
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15-07-2012
Levendige gesprekken tijdens regiodiensten
Al jaren kennen we in de zomer de zogenaamde
regiokerkdienst. Dat wil zeggen dat er op die
zondag in de zomer één gemeenschappelijk dienst
gehouden werd door de gemeenten van
Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht.
Afwisselend vond de dienst plaats in de kerk in
Grevenbicht, de Johanneskerk of de Ontmoetingskerk
in Geleen.
In het kader van de samenwerking met de
Protestantse Gemeente Geleen-Beek-Urmond en omdat
er vanwege de vakanties minder kerkbezoekers zijn,
is deze zomer het aantal regionale diensten
uitgebreid. De voorgangers verzorgen op die zondag
twee diensten na elkaar, telkens om 09.00 uur en
10.30 uur. Alleen zondag 5 augustus vormt hierop
een uitzondering, dan is er maar een dienst.
Belangrijk gegeven bij deze diensten is ook de
ontmoeting met elkaar. Telkens worden aan het
begin van de dienst enkele basisvragen over het
geloof gesteld waarover de kerkgangers kort met
elkaar van gedachten wisselen. Zo kan het zijn dat er nieuwe ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen uit de
verschillende gemeenten, maar ook dat mensen uit dezelfde gemeente elkaar wat beter leren kennen.
En de mensen die eerst een houding hadden van: 'Ik heb geen zin om een gesprek met een vreemde aan te gaan', vertelden
achteraf dat het heel animerend en verrijkend is.
In de dienst van zondag 15 juli stelde Irene Pluim de vraag: "Met wie praat je over het geloof?" en "Wat zijn dan
belangrijke thema's?"
Het leverde meteen een luid geroezemoes op en het bleek zo boeiend te zijn dat werd vergeten er een foto van te maken
als illustratie bij dit verslag. Daarom een plaatje van de Protestantse kerk in Beek, waar de volgende regiodienst
plaatsvindt. (en in Geleen)

Van de in totaal 8 zomerdienstzondagen zijn er nu drie geweest. Voorgangers waren dominee Pier Prins, pastor Yolanda
Kragt en dominee Irene Pluim. Op 22 juli gaat voor: dominee Irene Pluim, op 29 juli dominee Joachim Stegink, op 5
augustus dominee Pier Prins, op 12 augustus nogmaals dominee Pier Prins en op 19 augustus dominee Joke Zuidema.
De locaties en tijden volgens onderstaand schema.

zondag
zondag
zondag
zondag
zondag

22 juli: 09.00 Beek, 10.30 Geleen
29 juli: 09.00 Urmond, 10.30 Sittard Johanneskerk
5 augustus: 09.00 geen dienst, 10.30 Geleen
12 augustus: 09.00 Beek, 10.30 Sittard Johanneskerk
19 augustus: 09.00 Urmond, 10.30 Geleen

Willy de Koning, 15-07-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 366, Subitem: 2.
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30-08-2012
Joodse slachtoffers uit Grevenbicht herdacht
Grevenbicht â¬ Op 30 augustus 2012, aan de vooravond van hun overlijden in het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau,
worden evenals elders ook in Grevenbicht de Joodse slachtoffers van de Holocaust herdacht. Dat gebeurt op initiatief van
de Heemkundevereniging "Bicht" met een tentoonstelling in het Protestantse Kerkje en een lezing in zaal Aurora, beiden
in Grevenbicht.
Joodse slachtoffers
Officieel staan zij op 31 augustus 1942
geregistreerd als slachtoffers van de Holocaust in
het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau: Erna
(13) en Julienne (11) Croonenberg samen met hun
moeder Helena Zeligman (32).
Vader Arthur Croonenberg (43), gelijktijdig met
zijn gezin weggevoerd, kwam op 30 april 1943
ergens in Midden-Europa om het leven.
Een maand later werd het bejaarde echtpaar
Salomon (76) en Selma (75) Steinberg-Hertz,
afkomstig uit Beek en korte tijd wonend in
Grevenbicht omgebracht in het kamp Sobibor.
Grootvader Gustaf Croonenberg (78) werd later op
transport gezet en kwam op 14 mei 1943 om in kamp
Sobibor.
Expositie 'Oorlogskinderen'
In het Protestants Kerkje aan de Heilig
Kruisstraat in Grevenbicht wordt van vrijdag 24
augustus tot en met zondag 2 september een
expositie over 'Oorlogskinderen' gehouden als een
bescheiden eerbetoon aan die miljoenen kinderen
die naamloos en gekend slachtoffer werden en dat
ook nu nog zijn van oorlogsgeweld.
Dicht bij huis zijn er vooral de herinneringen
aan kinderen die slachtoffer waren van de Tweede
Wereldoorlog.
Aan de hand van foto s en andere documenten komen
zij in beeld, zoals de zusjes Erna en Julienne
Croonenberg die op 31 augustus 1942, precies 70
jaar geleden, zijn omgekomen in Auschwitz.
De expositie is samengesteld door Jacques Engels.
De Stichting 'Protestants Kerkje Grevenbicht'
biedt de Heemkundevereniging 'Bicht' het
monumentale kerkje aan om deze bijzondere
expositie te houden.
De openingstijden van de expositie zijn als volgt:
Vrijdag 24 augustus om 19.00 uur officiële opening en bezichtiging tot 21.00 uur.
Zaterdag en zondag 25 en 26 augustus en 1 en 2 september van 13.00 uur tot 19.00 uur.
Maandag 27 augustus tot en met vrijdag 31 augustus dagelijks open van 13.00 uur tot 17.00 uur.
De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Jac. Lemmens over Joods leven in Limburg
Historicus Jac Lemmens, oud Grevenbichtenaar, nu gemeentearchivaris in Weert, houdt op donderdag 30 augustus, aan de
vooravond van de 70 sterfdag van de kinderen Croonenberg en hun moeder, om 20.00 uur in zaal Aurora een lezing over
Joods leven in Maastricht en de Westelijke Mijnstreek'.
De lezing zal zich vanwege de tijd moeten beperken tot Maastricht en de Westelijke Mijnstreek (Beek, Geleen,
Grevenbicht, Obbicht en Sittard).
Maastricht staat model voor de ruim tien andere Limburgse gemeenten waar joden hebben gewoond gedurende de laatste acht
eeuwen.
Voor de pauze zal Jac Lemmens aan de hand van een vijftigtal dia s een indruk geven van het joodse leven in Maastricht
vanaf 1250, met onder andere aandacht voor synagoge en begraafplaats.
Na de pauze zal hij samen met Jean Knoors de lotgevallen belichten van de joden in de Westelijke Mijnstreek.
De lezing is vrij toegankelijk, maar ook hier wordt een vrijwillige bijdrage erg op prijs gesteld.
Pagina 155 van 250
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De (laatste) joodse familie Croonenberg uit Grevenbicht. Vooraan links Erna en rechts Julienne. Achter vader Arthur en
moeder Helena.<br/>overgenomen uit de Trompetter / Maas en Mijn van 15 augustus 2012

