
[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

02-01-2013

"Beter Slapen"

Christelijk-Maatschappelijke vrouwenbeweging
Passage, afdeling Geleen organiseert op dinsdag 22
januari haar ledenavond met het thema �Beter
Slapen�.
Met het ouder worden, verandert ook het
slaappatroon. Een slaapprobleem kan het leven
behoorlijk op zijn kop zetten. Wie regelmatig te
weinig slaapt, kent de gevolgen: moeheid,
prikkelbaarheid en concentratieproblemen.  Kunt u
ook vaak de slaap niet vatten? U bent niet de
enige. Naar schatting heeft een op de tien mensen
er last van, onder ouderen is dat zelfs een op de
vijf.
Gelukkig zijn slaapproblemen met de juiste aanpak doorgaans terug te dringen.
In de bijeenkomst Beter Slapen leert u hoe u dit kunt bereiken.
Deze lezing zal verzorgd worden door KBO Limburg, Mevrouw M. Smeets uit Baexem.

Praktische informatie:
Datum: dinsdag 22 januari 2013
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 

Willy de Koning, 02-01-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 478, Subitem: 2.
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03-01-2013

Financiële situatie PGSG op voorpagina Trompetter/Maas en Mijn

De financiële situatie van de PGSG staat deze
week prominent op de voorpagina van
huis-aan-huisblad de Trompetter/Maas en Mijn.
"Zorgen over tekort van Protestantse Gemeente"
kopt de krant.
Naast alle zaken die het saldo negatief
beinvloeden is er toch ook nog een postieve
ontwikkeling te noemen, namelijk de opbrengsten
uit verhuur van de kerkelijke ruimten. Dat neemt
niet weg dat er een fors hogere opbrengst moet
komen van KerkBalans.
Als alle mensen die in de week van 13 januari de
envelop van KerkBalans krijgen deze met een
positieve toezegging naar draagkracht weer
meegeven, wie weet komt er dan half februari een
grote kop in dezelfde krant met de strekking:
"Financiële zorgen PGSG voorbij!"

Willy de Koning, 03-01-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 479, Subitem: 2.

Pagina 2 van 221



[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

07-01-2013

Voorlopig laatste bijeenkomst in vakwerkhuisjes Gruizenstraat

De eerste repetitie-avond van de cantorij in het
nieuwe jaar. Vaste prik voor de leden om even
gezelig samen te komen voor een Nieuwjaarsborrel
en elkaar het beste te wensen.
Traditiegetrouw vindt dat plaats in de
vakwerkhuisjes bij de kerk.
Het was op 7 januari een drukbezochte
bijeenkomst, want de cantorij was aangevuld met
een flink aantal zangers en zangeressen uit de
parochie Vrangendael. Zij bereiden zich voor op de
oecumenische dienst van 20 januari.
Het was de laatste bijeenkomst van onze kerk in
de vakwerkhuisjes. In de komende dagen starten de
verbouwingswerkzaamheden tot een horecabedrijf.

Vervolg op volgende pagina >>
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Willy de Koning, 07-01-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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08-01-2013

Brei mee voor Centraal Azië!

Naaicafe Sittard organiseert een speciale avond!
We zullen met z�n allen zoveel mogelijk mutsjes
breien voor pasgeboren baby�s in landen als
Tajikistan of Kirgizië.
Je zult maar geboren worden in een arm land als
Tajikistan of Kirgizië. Veel kinderen hebben er
geen toekomst, simpelweg omdat ze officieel niet
bestaan. De ouders doen geen aangifte van de
geboorte van hun baby, waardoor ze geen toegang
hebben tot medische zorg, onderwijs en
bescherming. Voor baby�s is toegang tot medische
zorg juist essentieel om de eerste jaren te
overleven. Save the Children zorgt ervoor dat
ouders hun pasgeborene wel registreren. Zo geven
we de kinderen een paspoort voor hun toekomst.
Iedereen kan meehelpen om deze kinderen een warm
welkom te geven door een mutsje te breien en één
euro te doneren. Het mutsje helpt een pasgeboren
baby warm te houden. Met de euro krijgt een kind
een toekomst. Save the Children zorgt ervoor dat de mutsjes op de goede plaats terechtkomen.

Het patroon is te vinden op www.savethechildren.nl  en zal ook verkrijgbaar zijn op de avond zelf. Voor wol en
breinaalden mag je zelf zorgen, als dat een probleem is kun je even mail of bellen.
Je bent welkom om mee te breien op donderdag 17 januari van 19.30 � 22.00. Het adres is Mgr. Vranckenstraat 9 in
Sittard. Van te voren alvast een paar mutsjes breien mag natuurlijk altijd!!

Wil je meedoen? Aanmelden mag, maar hoeft niet van te voren. Je kunt mailen naar naaicafesittard@yahoo.com  of bellen
met Denise van der Steen: 06-41857740.

Willy de Koning, 08-01-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 482, Subitem: 2.
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13-01-2013

Mutsjesmeter houdt de score bij

Gelukkig heet het geen �Mutsenmeter�, maar
�Mutsjesmeter�, want anders zouden veel dames in
de Johanneskerk zich misschien negatief
aangesproken voelen. Immers, �muts� is soms een
scheldwoord.
Nee, het gaat hier om iets heel anders. Op
donderdag 17 januari is er een brei-avond voor het
goede doel. Dan wordt op initiatief van Denise van
der Steen in de Johanneskerk gebreid voor een
actie van Save the Children. (zie bericht
hieronder).

Op de mutsjesmeter wordt de stand bijgehouden.
Een gekleurd blok voor elke 25 mutsjes. De teller
staat al op 50.

Vervolg op volgende pagina >>
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Joke van der Steen vult op de Mutsjesmeter de stand in.

Willy de Koning, 13-01-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 483, Subitem: 2.
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13-01-2013

Harm Versluis als diaken bevestigd

In de dienst van 13 januari werd in de
Johanneskerk Harm Versluis door dominee Joachim
Stegink bevestigd als diaken. In een kring stonden
andere ambtsdragers ter ondersteuning om hem heen.
Er werd afscheid genomen van Anno Braaksma,
Christel Prins, Ineke van Dongen en Bert-Harry
Breimer. Zowel de vier scheidende ambtsdragers als
de ene nieuwe werden door kerkenraadsvoorzitter
Lianne van Oord toegesproken met voor elk een
persoonlijke invalshoek. Wie een aftelsom maakt
weet dat er nu vacatures in de kerkenraad zijn. In
de preek stond Joachim Stegink daar ook bij stil
en daagde de gemeenteleden uit om na te denken
over hun eigen geloofshouding. Johannes de Doper
en Jezus stonden centraal in de verkondiging. Het
thema luidde: Geroepen? Wie, ik? � Ja, ik!
In de Kindernevendienst werd ook het verhaal van
de doop van Jezus verteld. Het symbool uit dat
verhaal, de witte duif, werd door Anne Kip en de
kinderen aan Harm Versluis aangeboden als
herinnering en bemoediging. Harm hield het omhoog
zodat iedereen in de kerk het kon zien.

Vervolg op volgende pagina >>
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Willy de Koning, 13-01-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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17-01-2013

GESLAAGDE ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK

De tweede actie voor de voedselbank is alweer
achter de rug. We hebben met de diaconieën van 
Geleen/Beek/Urmond en Sittard/Grevenbicht pasta�s
ingezameld.
Samen hebben we 370 pakken pasta  opgehaald en we
hebben ook nog 80 euro aan de voedselbank kunnen
geven. De voedselbank was er erg blij mee. Wij
vinden het fijn dat iedereen zo enthousiast heeft
meegedaan. Iedereen bedankt voor het meedoen.
Wij willen in het voorjaar een nieuwe actie
starten voor de voedselbank. We zullen dan opnieuw
overleggen met de voedselbank aan welk product er
behoefte is.

Namens de Diaconie, Bertha Verkerk en Riet
Coolsma.

Willy de Koning, 17-01-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 488, Subitem: 2.
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18-01-2013

Al 120 mutsjes gebreid

Op donderdagavond 17 januari kwamen maar liefst
20 breisters in het Naaicafé Sittard bijeen om
mutsjes te breien voor kleine kinderen in centraal
Azie. Er zijn nu al 120 mutsjes klaar en
woensdagmiddag wordt er verder gebreid. Ook kan
iedereen natuurlijk individueel de voorraad
mutsjes aanvullen.
Naaicafé Sittard komt iedere derde donderdagavond
van de maand in de Johanneskerk bij elkaar om
samen bezig te zijn met naaien, breien en haken.
Zo nu en dan wordt er een thema-avond gehouden,
zoals deze avond. Er werd ook een presentatie
gegeven door een medewerkster van Save the
Children.   Inmiddels is in de hal van de kerk ook
een kleine stand opgebouwd met informatie. Hier
kunnen mutsjes ingeleverd worden die thuis gebreid
zijn, want alle hulp is welkom! En mocht het
breien van mutsjes niet lukken zijn we ook nog op
zoek naar mensen die een donatie kunnen doen. Zo kunnen we uiteindelijk per gebreid mutsje ook een euro overmaken naar
Save the Children. Het patroon en meer informatie over de actie zijn te vinden op de website www.savethechildren.nl .   
Je zult maar geboren worden in een arm land als Tajikistan of Kirgizië. Veel kinderen hebben er geen toekomst,
simpelweg omdat ze officieel niet bestaan.