Hans Pelman, 30-08-2012
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19-08-2012
POSITIEVE REACTIES NA ZOMERDIENSTEN
Acht zondagen achtereen hielden de PGSG en de
PGGBU gezamenlijk regiodiensten en dat is goed
bevallen. Dat mag tenminste geconcludeerd worden
uit de reacties van de gemeenteleden.
De laatste uit de serie werd op zondag 19
augustus gehouden. Dominee Joke Zuidema preekte om
09.00 uur in het kerkje in Urmond en om 10.30 uur
in de Ontmoetingskerk in Geleen.
Thema van de dienst was: Communnicatie. Daarbij
stonden teksten uit Jesaja en Marcus centraal. Het
evangelieverhaal ging over de genezing van een
doofstomme. De zoon van Joke Zuidema, Thomas, had
hierbij een fraai stripverhaal getekend dat via de
beamer te zien was.
Ook de liederen en lezingen waren in de
Ontmoetingskerk via de beamer te volgen.
Beide diensten waren deze zondag goed bezocht en
dat geldt ook voor de meeste andere diensten uit
deze zomerserie.
Bij het koffiedrinken na afloop bleek vaak dat de kerkgangers deze diensten als erg positief ervaren. Bezoekers van de
diensten wijzen ook op het belang van deze ontmoeting, het leren kennen van elkaars gewoonten en het oppikken van nieuwe
ideeën voor de eigen gemeente. Het leverde veel levendige en verkennende gesprekken op.
Na afloop van de dienst in Geleen was er koffie met vlaai voor alle kerkgangers. De heer en mevrouw Jansen waren in de
week ervoor 60 jaar getrouwd en trakteerden daarom. Behalve gemeenteleden van de PGGBU zijn zij ook de
ouders/schoonouders van Gerrie en Ferrie Zandstra, gemeenteleden van de PGSG.

Stripverhaal van de genezing van een doofstomme
Vervolg op volgende pagina >>
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De kerkgangers ervaren deze diensten als erg positief

Voor alle kerkgangers is er vlaai
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De heer en mevrouw Jansen, ouders van Gerrie Zandstra, waren deze week 60 jaar getrouwd en vieren dit met de
kerkgangers

Het gezamenlijk koffiedrinken levert vaak levendige gesprekken op

Hans Pelman, 19-08-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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20-08-2012
Start schooljaar Ds. Deelemanschool in kerkje Grevenbicht
Op maandag 20 augustus was er een sportieve
dienst in het kerkje te Grevenbicht.
De hele kerk zat vol Olympische sporters.
Deze sporters, de leerlingen en leerkrachten van
de Ds. Deelemanschool uit Grevenbicht, kwamen voor
de traditionele startviering naar ons kerkje.
Op deze manier wordt, na de introductieweek, het
schooljaar officieel geopend.
In deze introductieweek vindt ook altijd het
schoolkamp plaats, waaraan alle kinderen van groep
3 tot en met 8 deelnemen.
Het thema van het kamp was dit jaar Sport .
En dus waren alle kinderen voor drie dagen als
echte Olympische sporters bezig.
In de schooldienst was het thema: Meedoen =
winnen . De dienst werd geleid door Riet van Alst
en Chantal Kamstra.
Maar voordat de dienst kon beginnen, moest er
natuurlijk een goede warming up gedaan worden.
De kinderen kozen unaniem één van de begeleidende
ouders uit om samen met schooldirecteur meester
Jork de warming up te leiden.
En dat bij een temperatuur van zo n 27 graden&&dat was dus flink zweten!!
Daarna hebben de kinderen onder meer geluisterd naar een verhaal over kinderen met de Solo-ziekte: kinderen die
eigenlijk samen een concert zouden geven, maar allen dachten dat zij beter waren dan de ander, waardoor het concert niet
door kon gaan.
Ook hoorden zij het verhaal over David die de reus Goliath wist te verslaan.
In deze beide verhalen bleek wel het belang van het dingen samen doen; in het eerste verhaal waren het de kinderen die
samen wel een concert zouden kunnen geven, in het laatste verhaal was het David, die met de kracht van God de reus
durfde te verslaan.
Uiteraard was er ook veel plaats om samen te zingen en mochten de kinderen van alles vertellen over hun belevenissen op
het kamp.
Na het afsluitende schoollied Ga je mee..? was het voor de kinderen weer tijd om terug te gaan naar school, waar ze
samen konden beginnen aan dit nieuwe schooljaar.
Voor de aanwezige ouders en belangstellenden was er nog een kopje koffie.
Bent u nieuwsgierig geworden?
Komt u dan ook gerust eens zo n bijzondere dienst met de school meevieren!
De eerst volgende dienst is met de kerst, en wel op vrijdag 21 december om 9.30 uur.
U bent van harte welkom!!
Chantal Kamstra
Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 160 van 250

Vervolg van: Start schooljaar Ds. Deelemanschool in kerkje Grevenbicht

Hans Pelman, 20-08-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 379, Subitem: 2.

Pagina 161 van 250

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

26-08-2012
Djembégeluiden vrolijken de kerkdienst op
Geen orgel, maar piano, fluiten, een gamba en
zang waren te horen in de dienst van zondagmorgen
26 augustus.
Een nieuwe muzikaal groepje zal vanaf nu in
wisselende samenstelling af en toe de diensten
muzikaal begeleiden, zo kondigde dominee Irene
Pluim aan. Zelf zong en floot ze ook mee.
De groep werd deze zondag gevormd door Fedor
Coenen, Anne Kip, Annie Stoffels, Caspar Bruens,
Gerie Brandts, Wil Feitsma en zoals eerder
genoemd, Irene Pluim.
In de overdenking was aandacht voor het verhaal
van de vermenigvuldiging van de broden en vissen,
voor de vraag: Wat hebben we over voor een ander?,
Wat willen we delen?, en voor het pamflet Red hen
die geen verweer hebben van Huub Oosterhuis.
Na afloop konden de kerkgangers een van deze boekjes tegen gereduceerde prijs kopen. Ze waren binnen no time verkocht.
Elders op deze website is meer te lezen over dit pamflet.
De gehele dienst was ook de djembé voor in de kerk te zien, zonder dat er op gespeeld werd. Bijna aan het einde van de
dienst riep Irene Pluim de kerkgangers op het instrument ter hand te nemen en zo voor wat extra vrolijkheid te zorgen
bij het laatste lied.
Voordat het slotlied werd ingezet ging Lijsbeth Bruens op die uitdaging in en nam plaats achter het instrument.
In de hele dienst waren enkel Ionaliederen gezongen, wat met de nieuwe begeleiding voor een speciale sfeer zorgde. Bij
het laatste lied Wij gaan in op Uw aanbod , spatten de vrolijkheid en het enthousiasme er helemáál van af.

Vervolg op volgende pagina >>
Pagina 162 van 250

Vervolg van: Djemb&eacute;geluiden vrolijken de kerkdienst op

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 163 van 250

Vervolg van: Djemb&eacute;geluiden vrolijken de kerkdienst op

Hans Pelman/Hans Pelman, 26-08-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 381, Subitem: 2.