De ouders doen geen aangifte van de geboorte van hun baby, waardoor ze geen toegang hebben tot medische zorg, onderwijs
en bescherming. Voor baby�s is toegang tot medische zorg juist essentieel om de eerste jaren te overleven. Save the
Children zorgt ervoor dat ouders hun pasgeborene wel registreren. Zo geven we de kinderen een paspoort voor hun
toekomst. Iedereen kan meehelpen om deze kinderen een warm welkom te geven door een mutsje te breien en één euro te
doneren. Het mutsje helpt een pasgeboren baby warm te houden. Met de euro krijgt een kind een toekomst. Save the
Children zorgt ervoor dat de mutsjes op de goede plaats terechtkomen.
Voor meer informatie over de actie óf over het naaicafé: Denise van der Steen, 06-41857740 of naaicafesittard@yahoo.nl
.
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20-01-2013

Geen eucharistie of avondmaal bij oecumenische viering

Ondanks dat er al jarenlang gezamenlijke
oecumenische vieringen worden gehouden is het niet
mogelijk om als parochie Vrangendael en de PGSG
samen de maaltijd van de Heer te vieren.
Dat zei de heer Jac. Peeters, die voorging in de
gezamenlijke viering op zondag 20 januari. De
regels laten het niet toe, constateerde hij met
spijt.
Daarom was er een alternatief. Kinderen gingen
rond met mandjes met koekjes, zaden en druiven
waarvan iedereen kon nemen. Het zaad (spelt) kan
in de tuin worden gezaaid als teken van hoop.
Hoop sprak ook uit het laatste couplet van het
lied �Breng ons daar�

Breng ons daar waar in de stilte
brood gebroken wordt, gedeeld,
waar uw Geest door alle kilte
breekt, en zalft en harten heelt.

Het thema was: �Wandelen met God�. Daarover werd gepreekt naar aanleiding van de tekst over de Emmaüsgangers. Ook werd
stilgestaan bij de rechteloze �Dalits� uit India, de �onaanraakbaren�. Daarom begon de dienst met klanken van de djembe
en slagwerk.
Halverwege de prediking was er ruimte om als kerkgangers van gedachten te wisselen over de eigen ervaringen van
�Wandelen met God�.
Het is een goed gebruik dat in de �Week voor de Eenheid van Christenen� de Parochie Christus� Hemelvaart-Heilige
Joseph en de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht samen een kerkdienst houden.
Bij die gelegenheid is de cantorij samengesteld uit zangers en zangeressen van beide geloofsgemeenschappen. Zo ook deze
zondag. Marion Verhaegh vulde dit nog aan met zang en gitaarspel. 
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Hans  Pelman, 20-01-2013
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03-02-2013

THEMADIENST "TOEKOMST"

Waarover maken we ons zorgen en waar verlangen we
naar als het gaat om de toekomst van de kerk? Die
vragen stonden in de Johanneskerk centraal in de
themadienst van zondag 3 februari.
De werkgroep �Denktank Toekomst� bereidde deze
dienst voor. Marnix van Gurp leidde het thema in
door kort de geschiedenis te vertellen van deze
werkgroep. Ruim twee jaar geleden al ontstond de
groep op initiatief van Marnix, vanuit de zorg om
het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap. Doel
was en is om meer mensen uit Sittard en omgeving
de warmte en spiritualiteit van onze kerk te laten
voelen. Te veel mensen komen nog niet of niet meer
naar onze geloofsgemeenschap. We zouden
enthousiaster moeten laten zien wie we zijn in
onze zoektocht naar de diepere betekenis van de
spiritualiteit in ons leven en bereid moeten zijn
ons in te zetten voor de ander, om onbaatzuchtig
te geven en te delen.
Voor de dienst werden al enkele liederen
gezongen, met behulp van teksten via de beamer en
begeleiding van fluiten, en piano. Aandacht was er voor actuele krantenberichten over kerkverlating, verkoop van
kerkgebouwen, financiële tekorten, maar ook hoopgevende berichten over kerkgroei in de grote steden.
Er was geen preek, maar discussie over de twee centrale vragen. Iedereen kwam uit de banken, weg van de vertrouwde
plekjes om in een van de acht groepen rond de tafel met elkaar te praten. Dat leverde overal veel gespreksstof op, die
later centraal weer werd gedeeld. Daarbij vertelde een gemeentelid dat een paar seizoenen lidmaatschap van een van de
bijbelgroepen meer voor zijn geloofsleven heeft betekend dan 20 jaar kerkgang. Een ander gemeentelid benoemde de
persoonlijke positieve ervaringen na het samengaan van Grevenbicht en Sittard. Duidelijk werd ook dat het bij het
spreken over de toekomst van de kerk meer over mensen moet gaan dan over zaken. De kerk, dat is geen gebouw of
organisatie, de kerk, dat zijn wij! Door enthousiast samen kerk te zijn, moeten we anderen het gevoel geven daar ook bij
te willen horen. Zeker ook jongeren.
De opmerkingen, verwoord en/of opgeschreven, worden door de werkgroep opgepakt. Conclusies kunnen er nog niet worden
getrokken, beleid nog niet worden gewijzigd, maar samen verder nadenken over de toekomst blijft nodig. Mogelijk komt er
een vervolg op deze dienst.
Deze dienst werd voorbereid door Nely en Bert Stuij, Marnix en Irene van Gurp, Joachim Stegink. Sjannie v.d. Steeg,
Yolande Kragt en Emma de Koning.
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Willy de Koning, 03-02-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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10-02-2013

SAMEN VERDER OP WEG

De kerkenraden van de protestantse gemeenten van
Geleen-Beek-Urmond (GBU) en Sittard-Grevenbicht
(PGSG) zijn bezig met een proces van verdere
samenwerking. Inmiddels is de conclusie getrokken
dat de visie op gemeente zijn en de cultuur in de
twee gemeenten voldoende dicht bij elkaar liggen
en geen belemmering vormen voor verdere
samenwerking. 
De kerkenraden hebben het voornemen een
intentieverklaring te tekenen met het
uiteindelijke doel tot een nieuwe gemeente te
komen. Daarover was op 3 februari een
gemeenteberaad bij GBU; eenzelfde beraad voor de
PGSG vindt plaats op zondag 24 februari na de
dienst.
Gaandeweg dit proces komen ook beide gemeenten
geregeld met elkaar in aanraking tijdens
regiodiensten met het doel verder naar elkaar toe
te groeien.

Op zondag 10 februari vonden er twee regiodiensten plaats; een om 09.00 uur in Urmond en een om 10.30 uur in Geleen.
Liederen, lezingen en overdenkingen in deze diensten pasten bij het thema van een �blijvende stad, het nieuwe
Jeruzalem�. Een bekende tekst uit Hebreeën 13:14 stond centraal: �Onze stad is immers niet blijvend, we kijken juist
verlangend uit naar de stad die komt�.  Gepreekt werd over de vraag: Wat betekent dat voor ons, als ons voorgehouden
wordt dat we hier op aarde geen blijvende plek (stad) hebben?  Wat houdt die toekomstige stad in?
Na de goedbezochte dienst in de Ontmoetingskerk werden er tijdens het koffiedrinken weer nieuwe contacten gelegd. Soms
gaat dat schoorvoetend, maar steeds vaker komt het voor dat gemeenteleden nieuwe contacten aanknopen tijdens andere
kerkelijke activiteiten en elkaar dan �s zondags weer ontmoeten.
Zo gaan beide gemeenten steeds verder samen op weg.
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17-02-2013

De weg van je leven: Thema voor de 40-dagentijd

De eerste dienst in de 40-dagentijd was een
regiodienst samen met Geleen-Beek-Urmond. Daarmee
was de kerk op zondag 17 februari goed gevuld.
Binnen het thema: �De weg van je leven� werd met
dominee Joachim Stegink nagedacht over �Ik zie, ik
zie.....wat zie ik eigenlijk? De zalving van David
door Samuel, als toekomstige koning van Israël was
daarbij het bijbelverhaal. Samuel veronderstelde
dat een van de oudere, grotere broers van David in
aanmerking kwamen voor het koningsschap, maar God
dacht daar heel anders over. Zo op het oog hebben
ook wij allemaal al snel een conclusie getrokken
over iemand. Het gaat dan vooral om de eerste
indruk door lichaamstaal. Wat iemand echt te
zeggen heeft lijkt dan van minder belang. Met
enkele foto�s en films maakte Joachim Stegink dat
duidelijk en hoe het ook anders kan.
In deze dienst werkte ook de cantorij mee; Joke
van de Steen zong een solo. De kinderen van de
kindernevendienst kleuren een tekening van herder
David in en speldden deze na afloop op een doek
met een doolhof. Er zullen meer tekeningen volgen.