Pagina 164 van 250

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

26-08-2012
Pamflet Huub Oosterhuis: "Red hen die geen verweer hebben"
Ter gelegenheid van de Nacht van de Theologie
(afgelopen 21 juni in Amsterdam) schreef Huub
Oosterhuis het pamflet Red hen die geen verweer
hebben. Heel prikkelend stelt hij daarin dat
eigenbelang en hebzucht in onze samenleving de
plaats van God hebben ingenomen. Het neoliberale
economische systeem geldt als het hoogste en
belangrijkste waar mensen achteraan lopen. Daar
tegenover plaatst Huub Oosterhuis de Bijbel, met
daarin als belangrijke les: Heb je naaste lief als
jezelf. 'De rest is commentaar&'
Het pamflet leest als een serie gedachten en
opmerkingen waar de lezer het al dan niet mee eens
hoeft te zijn. Het pamflet lijkt ook haast een
stemadvies in zich te dragen voor de komende
verkiezingen (actueel, dus nú lezen) . Ook daar
hoeven we het niet mee eens te zijn. Maar Huub
Oosterhuis legt zeker een vinger op de zere plek:
wat doen wij, wat doe ík voor hen die geen
verweer hebben ? Het is geschreven vanuit het
visioen van een rechtvaardige samenleving en het beeld van een God die partij kiest.
Omdat het pamflet de moeite waard is om te lezen en omdat een betrokken gemeentelid dit pamflet heel graag extra onder
de aandacht wilde brengen, heb ik een aantal boekjes tegen gereduceerd tarief besteld (3,50). Te verkrijgen bij: Irene
Pluim

Hans Pelman, 26-08-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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20-10-2012
DAG VAN HET KERKLIED: 50 JAAR PAROCHIE CHRISTUS" HEMELVAART-H.
JOSEPH, SITTARD
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum in de parochie Vrangendael wordt er een bijzondere muzikale dag gehouden.
Met Antoine Oomen als gastdirigent wordt die dag door het/een gelegenheidskoor een "uitvoering" gegeven van een
selectie liederen van Huub Oosterhuis, op muziek gezet door dezelfde Antoine Oomen.
Dit koor begeleidt een uur later later een oecumenische gezongen gebedsdienst met eveneens liederen van
Oosterhuis-Oomen.
Bijgaand ontvangen jullie het globale programma van die dag.
Er wordt thans op verschillende fronten ingestudeerd en jullie zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij het
eerste deel van de dinsdagavondrepetitie van het St.Josephkoor. De aanvangstijd is 19.45 uur hetgeen dus impliceert dat
jullie ca. 10 minuten eerder worden verwacht. In tegenstelling tot wat het programma aangeeft zal de
Oosterhuis-Oomen-repetetitie duren tot ca. 20.45 / 21.00 uur waarna de koffiepauze.
In de komende weken wordt het programma van de KOORDAG "fijngeslepen" en zal iedereen regelmatig daarover worden
geïnformeerd. Tot dinsdagavond???Met vriendelijke groet,
Theo RondenVrangendael 226137 BB SITTARDtheoronden@hotmail.com 046.452051306.22792262
Programma voor 20 oktober:

09.00-13.00 UUR: GENERALE REPETITIE MET TUSSENDOOR BROODJES EN KOFFIE
17.00-18.00 UUR: VOORDRACHT LIEDEREN ÈN SAMENZANG KERKBEZOEKERS
18.00-19.00 UUR: PAUZE
19.00-20.00 UUR: GEZONGEN OECUMENISCHE GEBEDSDIENST MET KOOR- EN SAMENZANG
Voor enthousiaste zangers zijn er meerdere mogelijkheden om hieraan mee te doen.

mee oefenen bij de repetities op dinsdagavond in de kerk van Vrangendael bij het St. Jozefkoor olv. Anja Hendriks,
zoals te lezen is in bovenstaand stuk van Theo Ronden.
Op 20 oktober mee zingen bij de repetitie olv Antoine Oomen en met de voordracht en samenzang en de vesperdienst.
(tijden: zie boven)Dan graag aanmelden bij Theo Ronden, ivm het repertoire (zodat u thuis kunt oefenen) en de
organisatie
om 17.00 uur bij de voordracht meezingen bij de samenzang
om 19.00 uur meezingen bij de samenzang tijdens de oecumenische dienst.

Hans Pelman, 20-10-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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05-09-2012
Uniek concert rond gerestaureerd orgel uit de 18de eeuw in kerk
Vrangendael
Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de
wijk en parochie Vrangendael wordt zondag 23
september 2012 door Oratorium Vereniging Sittard,
organist Tjeu Zeijen en musici van Collegium Ad
Mosam ( op authentieke instrumenten) een concert
gegeven waarbij het orgel en de componisten uit de
18de eeuw een belangrijke rol spelen.
Het Pieter van Assendelft orgel gebouwd in 1742
heeft een grondige restauratie ondergaan waar
kenners van zeggen dat het een weldaad voor oog en
oor is. De restaurateur en orgelbouwer Verschueren
uit Heythuysen heeft zowel de klank alsook de
orgelkast weer terug gebracht in de
oorspronkelijke staat. Dit zogenaamde
ballustradeorgel, dat ooit in een schuilkerk heeft
gestaan, is geschikt gemaakt voor muziek uit de
18de eeuw als solo instrument en ook als
ondersteuning voor koorwerken.
Het programma ziet er als volgt uit:
Oratorium Vereniging Sittard en Collegium Ad Mosam o.l.v. Alice Hendriks
Solist: Guido Janssen, bas- bariton
Dietrich Buxtehude
: Alles was Ihr tut mit Worten oder mit Werken
Henry Purcell
: O sing unto the Lord
Georg Philipp Telemann : 117 psalm Laudate Jehovam omnes gentes
Organist Tjeu Zeijen solo
Carl Philipp Emanuel Bach
: Sonate in G
Wolfgang Amadeus Mozart
: Kerstsonates voor orgel, 2 violen en bas
Guy Morancon
: Deux Noëls de Provence, Ai Las en Tambourin Prouvencau
Collegium Ad Mosam en organist Tjeu Zeijen o.l.v. Huub Ehlen
Joseph Haydn

: Concert voor orgel en strijkers in C hoboken 18 nr.1

Het concert vindt plaats in de parochiekerk Christus Hemelvaart H. Joseph
Adres: Hemelsley 240 Vrangendael Sittard. Aanvang: 15.00 uur
De toegangsprijs is ¬ 12.50 ( inclusief Fair Trade consumptie in de pauze ).
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang van de kerk op 23 september van af 14.00 uur.
Ook kunt u telefonisch of via e mail reserveren, of kaarten afhalen tijdens de opening van het parochiecentrum van
maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Tel. 046 8800185 , e mail: parochiecentrum@wanadoo.nl
Wij heten u van harte welkom
Meer informatie is te vinden op:
www.admosam.nl : www.oratoriumverenigingsittard.nl : www.vrangendael.nl :

Willy de Koning, 05-09-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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16-09-2012
Doopdienst Boaz Ploum
Op 16 september 2012 werd de heilige doop bediend
aan Boaz Ploum. In de overweging in deze dienst
keek Ds. Joachim Stegink terug op het gesprek met
de doopouders.
Hoe leg je aan anderen uit wat geloven inhoudt?
Wat brengt je tot het geloof? In de doopvragen die
tijdens de dienst aan de doopouders worden gesteld
komt deze dingen heel nadrukkelijk terug en beloof
je het geloof door te geven aan de dopeling.
Er kan enorm veel kracht uit gaan van het geloof.
In Marcus 9 lezen we over een jongen die door een
geest is bezeten. Zijn vader vraagt aan Jezus om
de geest uit te drijven, iets wat de leerlingen
niet is gelukt. Jezus zegt 'Alles is mogelijk voor
wie gelooft', waarop de vader zegt 'Ik geloof. Kom
mijn ongeloof te hulp.' Nadat Jezus de geest
gebiedt uit de jongen weg te gaan blijft deze na
hevige stuiptrekkingen en geschreeuw voor dood
achter. Maar Jezus reikt hem de hand en de jongen
staat op.
Dat kan ons moed geven. Twijfel en ongeloof kunnen er zijn, maar God is altijd nabij. Heel toepasselijk werd ook een
gedeelte uit Psalm 25 gelezen: 'Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van
uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.'

Vervolg op volgende pagina >>
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30-09-2012
Evenement rond orgel en organist
Vandaag vindt in het kerkje het "Ber van Didden Memorial" plaats.
De middag begint om 14.30 uur, het kerkje is open
vanaf 14.00 uur.
Het programma is als volgt:

Orgelspel, overgaand in 'Alle Menschen werden
Brüder'.
Welkomstwoord door Herman Baars.
Samenzang: 'De Heer is mijn herder'.
Koor 'Ons Genoegen'.
Fred van Didden spreekt over 'Mijn vader, 70 jaar
organist'.
Orgelspel.
Onthulling van de plaquette '70 jaar organist Ber
van Didden' door Wim, Fred en Peter van Didden.
Lied 'Jerusalem'.
Speech door Pauline Vandehoek, wijkouderling van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht.
Orgel en saxofoon.
Herman Baars: 'Het verhaal van het kerkorgel uit 1886'.
Koor 'Ons Genoegen'.
Oprichting 'Ber van Didden orgelfonds' door ondertekening van de akte.
Orgelspel.
Felicitaties.
Orgelspel.
Moment van dankbaarheid: ds. Stegink.
Orgelspel.
Samenzang: 'Grote God wij loven u'.
Gezellig samenzijn met een hapje en drankje.
Het programma is tot stand gekomen met medewerking van To van Didden-Niessen, de gebroeders Wim, Fred en Peter van
Didden, Annie Niessen, Pauline Vandehoek, en de Stichting PKG.

Hans Pelman, 30-09-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 397, Subitem: 2.
Pagina 170 van 250

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

23-09-2012
Winterwerk kan beginnen!
De zomer is nu echt voorbij, de wind trekt aan,
de blaadjes verkleuren. Maar het is ook een nieuw
begin, het begin van het kerkelijk
activiteitenseizoen.
Op zondag 23 september ging het winterwerk van
start in een feestelijke startdienst. Daarbij werd
ingehaakt op het landelijke thema: Geloof, Hoop en
Liefde. Dominee Irene Pluim ging voor in deze
dienst, waarbij de cantorij onder leiding van Hans
Timmermans muzikale ondersteuning verzorgde. Fedor
Coenen begeleidde samenzang en cantorij op de
piano.
De dienst was mede voorbereid door de
pastoraatgroep. Irene Pluim bracht in herinnering
hoe vorig jaar een begin is gemaakt met het
smoelenboek , een fotoboek waarin gemeenteleden
zich met foto en begeleidende tekst presenteren.
Ze benadrukte dat het een hulpmiddel is om elkaar
te leren kennen, maar dat het goed is dat daar ook
persoonlijke gesprekken op volgen. Christel Prins, Monica en Bert Bosman hadden een beeld/geluidpresentatie gemaakt naar
aanleiding van het smoelenboek .
Irene Pluim had een Twents gevelteken meegebracht met daarop een kruis, een anker en een hart. De symbolen van het
thema, zo legde ze uit aan de kinderen voordat ze naar de kindernevendienst gingen.
Het thema Geloof, Hoop en Liefde kwam op veel manieren tot uitdrukking. Onder andere door een lied van cabaretgroep
De Vliegende Panters, die in hun show De Grote Drie de gestalte aannamen van Geloof, Hoop en Liefde en elkaar de
schuld gaven van het mislukken van hun opdracht. Maar het lied eindigde met hoop: Laat ons lieve Heer, want het gaat
lukken deze keer.
Ook in de overdenking en in de liederen van cantorij en gemeente kwam het thema aan de orde. Na afloop van de dienst
was er koffie met taart, door de gemeenteleden zelf gebakken. Daarna was er nog gelegenheid voor een broodjesmaaltijd.
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30-09-2012
VEEL VERBORGEN TALENTEN BIJ DE PGSG
Er bevinden zich veel verborgen talenten onder de
leden vand de PGSG. Nu er niet meer elke zondag
een organist beschikbaar is, komen vooral de
muzikale talenten naar boven drijven.
Op zondag 30 september was er in de dienst,
waarin dominee Joachim Stegink voorging, een
muziekgroepje in weer een nieuwe samenstelling.
Bart Kooyman speelde op dwarsfluit, Wil Feitsma
op blokfluit, Bert Stuij op gitaar en Irene Pluim
op de piano. Samen begeleidden ze in wisselende
samenstelling de gemeentezang. Dat ging heel goed
en er werd enthousiast meegezongen of stil en
aandachtig geluisterd.
Zo blijkt maar weer dat er veel onvermoede
talenten aanwezig zijn. Wie volgt?
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30-09-2012
"Streng en...niet rechtvaardig!"
Bijna dertig deelnemers waren er op zondagmiddag
30 september voor de wandeling/speurtocht van de
wijken Noord en Oost. Na afloop werd de uitwerking
van de opdrachten beoordeeld door medeorganisator
Piet Zwierzanski. 'Ik ben streng en...niet
rechtvaardig!", zo kondigde hij vrolijk aan.
Om twee startten de deelnemers in verschillende
groepen vananf het huis van Joachim en Ineke
Stegink.
Wandelend door de wijk Europapark en een deel van
Duitsland braken zij zich het hoofd over
spreekwoorden, vragen over de omgeving en allerlei
andere opdrachten. Het was heerlijk wandelweer en
het zonnetje scheen.
Terug in het huis van Ineke en Joachim stonen er
broodjes, soep, koffie en thee klaar. Daar zette
Piet zich in de keuken, omhuld door de geur van
lekkere soep, aan het jurywerk. Discussie over de
uitslag was niet mogelijk, maar daar had niemand
moeite mee. Het ging tenslotte om de gezelligheid
en de ontmoeting met elkaar.
Daarom kon het ook zomaar gebeuren dat de ene groep een puntje extra kreeg, omdat ze netjes hadden geschreven en een
andere groep een puntje erbij voor originaliteit.
De winnende groep kreeg een doosje chocolade waar meteen iedereen wat uit mocht snoepen.
Deze gezellige activiteit, waar jong en oud aan meedeed, was georganiseerd door Monica Bosman, Joachim Stegink en Lydia
Zwierzanski.
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20-10-2012
DAG VAN HET KERKLIED
ZATERDAG 20 OKTOBER A.S.
PAROCHIEKERK CHRISTUS" HEMELVAART- H.JOSEPH, SITTARD
LIEDEREN OP TEKSTEN VAN HUUB OOSTERHUIS EN GETOONZET DOORCOMPONIST ANTOINE OOMEN
gezongen door:
HET (GEMENGDE) GELEGENHEIDSKOOR, BESTAANDE UIT LEDEN VAN HET ST. JOSEPHKOOR, DE CANTORIJ VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE
SITTARD/GREVENBICHT, KOOR VAN DE PAROCHIE ST. LAURENTIUS/KUNRADE TE VOERENDAAL EN OVERIGE GASTZANGERS
OP DE PIANO BEGELEID DOOR ANJA HENDRIKS , DE HOBOPARTIJ DOOR GASTSOLISTE REINEKE VOGTEN
onder leiding van gastdirigent:ANTOINE OOMEN
PROGRAMMA :
" 17.00 uur : VOORDRACHT LIEDEREN ÈN SAMENZANG KERKBEZOEKERS
spreker: Meindert Muller
" 19.00 uur : OECUMENISCHE VIERING, 'IN GODS HAND', MET SAMENZANG
voorgangers: Elly Bus en Irene Pluim
In de pauze tussen voordracht en oecumenische viering zal er voor de 'overblijvers' koffie en thee worden geserveerd
met (tegen een kleine vergoeding) koeken e.d..
Dit programma is tot stand gekomen ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de parochie Vrangendael
ADRES VAN DE DAG: KERK, HEMELSLEY 240, 6137 BV SITTARD