Ook de schikking van deze zondag paste in het geheel, met een hoorn.
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Willy de Koning, 17-02-2013
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18-02-2013

Joods koken met de catechese

Op zondag 17 februari zijn we bij Bert en Nely
Stuij in Limbricht met een groep van 13 personen
bij elkaar gekomen. Het was een avond met Joods
koken, en dat naar aanleiding van het
Catechesethema �Stoere Vrouwen�. Eén van die
vrouwen is Ruth, en in haar verhaal gaat het onder
ander om graan en koren. In de Joodse traditie
hoort het verhaal van Ruth bij het feest van de
oogst en de wet. Graanproducten zaten dan ook in
alle gerechten.
In groepjes hebben we alle verschillende
gerechten bereid. Op die manier heeft iedereen
zijn bijdrage geleverd aan het eten. Als
voorgerecht werd er pompoensoep gemaakt en
gegeten. Daarnaast werd er typisch Joods brood
gegeten wat van te voren al was klaargemaakt.
Als hoofdgerecht heeft een groepje Lokshen
gemaakt. Dit is een Joods noedelgerecht. Deze
noedels zijn bereid met zure room en kwark. De
noedels moesten daarna nog eventjes in de oven.
Het noedelgerecht viel niet bij iedereen in de
smaak, al waren er ook die twee keer opschepten.
Gelukkig was er voor die personen dan ook nog wat
zelfgemaakte salade.
Als nagerecht hebben we kleine pannenkoekjes
gemaakt. Deze pannenkoekjes werden daarna gevuld
met kwark, rozijnen en rum. Voor het opdienen zijn
de pannenkoekjes nog eventjes in de magnetron
geweest zodat ze lekker warm waren. In anders dan
de noedels, vielen de gevulde pannenkoekjes echt
bij íedereen in de smaak, de allerlaatste moest
zelfs worden gedeeld. 
We hebben veel gekookt met zuivelproducten
aangezien dit ook een kenmerk is van de Joods
keuken. Deze avond was vooral te danken aan
Gerdien Zwartkruis. Bedankt hiervoor Gerdien! En
ook de familie Stuij, heel hartelijk bedankt!
Het was een erg gezellige avond met een goed
resultaat als einde: Een goed gevulde buik met
smakelijke gerechten, en wat kennis over de Joodse
keuken. Het was dus zeker een geslaagde avond.

Anke Maas 
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24-02-2013

Gemeenteberaad over samengaan met Geleen-Beek-Urmond

Er was veel belangstelling voor het
gemeenteberaad dat op zondag 24 februari na de
kerkdienst plaatsvond in de kerkzaal.
Kerkenraadsvoorzitter Lianne van Oord zette eerst
de gevolgde stappen tot nu toe op een rijtje in
een overzichtelijke presentatie. Daarna volgden de
mogelijke vormen en de mogelijke scenario�s voor
de komende periode. De beide kerkenraden hebben
het voornemen een intentieverklaring te tekenen
met het uiteindelijke doel samen tot een nieuwe
gemeente te komen.
Vanuit de PGSG waren vervolgens diverse
opmerkingen van uiteenlopende strekking te horen.
In een kerkenraadsverslag in Gaandeweg volgen
later meer inhoudelijke mededelingen over de
voortgang van het proces.
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24-02-2013

Geen buitenopnamen vanwege sneeuwval

Eens in de zoveel tijd maakt de basiscatechese
een film, waarin een bijbelverhaal wordt
uitgebeeld. Zondag 24 februari was het weer zover.
Centraal stond het verhaal van Ruth en Boaz.
Maar buitenopnamen konden er niet worden gemaakt,
vanwege de hevige sneeuwval. Daar hadden de scènes
op de �dorsvloer� moeten worden gemaakt, maar nu
vonden alle opnamen plaats in de kelder van de
Johanneskerk.
Cameraman/opnameleider Jan de Koning was er druk
mee. Voor de rollen van Naomi en Ruth waren Riet
van Alst en Mirthe van Oord �gecast�. Voor de
jongens was er deze keer nog weinig te beleven;
alleen een kleine rol voor Daniël Kooyman als
trouwambtenaar.
In een later stadium worden de buitenopnamen op
de �dorsvloer� gemaakt.
Als de film klaar is verschijnt het bijbelverhaal
op YouTube. Daar staan ook nu al verschillende
films op van bijbelverhalen die werden uitgebeeld
door de basiscatechese.
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06-03-2013

Lebens geeft startsein voor verbouwing kerk Gruizenstraat

Gedeputeerde voor cultuur, Noël Lebens, geeft op
woensdag 13 maart het officiële startsein voor de
verbouwing van de protestantse kerk aan de
Gruizenstraat in Sittard.
Een belangrijk moment voor de Protestantse
Stichting Kerk Gruizenstraat, op weg naar
uitbreiding, renovatie en een eigentijdse
bestemming van deze historische gebouwen in de
binnenstad. Het kerkgebouw wordt ingericht voor
culturele activiteiten en de ernaast gelegen
vakwerkhuisjes krijgen een horecabestemming.
Om 17.00 uur vindt de ontvangst plaats op de
bouwplaats aan de Gruizenstraat waar Eric Rodigas,
voorzitter van de stichting, om 17.30 uur de
aanwezigen welkom zal heten. De officiële
starthandeling en korte toespraak door Lebens
volgen daarna.
De provincie Limburg verleende de stichting een
subsidie van ¬ 158.000 voor dit project en de
gemeente Sittard-Geleen verstrekte de grond

Willy de Koning, 06-03-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 531, Subitem: 2.
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08-03-2013

Kerkje Gruizenstraat haalt landelijk dagblad

De aanstaande verbouwing van het kerkje aan de
Gruizenstraat was voor het Reformatorisch Dagblad
reden om aandacht aan te besteden. In de krant van
vrijdag 7 maart was onderstaand bericht te lezen.

Protestantse kerk in Sittard wordt cultureel
centrum 
07-03-2013 13:49 | Kerkredactie
Protestantse kerk in Sittard wordt cultureel
centrum - Het Gruizenkerkje in Sittard wordt een
cultureel centrum. Foto Kerkgebouwen-in-Limburg
Het Gruizenkerkje in Sittard wordt een cultureel
centrum. Foto Kerkgebouwen-in-Limburg
SITTARD � Het zeventiende-eeuwse protestantse
kerkgebouw aan de Gruizenstraat in Sittard wordt
een cultureel centrum. Het Gruizenkerkje wordt op
wat bijzondere diensten en stiltemomenten na niet
meer gebruikt door de plaatselijke protestantse
gemeente.
Noël Lebens, gedeputeerde van de provincie voor
cultuur, sport, leefbaarheid en wijkenaanpak, zal
volgende week woensdag het startsein geven voor de verbouwing van de kerk. De naastgelegen vakwerkhuisjes worden ook
onder handen genomen en krijgen een horecabestemming. Dat maakte de website L1 donderdag bekend.
De nieuwe bestemming van de kerk en de vakwerkhuisjes ligt in de lijn met de plannen van de Protestantse Stichting Kerk
Gruizenstraat, de eigenaar van de kerk. Deze stichting is enkele jaren geleden opgericht om het kerkje te behoeden voor
sloop en een passende herbestemming te geven.
zie bericht in het Reformatorisch Dagblad .
en het bericht op L1NWS 

Hans  Pelman, 08-03-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 532, Subitem: 2.
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17-03-2013

Zoektocht naar Jezus langs de voetvallen

En al weer was het van dat fraaie wandelweer. Bij
de tweede wandeltocht, in een serie van drie,
scheen de voorjaarszon volop. In november was het
de najaarszon die de mensen naar buiten lokte.
Toen waren er 17 deelnemers, nu maar liefst 21.

Vanuit Sittard loopt een fraaie rechte laan de
Kollenberg op. Langs die laan zijn 7 voetvallen te
zien. Kleine kapelletjes met kleurrijke
beeldengroepjes die de laatste dag uit het aardse
leven van Jezus verbeelden. Bert Stuij schreef er
een klein, aardig boekwerkje over om stil te staan
bij het lijdensverhaal. Dat gebruikte hij ooit bij
de catechesegroep, maar nu tijdens deze wandeling.

Het startpunt was bij het huis van Irene Pluim en
Ralf Smeets, waar de groep gastvrij werd
ontvangen. Bert legde uit wat de oorsprong en de
bedoeling van deze voetvallen is. Bij elk van de
zeven kapelletjes sprak hij vervolgens een kleine
overdenking uit. Zo liep de groep naar boven om te
eindigen bij de Sint Rosakapel.