Hans Pelman, 20-10-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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07-10-2012
Jelle Lucas Yannick Jonker gedoopt
In een feestelijke dienst op zondagmorgen 7
oktober werd Jelle Jonker gedoopt door dominee
Joachim Stegink. Jelle is de zoon van Marijn en
Andrea Jonker en broertje van Fleur.
Natuurlijk mocht Fleur het water in het doopvont
gieten. Maar ook andere familieleden vervulden een
rol in deze dienst. De vader van Marijn nam de
schriftlezingen uit Marcus en Jesaja voor zijn
rekening en een broer van Marijn las een gedicht
voor. Toen Jelle werd binnengedragen, waren via de
beamer allerlei familiefoto s van het gezin te
zien en was een lied te horen over de blijdschap
met dit kind en de dankbaarheid aan God.
In de overdenking stond het verhaal van de rijke
jongeling centraal. De preek was opgedeeld in
korte blokjes, afgewisseld door de
schriftlezingen.
De kinderen van de kindernevendienst maakten een
afbeelding met handjes erop.
In deze dienst zorgde een muziekgroepje, in weer een andere samenstelling, voor de begeleiding van de gemeentezang.
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20-11-2012
Christelijk-Maatschappelijke vrouwenbeweging Passage, afdeling
Geleen, maandelijkse ledenavond
thema: "De Vrouw in India", met als spreekster Mevrouw Ira Stam
Christelijk-Maatschappelijke vrouwenbeweging
Passage, afdeling Geleen organiseert haar
maandelijkse ledenavond op dinsdag 20 november
2012 met als thema: De Vrouw in India , met als
spreekster Mevrouw Ira Stam.
Womens Wing slaat vleugels uit
In 2008 is de Federatie van Boerenorganisaties in
de provincie Andhra Pradesh een aparte afdeling
voor plattelandsvrouwen gestart: de Women's Wing.
Agriterra en Passage,
Christelijk-Maatschappelijke vrouwenbeweging
steunen de vrouwenvleugel al vanaf het begin. De
ondersteuning is nu in een afrondende fase. De Women s Wing staat nu van dorps- tot provinciaal niveau op de rails met
een deelname van zo n 5600 vrouwen. De vrouwen zijn georganiseerd in groepen, die diverse producten op de markt brengen
Succesvol zuivelproject
Al deze groepen hebben een basiscursus gevolgd voor het zelf maken van producten, zoals waspoeder, schoonmaakmiddel,
shampoo en tijgerbalsem. De producten worden goed verkocht nu ze voorzien zijn van een eigen etiket, een van de
aanbevelingen van de vorige missie.
Maar het meest belovende is toch wel het zuivelproject', aldus Ira Stam.
Coby Meyboom en Ira keerden onlangs terug uit India van al weer het vierde werkbezoek aan de Women's Wing namens
Passage.
Ira: 'In maart van het afgelopen jaar heeft een groep van 99 vrouwen een koe kunnen kopen met een banklening. De melk
van deze 99 koeien wordt verzameld in een zuivelcentrum (melkkoeltank). Daar wordt de melk gecontroleerd en meet een lid
van de vrouwengroep het vetgehalte, op basis waarvan de prijs van de melk wordt bepaald. De leningen worden goed terug
betaald en de vrouwen houden er een regelmatig inkomen aan over voor hun eigen gezin. De rest van het geld wordt
gespaard voor de aankoop van het zuivelcentrum door de vrouwengroep en voor het aankopen van een tweede koe. Met een
tweede koe heb je een gelijkmatiger melkproductie (als de één droog staat, melk je de ander). De vrouwen hebben ook
belangstelling om andere producten van de melk te gaan maken, zoals curd, de Indiase kwark.'De verwachting is dat deze
99 vrouwen over twee tot drie jaar zelf het zuivelcentrum bezitten en dan zelfvoorzienend zijn.
Praktische informatie:
Datum: dinsdag 20 november Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur, koffie vanaf 19.30 uur.Adres: Ontmoetingskerk, Emmaplein 50,
Geleen. Gasten betalen 4,00 euro.Meer informatie? telefoon (046) 410 53 43.e-mail: secretaris.passage.geleen@kpnmail.nl
website: http://afdeling.passagevrouwen.nl/html/index.php?afdelingID=49

Hans Pelman, 20-11-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 423, Subitem: 2.
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28-10-2012
Vrolijke dienst met veel "toeters en bellen"
'Wat een prachtige liederen en wat word je hier
vrolijk van!' Zomaar een reactie, na afloop van
de dienst van zondag 28 oktober in de
Johanneskerk.
Het was Bijbelzondag en het thema was 'Zing voor
God in zijn heilige tempel'. Irene Pluim ging voor
in de dienst die muzikaal werd ondersteund door
Fedor Coenen, de cantorij onder leiding van Hans
Timmermans en solistische medewerking van Marnix
en Irene van Gurp, Theo Zwartkruis, Irene Pluim en
Bert Stuij.
Veel aandacht voor de Psalmen. Voor de dienst
werden er al vier gezongen, Psalm 8, Psalm 27,
Psalm 19 en Psalm 150. Ook in de prediking was er
veel aandacht voor de Psalmen, voor liederen door
de jaren heen, wat dat voor ons betekent en hoe we
ons daarin met God verbinden.
Tijdens de dienst werd nogmaals Psalm 150
gezongen, ditmaal in een andere uitvoering en met
begeleiding van allerlei instrumenten. Niet alleen
de kinderen kozen een slagwerkinstrumentje, ook de
volwassenen deden mee.
In wisselspraak werd Psalm 84 gedeclameerd door de hele gemeente. Voor de kerkgangers lag in de banken een kleurrijke
brochure van het Nederlands Bijbelgenootschap met Wijze woorden uit de Psalmen onder de titel Zing, bid, fluister,
schreeuw . Verwonderlijk was het dan ook niet dat in de dienst het bekende lied van Ramses Shaffy klonk: Zing, vecht,
huil, bid, lach, werk en bewonder.
Joke van der Steen gaf uitleg over het collectedoel, het NBG.
In deze viering werd ook het Heilig Avondmaal gevierd, onder het voortdurend zingen van het lied The Kingdom of God .
De muziek werd niet onderbroken, de ene pianist loste de andere af en zo kon iedereen deelnemen aan de Maaltijd van de
Heer.
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29-10-2012
Bert Stuij maakt vertaling van Ionalied
De viering van zondag 28 oktober kende een
primeur, namelijk een vertaling die Bert Stuij
maakte van het Ionalied Oh, the life of the
world . Deze Avondmaalsdienst werd afgesloten met
het zingen van dit lied, dat in de Nederlandse
versie O, het leven heet.
Vooraf legde Bert uit hoe hij er toe gekomen is
dit lied te vertalen en wat de Ionasongs voor hem
betekenen.
Samen met en Irene Pluim zong hij het eerste
couplet, zichzelf begeleidend op de gitaar en met
Fedor Coenen achter de piano. Bij het tweede
couplet zong de cantorij mee en bij het derde en
vierde couplet deed ook de gemeente mee.
Waarschijnlijk wordt de vertaling opgestuurd naar
de Nederlandse Iona Groep, die zich bezig houdt
met het uitgeven van liederenbundels. Dus, wie
weet.....?
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27-10-2012
Emoties tijdens een wandeling
Wandelaar, jouw voetstappen
Zijn de weg, niets meer.
Wandelaar, er is geen weg,
De weg maak je al lopende.
Al lopende maak je de weg
En als je omkijkt, zie je het spoor,
Dat je nooit meer zult bewandelen.
Wandelaar, er is geen weg
Alleen de rimpelingen van de zee!
Rondom dit gedicht van Antonio Machado
verzamelden zich op zaterdagmiddag 27 oktober om
15.00 uur een 15-tal wandelaars bij de St.
Rosakapel op de Kollenberg. Een verslag van een
van de deelnemers:

Het had de nacht ervoor voor het eerst gevroren;
het was koud, maar de zon stuurde haar stralen
door de kleurige en al kalende bomen.
Ferdinand Borger, theoloog en schrijver van het
boek 'Hemelse Oorden' heette ons welkom. Hij
vertelde in het kort wat de bedoeling was van de wandeling die we zouden gaan maken. Door loting werden tweetallen
gevormd en ieder koppel kon een eigen weg gaan; twee vragen vormden de leidraad van de wandeling en het gesprek. Als je
omkijkt: waar is jouw weg begonnen? En als je vooruit kijkt: waar gaat je weg naar toe? Verder werd gevraagd om samen
minimaal vijf minuten stil te zijn tijdens de wandeling die ongeveer 1½ uur mocht duren.
Samen gingen we op weg. Kennen we die woorden niet van een moeizaam proces jaren geleden? Wij kenden elkaar niet, maar
nadat we onze namen hadden genoemd en onze richting min of meer hadden bepaald, volgden we het pad. Vooruit stappend,
rondkijkend, maar ook omkijkend naar ons eigen begin! Waar liggen die eerste bewuste en persoonlijke herinneringen? Wat
is je als kind verteld en wat herinner je jezelf? En als er toeval bestaat, hoe toevallig is het dat het lot bepaald dat
je samen een wandeling maakt, georganiseerd door de Protestante Gemeente Sittard/Grevenbicht. In elk geval was het ons
eerste kruispunt.
We vertelden over onze jeugdjaren en onze werkervaringen daarna. Wat pregnant naar voren kwam was dat door de
ontwikkelingen in de zorg en het onderwijs, die het gevolg waren van bezuinigingen, er in beide sectoren steeds minder
tijd was voor de oorspronkelijke doelgroep. Schaalvergroting leverde aan de basis niet het gewenste effect op en wij
konden daar niet zonder slag of stoot in meegaan; maar welke keuze hadden we? En hadden we een keuze of zagen we de
keuze?
Omziend kon ik verhalen hoe ik daar destijds zonder kleerscheuren doorheen gekomen ben. Maar weer voelde ik de emoties
in me opkomen, de boosheid en de onmacht dat er door de jaren zo weinig veranderd is. Dat er vaak weinig ruimte en tijd
is om gemeenschappelijk te zoeken naar oplossingen en dat de zakelijke leiding van organisaties niet weet, niet herkent
of kan herkennen wat er aan de basis gebeurt. Natuurlijk is het een zwart-wit beeld. En natuurlijk ligt de primaire
beslissing bij jezelf en moet je zelf je stappen zetten en de onbekende weg gaan. Natuurlijk ligt alle verantwoording
enkel en alleen bij jou.
Daar lag het tweede kruispunt van het gesprek van deze wandeling. Je kunt niet aan iets nieuws beginnen voordat je het
oude hebt afgesloten. Waarheden zo groot als een koe, maar toch &&.!
We zijn er niet aan toe gekomen om minimaal vijf minuten stil te zijn; we hebben wel stil gestaan. Letterlijk en
figuurlijk. Omgekeken en vooruitgekeken. Waar de weg naartoe leidt?
Wie weet daarop het antwoord? Maar volgens de dichter Neijenhof heb je af en toe een vreemde nodig, die richting kan
geven aan het pad dat je moet gaan?

Het doel is niet alleen een weg te vinden, belangrijker is weg te durven gaan,
waarbij een weg slechts een middel is in ons bestaan,
een zoektocht afgelegd alleen met vrienden.
De bergtop zal het dal nimmer ontmoeten; je tocht zal vaak door diepe dalen gaan,
Om gaandeweg en daar komt het op aan
Een vreemdeling te kunnen groeten.
Die eveneens de smalle weg durft te trotseren.
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Samen ervaar je dat miljoenen stappen maken dat
een hindernis kan worden tot begaanbaar pad,
waarop je verder gaat en niet hoeft terug te keren.
Nevels van twijfel en duisternis verdwijnen en in gesprek, samen op weg
ontdek je snel: een vreemdeling is geen vijand maar een metgezel.
En in het dal begint de zon te schijnen.
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04-11-2012
Opbrengst oogstmarkt voor Shabai
Elisabeth den Boer, dochter van gemeenteleden van
de PGSG, werkt in China. Zij zet zich in voor
kansarme gezinnen. Een goede gewoonte van de PGSG
is de jaarlijkse oogstmarkt, waarvan de opbrengst
naar haar werk gaat. In China wordt Elizabeth
Shabai genoemd.
Wie ook geld wil doneren voor Shabai kan dit
storten op nummer 10 58 957 t.n.v. ZWO PGSG o.v.v.
Shabai.
Op zondag 4 november werden er al heel wat
producten verkocht voor Shabai, zoals noten, jam,
koek, cake, wafels, pompoenen en nog veel meer.
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04-11-2012
Samen met jongeren nadenken over VRIENDSCHAP
Soms komen de jongeren bovengronds. Klinkt raar,
maar dat is het niet. De vieringen van de
jongerenkerk vinden normaal gesproken plaats in de
kelder van de Johanneskerk, maar enkele malen per
jaar in de kerkzaal op de begane grond. Zo ook op
zondag 4 november.
Samen met de leiding, Nely Stuij, Roelinka
Boltong, Emma de Koning en Theo Zwartkruis hadden
de jongeren zich verdiept in het thema :
Vriendschap. Dat begon zoals altijd met een
opstapspel. Deze zondag vlogen de kluwens wol door
de kerk en trokken allerlei gekleurde draden van
hand tot hand.
Mensen hebben op veel manieren met elkaar te
maken en er ontstaan diverse vriendschappen. Zo
werd duidelijk hoe we met elkaar verbonden zijn,
in kerkenwerk, vriendschap, kringenwerk,
enzovoort.
Hoe vaak kijken mensen elkaar echt in de ogen?,
was een vraag. Doe dat maar eens 10 seconden bij
degene die naast je zit, dan zul je merken hoe
weinig dat eigenlijk gebeurt in het dagelijks leven. Tien seconden is dan echt heel lang.
Vorig jaar maakte Jan de Koning met de kinderen van de basiscatechese een leuke korte film over het verhaal van de
verlamde jongeman die door vier vrienden voor Jezus voeten werd neergelaten. Deze film werd op de beamer vertoond, ook
dit als teken van vriendschap. Vier vrienden die het dak openbraken om hun vriend bij Jezus te kunnen brengen.
De kaars van de jongeren stond deze keer op de liturgietafel en werd aangestoken met het licht van de paaskaars.
In een kort rollenspel werd duidelijk dat de vriendschap met Jezus de belangrijkste relatie in je leven is (kan zijn).
Natuurlijk waren er ook weer stellingen om op te reageren met rode of groene briefjes. Voor de microfoon werd door
sommige gemeenteleden uitleg gegeven over hun motivatie.
Ook voor de rol van vriendschap in de actualiteit was aandacht. Daarbij kwamen de Facebookrellen in Haren aan de orde
en de moordpoging op de Pakistaanse kinderrechtenactiviste Malala. Zo werd, alvorens de voorbeden te doen, stil gestaan
bij het leven dichtbij en ver weg.
Veel liederen werden gezongen met fraaie projecties op de beamer, maar ook uit het liedboek en de gele bundel.
Kindernevendienst was er niet, de kleinsten mochten kleuren tijdens de dienst. Dominee Joachim Stegink hield een korte
overweging en ook enkele liederen om naar te luisteren stemden tot nadenken, zoals Friends are friends forever van
Michael W. Smith en Mag ik dan bij jou' van Claudia de Breij.
In deze dienst werd afscheid genomen van Hans Heldoorn die jarenlang op verschillende manieren zijn inzet toonde voor
het kampwerk, de jongerenmuziekgroep de 'Johannes Praise Band' en de catechese. Bert Stuij bood hem een bundeltje aan
met werkthema s van de catechese. Als afscheid zong Hans het lied A friend . Het laatste deel van het lied is te horen
op YouTube.
http://www.youtube.com/watch?v=EDXm7DaBR9U