Weer teruggekomen bij het startpunt was er koffie, thee en vlaai. Omdat het zulk prachtig weer was wilden de meesten
dat het liefst buiten nuttigen. De volgende en laatste wandeling is op zondag 21 april. Dan staat de Apostolische
Geloofsbelijdenis(sen) centraal.
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08-04-2013

Pinksterzendingscollecte: Elkaar verstaan

Op Pinksterzondag staat het zendingswerk in Kenia
centraal in de collecte voor Kerk in Actie.
De wijk Eastleigh, een Somalische wijk in
Nairobi (hoofdstad van Kenia) is een smeltkroes
van culturen en religies. Veel mensen leven
volkomen langs elkaar heen en dat levert vaak
spanningen en conflicten op. Christenen en moslims
kennen elkaar niet en mijden het contact.  Willem
Jansen is uitgezonden door Kerk in Actie en werkt
als theologiedocent aan de St. Paul�s University
in Kenia. Vanuit een buurtcentrum in de wijk
Eastleigh leidt hij cursussen en discussieavonden
over de islam en het christendom. Het centrum is
ook uitvalsbasis voor zijn studenten. In
tweetallen, een moslim en een christen, gaan ze de
straat op om te �mappen�: ze brengen de wijk in
kaart en dan vooral de religieuze plaatsen als
moskeeën, kerken en voorzieningen. Ze interviewen
de bewoners en analyseren de gegevens die ze
hebben gevonden.  

De Geest van Pinksteren werkt! Christenen en
moslims ontmoeten elkaar en gaan elkaar verstaan. 
De opbrengst van de Pinksterzendingsweekcollecte
is bestemd voor het zendingswerk in Kenia en voor
andere zendingsprojecten van Kerk in Actie. We
bevelen de collecte van harte bij u aan!

U kunt ook een gift overmaken op giro 456 van
Kerk in Actie te Utrecht. Hartelijk dank voor uw
gift.  

Hans  Pelman/Hans  Pelman, 08-04-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 553, Subitem: 2.
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08-04-2013

Van Kameleon naar Alpe D"uzes

Verslag van het Kringenwerk Geleen

Op zondagmiddag  24 maart  was er voor de vijfde
keer een interview met onze Wintergast. Dit jaar
was dat Jan de Koning, eindredacteur bij L1.
Opgegroeid in de verzuilde, maar veilige en
overzichtelijke samenleving van de 60-er jaren in
een traditioneel Gerefomeerd gezin, waren er de
verhalen van W.G.van der Hulst die voorgelezen
werden en de boeken van de Kameleon die grote
indruk maakten. Geborgenheid en avontuur zijn twee
pijlers in het leven van Jan, toen en nu.
Hij haalde zijn diploma�s als goudsmid en
horlogemaker aan de Zilverschol in Schoonhoven.
Maar een ontmoeting met een persfotograaf en een
preek over de talenten, deden hem een andere keuze
maken. Hij ging naar de school voor journalistiek
en kwam bij de radio te werken. Met je neus op het
nieuws staan en daar verslag van doen. De mensen
vertellen wat er gebeurt. Dat intrigeert Jan tot
op de dag van vandaag. Grote rampen als de
vuurwerkramp in Enschede, of de Tsunami in
Indonesië. Hij was erbij en ging er op af. 
Woorden als verlangen, hoop en vertrouwen kwamen
op verschillende manieren langs. Als verhaal in de
bijbel, als lied van Ramses Shaffy en Liesbeth
Liszt of Nick en Simon.
Jan blijft zoeken naar grenzen en wil die
verlggen. Dat inspireert hem. Daarom gaat hij deze
zomer meedoen aan de Alpe d�Huzes. Zes keer de
berg op om geld op te halen voor de bestrijding
van kanker. Deze middag haalde Jan daar 77,50 voor
op. Maar ook u kunt nog geld doneren.

Nelleke de Kruik
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14-04-2013

In gesprek met Pier Prins

Overgenomen uit het kerkblad van
Geleen-Beek-Urmond ter gelegenheid van het
25-jarig predikants-jubileum van dominee Pier
Prins.

'Aan het einde van mijn middelbare schooltijd
wist ik nog niet wat ik wilde gaan studeren. Ik
had een alfa pakket, dus technische studies vielen
sowieso af. Ik twijfelde tussen de studie
Nederlands en Theologie' zegt Pier Prins. 'Het is
Theologie geworden � niet met de bedoeling
predikant te worden maar omdat de studie me heel
sterk aansprak. Het is namelijk een heel brede
studie die naast de theologieopleiding ook veel
aandacht besteedt aan taal, geschiedenis, cultuur
en maatschappelijke betrokkenheid.

En zo ben ik in 1978 op de Vrije Universiteit in
Amsterdam aan de Faculteit der Godgeleerdheid aan
de studie begonnen. En ik heb er geen seconde
spijt van gehad'.

Waarom ging je naar Amsterdam en niet naar Kampen
of Groningen?
'Ik wilde naar de stad. Kampen viel voor mij af
en hoewel Groningen   ook een mooie stad is om te
wonen en te studeren werd het toch Amsterdam. Het
studieprogramma van de VU had toch mijn voorkeur.

De jaren tachtig waren roerige jaren in Amsterdam en het was een spannende tijd om theologie te studeren. We hadden
heftige discussies over allerlei kwesties die speelden: kernwapens, abortus, woningnood. We wilden de wereld veranderen.
De maatschappelijke betrokkenheid en het idealisme, het voelde zo ontzettend goed. Echt, ik kijk met ongelooflijk veel
plezier terug op mijn studententijd in Amsterdam.'

Je bent uiteindelijk toch predikant geworden.
'Halverwege de studie had ik het plan godsdienstleraar te worden maar na verloop van tijd kwam ik tot de conclusie dat
dit toch niet echt was wat ik zocht. Dat het best wel aardig was in het onderwijs maar dat ik mezelf dit niet mijn hele
leven zag doen. Ik merkte dat mijn hart toch meer lag bij het predikantschap, bij het pastoraat. 

Dus heb ik uiteindelijk toch besloten dominee te worden en daar heb ik tot de dag van vandaag nog geen seconde spijt
van gehad.'

En nu ben je dus al vijfentwintig jaar predikant? 
'Ja. Op zondag 10 april 1988 ben ik als dominee bevestigd in de Gereformeerde kerk in Warffum � een mooi dorpje in het
noorden van Groningen. De Gereformeerde kerk en de Hervormde kerk hier waren nog redelijk gescheiden. Er waren wel af en
toe gemeenschappelijke diensten en in het jeugdwerk werd ook al wel veel samen gedaan maar het Samen op Weg-proces
verliep moeizaam. Ik heb er tot 1994 � dus bijna  zes jaar � gewerkt.' 

Wat heeft je doen besluiten daar weg te gaan?
'Ik kreeg een telefoontje uit Frankfurt met de vraag of ik er voor voelde predikant te worden in de Gereformeerde Kerk
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van Duisburg-Ruhrort. Al in 1898 was in Duisburg een Gereformeerde kerk opgericht en een paar jaar later ook in Ruhrort.
Er woonden toen heel veel Nederlanders in het Ruhrgebied. Die werkten er in de industrie, in de landbouw en in de
havens. De Gereformeerde Kerk was van mening dat het pastoraat niet ophield bij de grens en dat het voor de
Gereformeerde Nederlanders in Duitsland belangrijk was op zondag Nederlandse kerkdiensten te kunnen bijwonen en om in de
eigen landstaal de preek te horen. Later zijn de  gemeenten van Duisburg en Ruhrort samengevoegd en na de Tweede
Wereldoorlog werden er ook kerkelijke activiteiten voor Zuid-Duitsland georganiseerd.

Ik wilde wel graag een paar jaar naar het buitenland en het werk in deze gemeente sprak me aan. Ik heb het beroep
aangenomen en zo zijn wij in 1994 naar Gross-Bieberau (in de buurt van Darmstadt) verhuisd. Ik heb goede herinneringen
aan deze tijd. Het werk was zeer afwisselend en mijn werkgebied was uitgebreid. Ik verzorgde kerkdiensten in Frankfurt,
Stuttgart en Karlsruhe. En hoe mijn week er uit ging zien was van te voren vaak niet bekend. Ik legde huisbezoeken af,
leidde gesprekskringen, bezocht Nederlanders die in Duitse gevangenissen zaten. Het was een drukke maar afwisselende
baan waarin ik ook veel onderweg was.

We woonden er met heel veel plezier. Onze
kinderen gingen naar de Duitse school: de tweeling
naar de Grundschule en de jongste naar de
Kindergarten � te vergelijken met onze vroegere
kleuterschool.'   
Waarom zijn jullie naar Nederland  teruggekomen?
'Het leek ons voor de kinderen beter om terug te
gaan toen de tweeling tien jaar oud was. In
Duitsland gaan de kinderen op die leeftijd
namelijk al naar het voortgezet onderwijs en dat
wilden wij ze liever in Nederland laten volgen.
Daarom ben ik de advertenties in de gaten gaan
houden. Toen ik de advertentie las van de
Protestantse Gemeente Geleen-Beek-Urmond sprak die
mij meteen aan. Het trok me wel om in die gemeente
te gaan werken. Een open en gastvrije gemeente
kwam uit de advertentie naar voren.

En dat bleek ook later bij het gesprek dat ik met
de beroepingscommissie had. De gemeente
Geleen-Beek-Urmond toont veel overeenkomsten met
de gemeente waar ik in Duitsland werkte. Ook hier
zijn de mensen vanuit alle windstreken gekomen.
Dat geeft diversiteit � verscheidenheid � aan de
gemeente. Heel anders dan een gemeente waar de
mensen generaties lang geworteld zijn in de eigen
(streek)traditie.

Het Samen op Weg-proces was hier op een goede
manier afgerond en ook de contacten die
onderhouden worden met Erfurt en Baal-Lövenich
vond ik een pluspunt. Over grenzen heenkijken is
belangrijk � zeker voor een kerk.

Toch was er ook een verschil met de gemeente in
Duitsland en wel het leeftijdsverschil. Daar waren
nog veel jonge gezinnen terwijl toen ik hier in
1998 begon de gemeente al langzaam begon te
vergrijzen.'    

Je bent hier nu vijftien jaar. Hoe kijk je daar
op terug? 
'Ik vind dat ik de juiste beslissing genomen heb
om hier aan het werk te gaan. Vanaf het eerste
moment heb ik me echt thuis gevoeld. En nog.  Ik
doe mijn werk nog iedere dag met plezier. Vooral
ook omdat de sfeer zo goed is. Er zijn best wel
verschillende meningen en ideeën maar de  mensen
hier staan open voor elkaar, ze geven elkaar
ruimte.
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dat zegt veel over onze gemeente: ontmoeting en
gastvrijheid staan hoog in het vaandel. Zo is er
het Actualiteitencafé 'De Herberg' waar iedereen
binnen kan lopen en waar gediscussieerd wordt over
actuele onderwerpen op het grensvlak van geloof en
maatschappij. Het Kringenwerk dat zijn domicilie
heeft in de Ontmoetingskerk. De ouderenmiddagen,
Emmaplein 50& Het loopt allemaal want er zijn �
ondanks het feit dat de gemeente kleiner wordt en
de gemeenteleden ouder � nog steeds voldoende
mensen die zich in willen zetten. Die de schouders
eronder zetten. Die met ideeën komen. En in zo�n
gemeente is het goed werken.'

Wat betreft het Kringenwerk. Je bent daar zelf
ook bij betrokken als inleider. Vaak met een
boekbespreking. 
'Ja, goede boeken lezen was op de middelbare
school al een hobby van me en dat is het door de
jaren heen gebleven. Ik heb niet voor niets
getwijfeld tussen de studie Nederlands en
Theologie. En ik mag ook graag een boek bespreken
met anderen. Helaas heb ik tegenwoordig weinig
tijd meer om te lezen.'

Tot slot: je viert het jubileum op zondag 14
april. Zijn er veel officiële genodigden?
'Nee, alleen een paar collega�s uit de regio. Ik
wil het jubileum graag gewoon samen met de
gemeente vieren in een feestelijke kerkdienst in
de Ontmoetingskerk. Het Kerkkoor en de Cantorij
zullen de dienst opluisteren en daarna is er een
gezellig samenzijn met koffie, vlaai, een hapje en
een drankje. Iedereen is van harte welkom.'

Door: Janny van der Laan-Jongsma

Willy de Koning, 14-04-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 555, Subitem: 2.
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28-04-2013

Wandeling een week uitgesteld

De volgende wandeling in de serie 'Geloof te
voet..' wordt, wegens concurrerende activiteiten,
een week uitgesteld. Deze laatste in de serie van
drie, die was gepland voor 21 april wordt
verschoven naar zondag 28 april. Zelfde locatie en
zelfde tijd, dus om 14.00 uur ten huize van de
familie Stuij in Limbricht.

Willy de Koning, 28-04-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 556, Subitem: 2.
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23-04-2013

Taizeviering

Op dinsdag 23 april is de eerstvolgende
Taize-viering inn de dagkapel van Vrangendael. De
bijeenkomst begint om 19.00 uur.
De volgende viering is op 4 juni.

Hans  Pelman, 23-04-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 558, Subitem: 2.
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15-04-2013

Jongeren hebben plezier bij Carrousel in Brunssum

Op zondag 14 april werd de carrousel in de
Pelgrimskerk in Brunssum gehouden. Het thema was:
�Wij hebben talenten�. Het werd een gezellige dag
waaraan ook verschillende jongeren van de PGSG
meededen!
�s Ochtends was er een carrouseldienst die door
de jongeren in Brunssum was voorbereid. �s Middags
gingen de jongeren met hun talenten aan de gang en
werd gekozen voor de workshops: Muziek, Dance,
Tekenen, Dichten/verhalen en Hints!

Zie voor meer foto's bijgaande link van de
Carrousel-Facebookpagina:
http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.515638535160395&type=1
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Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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21-04-2013

Jongerenkerk met theatergroep Netwerk van Stichting Pergamijn

Op zondag 21 april werkt de theatergroep Netwerk
van de Stichting Pergamijn mee aan de
jongerenkerkdienst van de Protestantse Gemeente
Sittard-Grevenbicht (PGSG).
De Jongerenkerk is een jeugdwerkvorm voor
jongeren van 12 tot 20 jaar die hun eigen diensten
vieren in de kelder van de Johanneskerk. Enkele
keren per jaar is er een viering �bovengronds� met
de andere gemeenteleden. Dat wordt op 21 april een
hele bijzondere dienst.
Deze dienst is samen met theatergroep Netwerk van
Stichting Pergamijn voorbereid. De bedoeling is om
via theater, spel, liederen en gesprek elkaar te
ontmoeten en levens te delen. Cliënten doen een
boekje open over wat ze ervaren in de zorg en hoe
ze zelf de regie over hun leven wensen. Want, wil
niet iedereen gezien en geaccepteerd worden zoals
hij/zij is? De leiding en jongeren van de
Jongerenkerk vinden het belangrijk om oog te
hebben voor wat een ander echt nodig heeft. In het
bekende verhaal van Jezus en de blinde Bartimeüs
wordt dit uiteen gezet. 
De dienst belooft een bijzondere belevenis te
worden, waarbij iedere belangstellende welkom is.
Het kerkgebouw van de PGSG is te vinden aan de
Mgr. Vranckenstraat 9 in Sittard. De dienst begint
om 10.00 uur.

Willy de Koning, 21-04-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 564, Subitem: 2.
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21-04-2013

Jongerendienst met duidelijke boodschap

De jongerenkerkdienst van zondag 21 april in de
Johanneskerk met theatergroep Netwerk van de
Stichting Pergamijn was een groot succes. �Wees
jezelf, er zijn al anderen genoeg�, een spreuk van
�Loesje� was het thema.
Iedereen wil zijn en geaccepteerd worden zoals
hij is, die boodschap werd duidelijk door het
toneelspel van Netwerk. De cliënten van Pergamijn
willen niet worden gezien als mensen met een
beperking, maar als mensen met mogelijkheden.
'Praat niet over ons, maar met ons', is de wens.

Dat gegeven kwam ook terug in het bijbehorende
Bijbelverhaal over de genezing van de blinde
Bartimeüs. Jezus wilde niet via de omstanders met
Bartimeüs spreken, maar van hem zelf horen wat
zijn wens was. Hij nam Bartimeüs serieus. Dit
Bijbelverhaal werd op humoristische en treffende
manier uitgebeeld door de leden van Netwerk en de
jongeren van de Jongerenkerk.
De Jongerenkerk is een jeugdwerkvorm voor
jongeren van 12 tot 20 jaar die hun eigen diensten
vieren in de kelder van de Johanneskerk. Enkele
keren per jaar is er een viering �bovengronds� met
de andere gemeenteleden.
Dat was op 21 april met de leden van Netwerk een
hele bijzondere en leerzame dienst.
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Willy de Koning, 21-04-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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30-04-2013

Joke van der Steen werkt mee aan oecumenische dienst

Joke van der Steen zal op dinsdag 30 april in de
oecumenische dienst in de Petruskerk de PGSG
vertegenwoordigen.
Samen met deken W. van Rens werkt zij mee aan
deze dienst van Dank en Hulde die in het teken
staat van de inhuldiging van Koning
Willem-Alexander.

Deze dienst wordt muzikaal opgeluisterd door
Si-Tard  onder leiding van dhr. Jo Smeets en door
Philharmonie onder leiding van mw. Ingeborg
Stijnen.
Joke verzorgt lezingen en gebed.

De dienst begint om 11.00 uur, ruim na de
plechtigheid van de abdicatie. Geinteresseerden
kunnen dus eerst thuis televisie kijken en daarna
de dienst bezoeken.

Willy de Koning, 30-04-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 568, Subitem: 2.
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30-04-2013

GEBED VOOR DE KONING IN FEESTELIJKE OECUMENISCHE DIENST

In een stijlvolle en feestelijke oecumenische
viering in de Petruskerk is gebeden voor de nieuwe
koning. Een dienst van Dank en Hulde.