http://www.youtube.com/watch?v=cygX_dLeWFM
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03-11-2012
Gedenkdienst in Grevenbicht
De Gedenkdienst om 16.00 uur in Grevenbicht op
zaterdag 3 november 2012 werd bijgewoond door 28
personen. Ds. Joachim Stegink ging de Dienst voor
en mevrouw Greet Korbijn begeleidde de
gemeentezang op het orgel. Wij ontstaken aan de
Paaskaars lichtjes voor 6 mensen, die in het
afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden en ook
voor een kindje, dat in Grevenbicht werd gedoopt.
Ruby Zelissen (namens de Koninklijke Harmonie St.
Cécilia) speelde bijzonder sfeervolle muziekwerken
op haar toetsinstrument.

Hans Pelman, 03-11-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 437, Subitem: 2.
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11-11-2012
Veel belangstelling voor kennismakingsdienst
De werkgroep Samen? Verder?' organiseerde een
kennismakingsfeest voor de leden van de
protestantse kerken van Sittard/Grevenbicht en
Geleen/Beek/Urmond. Dit vond plaats op zondag 11
november in de Ontmoetingskerk in Geleen. Dominee
Pier Prins ging voor in de kerkdienst. Het thema:
Geloof, Hoop en Liefde speelde een belangrijke rol
in de verkondiging en het gegeven dat God er voor
ons wil zijn en wij er voor elkaar moeten zijn.
De kinderen waren deze morgen druk met de Actie
Schoenendoos en zetten hun gevulde dozen na afloop
voor in de kerk. Dit jaar gaan de schoenendozen
naar kinderen in Armenië, Malawi, Oeganda, Togo,
Sierra Leone, Ukraine en Zambia.
Na de dienst en het gezamenlijk koffiedrinken
deden de gemeenteleden mee met een
spellencircuit. Dat gebeurde in kleine groepen met
de bedoeling elkaar beter te leren kennen. Daarna
werd er geluncht met meegebrachte broodjes.
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12-11-2012
Mooi weer bij wandeling Tien Geboden
Genoeg belangstellenden en mooi, zonnig weer! Wat
wil je nog meer als je een buitenactiviteit
organiseert? In Limbricht werd op zondagmiddag 11
november gewandeld onder leiding van Bert Stuij.
Tien historische plaatsen/verhalen in dit fraaie
dorp hebben een link met de Tien Geboden.
Bert zocht verhalen en gebeurtenissen bij elkaar
en maakte er zelfs een fraai boekwerkje bij, dat
iedereen na afloop mee naar huis mocht nemen. Maar
eerst werd er nog gezellig vlaai gegeten.
Dit was weer een van die leuke activiteiten die
onze kerk organiseert. Er volgen nog twee
wandelingen en wel op: 17 maart en 21 april.
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07-10-2012
Carrousel in Venlo: kerkdienst, smokkeltocht, bowlen en
lasergamen
Met een grote groep van 14 jongeren was de PGSG
vertegenwoordigd op zondag 7 oktober tijdens de
Carrousel in Venlo.
Om 10 uur begon de kerkdienst in Joriskerk. Het
thema van de dag was In-spanning In de dienst ging
het over saai en spannend. En dat, wat heel
vertrouwd voor je is niet altijd saai hoeft te
zijn, maar je ook een gevoel van veiligheid kan
geven.
Na de kerkdienst liepen de jongeren als groep
per kerkgemeente een smokkeltocht.
Iedere groep kreeg een aantal voorwerpen mee. Met
behulp van een routebeschrijving liepen ze een
route, waarbij de opdracht was met zo veel
mogelijk voorwerpen op de eindbestemming aan te
komen. Dat was Taurus Adventure World in Velden.
Daar gingen we afwisselend bowlen en lasergamen.
Beide activiteiten waren erg leuk en voor een
groot aantal was het lasergamen een nieuwe
ervaring. Een hele leuke ervaring!
Het was heel leuk om met zoveel jongeren (60
!!)van verschillende kerken uit Limburg bij elkaar te zijn. Er waren ook jongeren uit Maastricht, Heerlen, Brunssum,
Roermond en natuurlijk uit Venlo zelf.
Rond 4 uur was het programma afgelopen en gingen we met 4 auto s terug naar Sittard waar iedereen rond 5 uur weer
veilig aankwam en naar huis kon gaan.
Emma de Koning
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25-11-2012
GEDENKDIENSTEN IN GREVENBICHT EN SITTARD
De Gedenkdienst op zaterdagmiddag 3 november in
Grevenbicht werd bijgewoond door 28 personen. Ds.
Joachim Stegink ging de dienst voor en mevrouw
Greet Korbijn begeleidde de gemeentezang op het
orgel.
Er werden aan de Paaskaars lichtjes voor zes
mensen ontstoken, die in het afgelopen kerkelijk
jaar zijn overleden en ook voor een kindje, dat in
Grevenbicht werd gedoopt.
Ruby Zelissen (namens de Koninklijke Harmonie St.
Cécilia) speelde bijzonder sfeervolle muziekwerken
op haar toetsinstrument.

In de Johanneskerk vond de gedachtenisdienst
plaats op 25 november, de laatste zondag van het
kerkelijk jaar . Gestorven en gedoopte
gemeenteleden werden hier herdacht in het bijzijn
van familieleden. Zij konden een herdenkingskaars
aansteken. Ook de namen die eerder in Grevenbicht
waren genoemd klonken hier weer. De cantorij verleende medewerking in deze sfeervolle dienst en zong ondermeer het
hiernaast weergegeven lied.

Die chaos schiep tot mensenland
Die mensen riep tot zinsverband
Hij schreef, ons tot bescherming,
Zijn handvest van ontferming,
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensenoorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.
Dat boek waarin getekend staan
Gezichten, zielen, naam voor naam,
Hun overslaande liefde,
Hun overgaande liefde
Hun weeën die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.
Zijn onvergank lijk testament:
Dat Hij ons in de dood nog kent
De dagen van ons leven
Ten dode opgescheven
Ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.