Deze dienst werd muzikaal opgeluisterd door
mannenkoor Si-Tard  onder leiding van dhr. Jo
Smeets en door Harmonie St. Joseph onder leiding
van Björn Bus. Ze zorgden voor een �klinkend stuk
muziek�.

Joke van der Steen vertegenwoordigde de PGSG, las
een bijbelgedeelte uit Psalm 72 en sprak een gebed
uit. Deken W. van Rens verzorgde gebeden, deed de
evangelielezing en hield een overdenking.
Er is nogal wat commotie geweest rondom het
koningslied zei Van Rens, maar hij wees erop dat
er een onomstreden koningslied bestaat dat al
enkele eeuwen oud is. Dat werd gezongen: Domine
salvum fac Regem nostram.
Natuurlijk klonk ook het Wilhelmus voor Koning
Willem-Alexander in deze dienst van Dank en Hulde.
Na afloop van de viering trok er een feestelijke
stoet door de stad. Voorafgegaan door de
Stadsschutterij Sint Rosa, het Sittards Mannenkoor
Si-Tard en de Harmonie Sint Joseph trokken de
kerkgangers naar het Mariapark aan de Oude Markt
waar alle gedecoreerden uit de gemeente en hun
naasten een ontvangst werd aangeboden.
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Hans  Pelman, 30-04-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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09-07-2013

Vacatures College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters is voor twee verschillende functies op zoek naar een vrijwilliger.
Het betreft een vacature voor de rol van administrateur  van de kerk met ingang van het nieuwe seizoen (de rol van
Gerrie Zandstra), die samen met de penning meester zorgt voor de financiële administratie van de kerkelijke zaken met de
bank.
En een vacature voor het bijhouden van de leden administratie  in het LRP programma ( de rol van Yvonne Kooyman).  
Beide in principe met ingang van het nieuwe seizoen Meer informatie en ook aanmelding bij mij als voorzitter van
College van Kerkrentmeesters.

Sietse van der Sluis

Hans  Pelman, 09-07-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 573, Subitem: 2.
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18-05-2013

Status Fair-Tradekerk verlengd

Van ZWO
Dit voorjaar werd onze status van Fairtrade Kerk
verlengd; na 3 jaar wordt door de stuurgroep
Fairtrade Gemeentes gevraagd hoe het ervoor staat
en of je nog voldoet aan de eisen van deze titel.
De beoordeling van de jury was als volgt: �De
Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht kijkt
verder dan de standaard fairtrade producten,
waardoor ze niet alleen koffie en thee gebruiken,
maar ook wijn en chocolade. Het koor (Synoïdos)
draagt zelfs fairtrade sjaals! Door de verkoop van
wereldwinkelproducten en fairtrade kerstkaarten
kunnen gemeenteleden ook meteen eerlijke producten
kopen. Tevens laat men door de jaren heen zien nog
steeds aandacht te vragen voor fairtrade: in het
kerkblad maar ook via themadiensten over eerlijke
handel.
De stuurgroep Fairtrade gemeentes waardeert dit
enorm. Daarom wordt de titel opnieuw met plezier
toegekend aan de Protestantse Gemeente Sittard
Grevenbicht.�

Fairtrade avondmaalswijn. Tijdens de viering van
het Avondmaal in de Johanneskerk op 12 mei hebben
we voor het eerst fairtrade avondmaalswijn
gebruikt. Omdat het bij een avondmaalsviering gaat
om delen, ligt het eigenlijk voor de hand dat we
juist déze wijn drinken: deze keuze symboliseert
onze solidariteit met mensen.
De fairtrade en tevens biologisch geproduceerde
Stellar Grace Wine wordt gemaakt bij Stellar
Organics, Zuid-Afrika. Stellar is de grootste
biologische wijnproducent van Zuid Afrika en al
haar producten zijn Fair for Life gecertificeerd.
Er is een vriendelijke, ontspannen werkverhouding
tussen de boeren en arbeiders. De arbeiders zijn
voor een belangrijk deel eigenaar van de wijngaard
en de wijnkelder. De fairtrade premie wordt
geïnvesteerd in huisvesting, gezondheidszorg,
onderwijs voor de arbeidersgezinnen en vele andere
projecten.   Met deze wetenschap smaakt ons het
slokje avondmaalswijn misschien wel beter dan
ooit.
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19-05-2013

ZWEVEN OP GODS ADEM

In een feestelijke Pinksterdienst werden op
zondagmorgen 19 mei twee nieuwe ambtsdragers
bevestigd. Thema: Zweven op Gods adem.
De nieuwe ambtsdragers zijn Nely Stuij
(ouderling) en Hennie Prins (diaken). Er werd geen
afscheid genomen van scheidende ambtsdragers, want
tot vreugde van de gemeente vullen zij twee al
langer bestaande vacatures in.
Een gelegenheidsgroep zorgde voor de muzikale
invulling van de dienst.
Beide vrouwen kozen een lied dat in deze dienst
klonk. Voor Hennie was dat het Taizélied �Mijn
ziel verstilt in rust en vrede bij God� (Mon âme
se repose) . Nely vindt veel inspiratie in het
Opwekkingslied �De kracht van uw liefde�. Een
beamerpresentatie van dit lied was gemaakt door
Emma de Koning en is te zien via bijgaande link:
http://www.youtube.com/watch?v=Aq42EYVmrng 

Veel metaforen uit dit lied over de arend, kwamen terug in de preek van dominee Irene Pluim. Voor de kinderen (maar ook
voor de volwassenen) maakte ze de Geest van God duidelijk met zeepbellen. Als je blaast zie je de adem niet, maar als je
er een zeepbel van blaast is het zichtbaar. De kinderen vonden het natuurlijk prachtig om de hele kerk vol bellen te
blazen.
In de kring van andere ambtsdragers werden Nely en Hennie bevestigd, zij stelden zichzelf voor aan de gemeente en
kregen van de kindernevendienst een passend cadeau.
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Hans  Pelman, 19-05-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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05-05-2013

BEVRIJDINGSDAG

Bevrijdingsdag viel dit jaar op een zondag. In de
kerkdienst vroeg dominee Joachim Stegink de
kerkgangers om in beweging te komen. Alle
aanwezigen gingen van hun �vaak vaste-  plaats en
liepen rond de banken. Vervolgens gingen allen
weer zitten, maar nu in de voorste banken, zoveel
mogelijk op een andere plaats en naast iemand.
Twee gemeenteleden vertelden over hun
herinneringen aan de oorlog. Nu kunnen wij daar
nog naar vragen; over enkele jaren zijn er geen
ooggetuigen meer. Indrukwekkend was dat er mensen
waren die gewoon onderduikers hielpen, zonder zich
af te vragen of dat gevaarlijk was. Niet helpen
was voor hen gewoon geen keuze.
De tekst uit Kolossenzen 2 vers 8 werd naar onze
tijd vertaald: 'Wees op uw hoede en laat u niet
meeslepen door holle en misleidende theorieën die
op menselijke tradities gebaseerd zijn'. Ook
hiervoor moeten wij in beweging komen, zo is de
boodschap, maar nu figuurlijk.
De cantorij werkte mee aan deze dienst en na
afloop werden er stekjes en CD�s verkocht. De opbrengst was voor het werk van Shabai met gehandicapte kinderen in China.

Gert Reijen
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01-06-2013

De Heidelbergse Catechismus in de regiodiensten

De oudere generatie zal zich zeker nog de
Heidelbergse Catechismus herinneren. Velen zijn er
via de catechese en kerkdiensten meer opgegroeid
en vertrouwd geraakt. Het leerboekje met 52
zogenaamde zondagen. De opzet was om elke
zondagmiddag een 'zondag' te behandelenVan oudsher
vormde dit boekje één van de pijlers waarop het
Hervormd-Gereformeerd belijden is gegrondvest.Nu
is het dit jaar 450 jaar geleden dat dit boekje
verscheen in de Duitse stad Heidelberg. Een
prachtige oude stad aan de rivier de Neckar in
Zuid-Duitsland. Toen ik predikant was in Duitsland
ben ik er vaak geweest, want maandelijks had ik
daar een gesprekskring voor Nederlandse studenten
en andere belangstellenden.Waarom komt deze
catechismus uit Heidelberg? Wel omdat in
Heidelberg, Frederik III, de keurvorst met de
reformatie protestant was geworden. Hij was eerst
Lutheraan en later is hij Calvinist geworden.
Frederik III vond dat er een boekje op de markt
moest komen, waarin duidelijk uitgelegd moest
worden wat het gereformeerd protestantisme
inhield.Hij wilde in die verwarrende tijd van de
Reformatie voor het voetlicht brengen hoe
protestanten aankijken tegen God, tegen Jezus,
tegen de Heilige Geest, tegen de kerk, tegen de
sacramenten etc.Een belangrijk bestanddeel van de
catechismus vormt de uitleg van de Apostolische
Geloofsbelijdenis, Het Onze Vader en de Tien
Geboden.
De catechismus stelt steeds een vraag en
formuleert vervolgens op die vraag een antwoord.
In totaal gaat het om 129 vragen en antwoorden,
die verdeeld zijn over de 52 zondagen. Op veel van
die vragen zouden wij wellicht vandaag een ander antwoord geven. En vragen die de samenstellers van de catechismus toen
bezighielden, zullen nu wellicht niet meer onze vragen zijn. Vandaar dat er ook steeds nieuwe catechismussen het
daglicht zien. In deze tijd is dat bijvoorbeeld het geval met de Doornse Catechismus, die zich presenteert als een
prikkelend nieuw geloofskompas. Je kunt ook denken aan de Catechismus van de Compassie van Christiane Berkvens en Ad
Alblas, die ons het beste uit kunst, cultuur en godsdienst voorschotelt. Maar te noemen valt ook de Kleine Catechismus
van het Groene Geloof van het dagblad Trouw.
Terug naar de Heidelbergse Catechismus, op 19 januari 1563, nu dus 450 jaar geleden, bekrachtigde Frederik III de
Catechismus met zijn handtekening. Vandaar dat er dit jaar, in 2013 diverse activiteiten en festiviteiten plaatsvinden
rond de Heidelbergse Catechismus. Zie voor meer informatie:  www.refo500.nl  Daarom lijkt het mij in dit jubileumjaar op
zijn plaats om  aandacht te geven aan de Heidelbergse Catechismus. En dat wil ik graag doen in de twee regiodiensten van
30 juni en 7 juli. Op zondag 30 juni gaat het over vraag 32 uit zondag 12: waarom wordt Gij een Christen genoemd?  En op
zondag 7 juli zal het gaan over vraag 55 uit zondag 21: wat verstaat Gij onder de gemeenschap der heiligen?

Ds. Pier Prins 

Willy de Koning, 01-06-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 579, Subitem: 2.
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09-06-2013

GOD ZIET NAAR ONS OM

�God ziet naar ons om�, rond dat thema waren door
dominee Irene Pluim de liederen, gebeden,
bijbellezing en preek in de dienst van zondag 9
juni gekozen.

Mooie verstilde liederen, klanken van viool,
orgel, piano en dwarsfluit. Koorzang van de
cantorij en solistische medewerking van dirigent
Hans Timmermans. Met die ingrediënten werd het
Bijbelverhaal uit Lucas over de jongeling van Naïn
omlijst.

Maak heel wat is gebroken,
Herstel in ons Uw leven,
Uw levenskracht.

Als de begrafenisstoet met de gestorven jongen
vanuit de stad loopt, komt Jezus hen met Zijn
volgelingen tegemoet. Jezus is bewogen om de
moeder van de jongen, heeft verdriet om deze
weduwe.

Mijn kussen nat van tranen,
En mijn ogen dik en rood.
Lieve God,
Vergeet mij niet

De jongeling wordt door Hem uit de dood tot leven gewekt en Hij geeft hem aan zijn moeder terug.
Ook in ons leven ziet God naar ons om, Hij weet wat er in ons leeft.

Mag ik jou opnieuw ontmoeten
Vriend, vriendin, vergeet mij niet
Zal ik jou opnieuw begroeten
Met mijn ogen, met mijn lied
Mag ons in Zijn hand behoeden
God, die lief is en ons ziet.

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 108 van 221



Vervolg van: GOD ZIET NAAR ONS OM

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 109 van 221



Vervolg van: GOD ZIET NAAR ONS OM

Willy de Koning, 09-06-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 585, Subitem: 2.

Pagina 110 van 221



[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

02-06-2013

Twee kinderen gedoopt

Op zondag 2 juni werden twee kinderen gedoopt.
Namelijk: Reva Naomi Susanna Kruiskamp en Abel van
Zaanen In de dienst ging het over het
mosterdzaadje dat een boom wordt waarin vogels
bescherming vinden (Matteus 13,31-32). De
mosterdzaadjes werden als levenservaringen gezien
die mensen met elkaar kunnen delen en waarmee
mensen elkaar  kunnen dragen. Als een boom
beschermende schaduw wil geven en vrucht wil
dragen, dan heeft hij een goed fundament nodig en
voeding. Psalm 1, 1-3 geeft aan, dat de mens die
zich richt naar de woorden van God als een boom is
aan levend water. Die wens geven de leden van de
PGSG mee aan de ouders en de dopelingen: Het
geloof als voeding om vrucht te dragen om er samen
met anderen van te genieten.

Willy de Koning, 02-06-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 587, Subitem: 2.
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20-06-2013

AFSLUITENDE BBQ JONGERENSEIZOEN

Op zondag 16 juni werd traditiegetrouw het
jongerenseizoen afgesloten met een barbeque in de
tuin van de Familie Stuij. Het was een heel
gezellige middag met prima opkomst. Het weer was
goed, al vielen er af en toe een paar voorzichtige
druppeltjes. Maar daar lieten we de pret niet door
bederven. In de tuin werd gevoetbald,
gevolleybald, gebadmintont, gepingpongt en lekker
gekletst op de trampoline. Een mooie afsluiting,
maar natuurlijk ook een mooi begin voor het
seizoen van volgend jaar. We hopen dat we iederen
terugzien bij catecheses, jongerenkerk, en wie
weet wat voor leuke activiteiten nog meer. Een
mooie zomer voor iedereen van:
Christel, Bert, Emma, Irene, Theo, Rolinka, Nely,
Riet, Jan, Thea, en Nico!

Hans  Pelman/Hans  Pelman, 20-06-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 590, Subitem: 2.
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23-06-2013

Verrassende en enthousiaste "Open Ruimte Viering"

�Het leven proeven�, met dat thema gingen de
gemeenteleden zondagmiddag aan de slag. Het eerste
wonderteken van Jezus, het veranderen van water in
wijn tijdens de bruiloft in Kana, was de leidraad
tijdens deze eerste �Open Ruimte Viering�.

De beide predikanten Irene Pluim en Joachim
Stegink namen het initiatief voor dit experiment
in hun zoektocht naar een laagdrempelige vorm van
vieren die ook voor mensen zonder kerkelijke
achtergrond gemakkelijk toegankelijk is. In de
viering was ruimte voor gesprek, creativiteit,
beweging, meditatie en stilte.
De Open Ruimte in deze viering kon letterlijk
worden genomen. De kerkbanken waren opgesteld in
een grote kring met binnenin een open ruimte. In
die open ruimte kwamen na afloop de ervaringen
samen vanuit zes groepen. 
Een proefhoek, een beweeghoek, een ontdekhoek,
een stellingenhoek, een kleurrijk hoek en een
meditatiehoek. De kinderen zochten de kleurrijk
hoek op en verder koos iedereen een �hoek� die bij hem pastte. Op veel creatieve manieren werd het Bijbelverhaal
verdiept, uitgeplozen, vorm gegeven of overdacht. Daarna werden de inzichten gedeeld, ieder kreeg een glaasje �wijn� en
voor de verandering collecteerde de predikant (ambtsdragers deden geen dienst in deze viering).

Na afloop was er nog een gezellige gezamenlijke maaltijd.
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Willy de Koning, 23-06-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 591, Subitem: 2.
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14-07-2013

Regiodiensten tijdens vakantieperiode

Evenals voorgaande jaren vindt ook dit jaar weer
de zomerkerk plaats. Op zondag 30 juni was de
eerste. De laatste zomerkerkdienst vindt plaats op
zondag 4 augustus. Zie bijgaand rooster.

Elke zondag zijn er twee diensten, namelijk om
09.00 uur en 10.30 uur, waarbij de kerkgebouwen en
voorgangers wisselen. Deze diensten bieden een
goede gelegenheid om de kennismaking over en weer
voort te zetten.

Op de foto is een goedgevulde Johanneskerk te
zien op zondag 14 juli.

Zondag 21 juli9.00 uur BeekVoorganger: ds.J.
Drost uit MaastrichtCollectes: Inlia,Kerk10.30 uur
Ontmoetingskerk GeleenVoorganger: ds.J. Drost uit
MaastrichtCollectes: Inlia,KerkZondag 28 juli9.00
uur UrmondVoorganger: ds. J. SteginkCollectes:
ZWO, Kerk10.30 uur JohanneskerkVoorganger: ds. J.
SteginkCollectes: Eigen diaconie, KerkZondag 4
augustus9.00 uur GrevenbichtVoorganger: ds. J. SteginkCollectes: Bie Zefke, Kerk10.30 uur Ontmoetingskerk
GeleenVoorganger: ds. J. SteginkCollectes: Religieuzen tegen vrouwenhandel, Kerk

Willy de Koning, 14-07-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 596, Subitem: 2.
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18-08-2013

Taizéviering

De volgende Taizéviering bij de parochie
Vrangendael staat gepland voor dinsdag 3 september
om 19 uur in de dagkapel.