Willy de Koning, 25-11-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 452, Subitem: 2.
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14-12-2012
Stevensweert: kaarsenfeest
Op vrijdag 14 dec. branden er "s avonds aan het historische "Jan van Steffeswertplein" vele honderden kaarsen achter de
ramen van de prachtige panden.
In beide kerken aan het plein en in het museum,
de pastorie en het gemeenschapshuis zorgt een
combinatie van muziek en zang voor een unieke
intieme en romantische Kerstsfeer.
Elk evenement is gratis toegankelijk.
Deze traditie is in 1999 gestart naar voorbeeld
van de stad Gouda.
Komt U ook?Het is zeer de moeite waard dit
evenement mee te maken.Mocht U een drankje of een
hapje aan het plein willen nuttigen het kan
allemaal.Een diner in één van de restaurants
nabij het plein het kan, wel reserveren!
Heb ik uw interesse aangeroerd?
Bezoek eens de website:
http://www.protestants-kerkje-stevensweert.nl/
voor verdere informatie.
We verheugen ons erop u/jullie tijdens dit
festijn te mogen ontmoeten.Moet geweldig zijn.
m.vr.gr.Mede namens de 'Stichting Protestants
kerkje Stevensweert' Adri Meijer (voorzitter)

Hans Pelman, 14-12-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 467, Subitem: 2.
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15-12-2012
Dag van de rechten van de mens
Op zondag, 9 december, hebben we in de kerk en op
het kerkplein de dag van de rechten van de mens
herdacht.
De voorbeden ontroeren me altijd, het is zo
belangrijk dat de namen van de
mensenrechtenactivisten hardop genoemd worden.
Wat is het goed dat we zo met elkaar in een
stille kring op het kerkplein konden staan.
De fakkels aanhouden is altijd moeilijk, maar dat
ze er zijn, geeft extra kleur aan de gebeurtenis.
We genoten ook van de muziek die Gery Makkinga en
Lars Hansson op dwarsfluit en
viool maakten. Een passende omlijsting.
Ik ben, met de groep Amnesty Int. Westelijke
Mijnstreek, heel blij met de samenwerking over en
weer.
Ik wil u er nog op attent maken, dat er nog
brieven om te versturen liggen en u kunt ook nog
uw handtekening zetten op de petitielijst.
Ike Westerhof-van Goudoever

Willy de Koning, 15-12-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 471, Subitem: 2.

Pagina 245 van 250

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

16-12-2012
Kaarsen en cakes voor Shabai
Binnenkort komt Elisabeth den Boer (Shabai in het
Chinees) voor bezoek naar Nederland. Ze werkt in
China voor kansarme kinderen en gezinnen en is de
dochter van gemeenteleden van de PGSG.
Waarmee kunnen we je helpen , was een concrete
vraag van de Kindernevendienst.
Er zijn jonge kinderen op de school waar ik
werk, die geen warme winterjas hebben en de
winters kunnen hier flink koud zijn , was het
antwoord van Elisabeth.
Daarom werd er actie ondernomen. Op 15 december
bakten de kinderen met hun ouders thuis
cupcakejes. Op 16 december werden die na afloop
van de dienst verkocht in de hal van de kerk.
De jongeren van de catechese hadden kaarsen
versierd en ook die werden verkocht ten behoeve
van Elisabeth.
Als Elisabeth de week er na komt, kan het geld
aan haar worden overhandigd. Ze kan dan in China
winterjasjes kopen, voor ongeveer ¬ 5 heeft ze al
een mooi en warm jasje.
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27-12-2012
OPROEP TOT CREATIEF MEEDENKEN
De uitvoering van de plannen voor het kerkje en
de vakwerkhuisjes in de Gruizenstraat komt met
rasse schreden dichterbij. Binnenkort kan al met
de verbouw worden begonnen. Daar wordt een
officieel en feestelijk tintje aan gegeven. Zodra
de datum daarvoor bekend is, wordt dat via de
website en de afkondigingen in de kerk bekend
gemaakt. Belangstellenden zijn dan van harte
welkom bij deze officiële start aanwezig te zijn.
Het bestuur van de Protestantse Stichting Kerk
Gruizenstraat wil de leden van de PGSG graag
betrekken bij de komende gebeurtenissen. Niet
alleen bij de officiële start, maar ook bij een
leuke wedstrijd.
Bij de ingang van het pleintje bij de
vakwerkhuisjes (tegenover Jamin) komt een poort.
Deze staat in de toekomst overdag open, maar wordt
s avonds uit veiligheidsoverwegingen afgesloten.
Het wordt een poort in de vorm van dubbele
openslaande deuren. Bijvoorbeeld van hout of
cortenstaal, maar de uitvoering staat nog niet
vast. Nu is het plan om in of op de deur een
pakkende en passende tekst te plaatsen. Dat kan
een tekst zijn die verwijst naar de historie, naar
de plek, een bijbeltekst, een bestaande tekst, een
nieuwe tekst, een spreuk of wat dan ook. Als het
maar recht doet aan het gebouw en de komende
functie. Wilt u/jij daarover meedenken en zo uw
betrokkenheid laten blijken? Misschien wandelt
u/jij dan straks wel door het stadscentrum van
Sittard langs uw/jouw eigen tekst.
Een jury zal de inzendingen beoordelen. Deze
kunnen tot half januari worden gestuurd naar de
secretaris van de stichting Piet de Jong per
Email: pietdejong@tiscali.nl
Een vijfkoppige jury gaat de inzendingen
beoordelen. De jury bestaat uit Joost Pennings
(architect), Christel Prins (kerkenraadslid), Eric
Rodigas (stichtingsvoorzitter), Riet Coolsma
(kerkenraadslid/bestuurslid) en Willy de Koning
(P.R.functionaris).
Wij zijn heel benieuwd naar uw creatieve
inzendingen.
Namens de Protestantse Stichting Kerk
Gruizenstraat,
Willy de Koning.

Hans Pelman, 27-12-2012
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 476, Subitem: 2.
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30-12-2012
Op pad voor KerkBalans
Op zondag 30 december stond Hans Pelman in de
Johanneskerk achter een tafel met ruim 50 tassen
met daarin de 550 Kerkbalans-enveloppen. Klaar om
meegenomen te worden door de kerkleden die zich
daar jaarlijks voor inzetten.
Want, van 13 tot 27 januari wordt weer de actie
Kerkbalans gehouden. Dat gaat niet vanzelf. Ruim
vijftig vrijwilligers komen hiervoor bij de leden
van de PGSG langs de deur. Eenmaal om de envelop
te brengen en eenmaal om deze weer op te halen.
Met een beetje geluk blijft het bij die twee
keer, maar als u niet thuis bent moeten ze
nogmaals op de bel drukken. Maak het ze
gemakkelijk en vul de envelop vast in nadat u hem
hebt ontvangen. Dit vindt plaats in week 3 en week
4 van het nieuwe jaar.
'Een kerk is van blijvende waarde', 'een kerk is
heel wat waard', zomaar wat slogans van de actie
Kerkbalans van de afgelopen jaren. Opnieuw stellen
we dit jaar de vraag centraal wat is de kerk Mij
waard . Want uiteindelijk bent u het zelf die een
antwoord geeft op deze vraag.
Voor sommigen is het vooral een mooi gebouw, waard om te koesteren en te behouden. Voor anderen is het een gemeenschap
van goeddeels gelijkgestemden, vrienden voor wie je je wil inzetten en van wie je liefde en aandacht ontvangt.
Weer anderen ontdekken de waarde van de kerk vooral bij belangrijke keerpunten in het leven: geboorte, huwelijk of
overlijden. En bovenal is de kerk bron van inspiratie, houvast en hoop. Ook onze gemeente is een plek voor zingeving en
spiritualiteit.
De protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht wil een levende gemeente zijn met veel activiteiten naar binnen en naar
buiten.Daarvoor zullen we ook samen de geldelijke middelen bijeen moeten brengen die nodig zijn om de gemeente draaiende
te houden.
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