Iedereen die een moment van stilte en bezinning
zoekt is van harte welkom.

Willy de Koning, 18-08-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 601, Subitem: 2.
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15-09-2013

Winterwerk van start

In de startdienst van zondag 15 september ging
het winterwerk van start. �Geloven met hart en
ziel� was het thema. Dominee Joachim Stegink was
de voorganger.

Belangrijkste boodschap uit de preek was:
'Geloven met hart en ziel betekent dat we elkaar
zien met de ogen van God. Er moet een belletje bij
ons gaan rinkelen.'

Na de overweging stuurde Joachim de kerkgangers
het gebouw in, op zoek naar een klein
zilverkleurig doosje dat ergens verstopt zou zijn.
Iedereen kwam in beweging en ging op zoek. De
kelder in, de keuken, de consistorie, de hal.
Dozen werden omvergehaald, kastjes opengetrokken
en ja hoor, daar was het...... Bas van Dongen vond
in de keuken het gewenste doosje.
Maar helaas, dat was niet het doosjes dat Joachim
Stegink bedoelde. Iedereen ging weer verder zoeken
totdat Florian Smeets het doosje ontdekte. Het
duurde even voordat alle mensen uit de hoeken en gaten van de kerk terug waren in de kerkzaal en nieuwsgierig afwachtten
wat er in het doosje zou zitten. Misschien was Florian wel het meest nieuwsgierig.

Het rammelde een beetje en toen het werd uitgepakt rinkelde het: EEN BELLETJE!

Net zoals de herder in de gelijkenis van Jezus op zoek ging naar dat ene schaap, zo waren de kerkgangers met z�n allen
op zoek gegaan naar dat ene doosje. Maar het bleef niet bij dat ene belletje; iedereen kreeg een belletje om ergens aan
te hangen en daardoor telkens herinnerd te worden aan de boodschap van deze dag.

Uit het Winterwerkboekje werden enkele activiteiten wat nader belicht. Gert Reijnen en Willy de Koning spraken over de
twee bijbelkringen Oost en West, Marijke Pelman over het Filmhuis, Bas van Dongen over Joods Koken en Rolinka Boltong
over het jubileum van de Jongerenkerk.

Meer informatie over alle kerkelijke activiteiten is te vinden in het boekje dat samen met het kerkblad Gaandeweg is
bezorgd. In de hal van de kerk liggen nog extra exemplaren.
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Hans  Pelman, 15-09-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 627, Subitem: 2.
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14-09-2013

Blote voeten  worden blote handen

Een klein fotoverslag van de
nevendienstactiviteit afgelopen zaterdagmiddag 14
september. Het geplande uitstapje naar het
blotevoeten pad in België ging door het slechte
weer helaas niet door.Heel jammer, de kinderen en
leiding hadden er erg naar uitgekeken, omdat het
al twee keer eerder niet door kon gaan.Het werd
toch een gezellige middag, met vingerverven,
verstoppertje, muziek maken en een verhaal.Aan het
eind van de middag schoven ook de ouders aan en
hebben we samen frietjes gegeten.
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Hans  Pelman, 14-09-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 628, Subitem: 2.
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22-09-2013

GERRIT KLEE ONDERSCHEIDEN
MET DE DRAAGINSIGNE IN GOUD MET BRILJANT VAN DE PROTESTANTSE KERK NEDERLAND

Het Grevenbichtse protestantse kerkje was
zondagmiddag 22 september tot. aan de laatste
plaats gevuld. In een feestelijke samenkomst werd
Gerrit Klee de draaginsigne in goud met briljant
van de Protestantse Kerk Nederland opgespeld.
Mevr. Lianne van Oord, de voorzitter van de
Kerkenraad van de Prot. Gemeente Sittard en
Grevenbicht reikte aan hem deze hoge
onderscheiding uit vanwege zijn grote inzet op
diverse terreinen voor de oude Protestantse
Gemeente van Grevenbicht gedurende ruim vijftig
jaren.

Een fraaie oorkonde bij deze schitterende
draaginsigne werd door de wijkouderling mevr.
Pauline Vandehoek overhandigd.
Het was een groots feest in het kerkje van de
eeuwenoude protestantse gemeenschap langs de Maas;
velen waren gekomen om deze hulde aan Gerrit Klee
mee te vieren. Temidden van zijn kinderen en kleinkinderen hoorden Gerrit Klee en zijn vrouw Truus in een laudatio
uitgesproken door de voormalige predikant mevr. Ds. Corja Menken-Bekius de indrukwekkende staat van dienst in
verantwoordelijkheden en werkzaamheden zichtbaar onder de indruk aan. Het buitengewone is dat hij zelf zijn inzet en
inspanningen gedurende al die jaren als gewoon en vanzelfsprekend vindt. Gerrit Klee is eigenlijk zoals ds Joachim
Stegink het uitdrukte zijn hele leven tot op de dag van vandaag in Grevenbicht een collegiaal ambtsdrager die altijd
beschikbaar is. Hoe gewoon zijn grote inzet bij zijn dagelijks leven hoort werd heel duidelijk toen zijn zoon Rob Klee
het woord voerde: thuis viel het niet echt op, de pap is altijd in de weer met van alles en nog wat, zo ook met het
kerkje en alles wat er bij hoort. Toen Herman Baars, voorzitter van de Stichting Prot. Kerkje Grevenbicht, in het
voorjaar de kinderen Klee inlichtte over het voornemen voor vader Klee deze onderscheiding, ingesteld in 2012, aan te
vragen en hen een overzicht van zijn inzet over ruim vijftig jaar voorlegde, werd pas in volle omvang zichtbaar wat zich
ongemerkt thuis en buitenshuis had afgespeeld. In alle stilte konden vervolgens ongemerkt achter een rookgordijn van een
�korenmiddag� de voorbereidingen voor deze huldiging getroffen worden.

Het programma van de feestelijke uitreiking werd omlijst door het zangkoor 'Ons Genoegen' en het Guliks Mannenkoor,
waarvan Gerrit Klee zelf lid is; zonder het te weten repeteerde Gerrit voor zijn eigen feest. En dan was ook het geval
met de Koninklijke Harmonie Aurora die hem die zondagmiddag bij het kerkje een prachtige serenade kwam brengen.
Felicitaties waren er van Pieter Meekels, wethouder in de Gemeente Sittard - Geleen, en van de Oranjevereniging
Grevenbicht, waarvan Gerrit Klee lid is.

Grevenbicht beleefde een zeer bijzondere feestelijke middag die geheel in stijl van Gerrit en Truus Klee werd
afgesloten met zijn lied 'Geest van hierboven, leer ons geloven' en de zegenwens van Ds. Joachim Stegink tot behoud van
zijn dierbare kleine protestantse gemeenschap van Grevenbicht.
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Truus en Gerrit Klee

Hans  Pelman, 22-09-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 631, Subitem: 2.
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23-09-2013

Oecumenische kerkdienst

Tweemaal per jaar kerken de parochie Vrangendael
en de protestantse kerk Sittard Grevenbicht samen.
Op zondag 22 september 2013 was het thema
'Gelukkig wie vrede sticht'.
Jezus zei dat in de zaligsprekingen. Echte diepe
vrede is een ideaal. Dat wordt bereikt als er
gerechtigheid wordt gedaan en dat vergt
solidariteit. De profeet Amos probeerde dat uit te
leggen.
In de huidige tijd lijkt eerlijk delen ver weg.
Maar, zijn wij zelf wel solidair? Dat vergt
omkeer, loskomen van het materiële en eerlijk
delen.
De met zangers uit de parochie flink versterkte
cantorij van de PKN zong liederen over dit thema.
Piano, orgel, viool en dwarsfluit maakten er een
mooi muzikaal geheel van.
Het gebruikelijke koffiedrinken na afloop was een
gezellige afronding van de viering. 
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Willy de Koning, 23-09-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 633, Subitem: 2.
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29-09-2013

BAAT BIJ MUZIEK

Iedereen heeft baat bij muziek! Dat is wel
duidelijk geworden tijdens tien jaar Jongerenkerk.
Op zondag 29 september werd in de Johanneskerk
gevierd dat de Jongerenkerk tien jaar geleden werd
opgericht.

Een feestelijke viering waarin uitgelegd werd hoe
muziek je kan ondersteunen in je geloofsbeleving.
Jongeren ontdekten dat teksten van popmuziek soms
meer diepgang hebben dan je bij het eerste gehoor
denkt. Ze maakten er veelvuldig gebruik van bij
hun vieringen in de kelder van de kerk.

Emma de Koning speelde eerst met vier
vrijwilligers het gebruikelijke �opstapspel�. Dit
keer in de vorm van �The Voice of the
Johanneskerk�. Sjannie van de Steeg, Elly Myers,
Thea Coenen en Martijn van Gurp vertegenwoordigden
daarbij vier verschillende leeftijdscategorieën en
lichtten hun muziekmotivatie toe.

In de kerk zaten ook verschillende jongeren die inmiddels elders wonen, maar voor deze viering naar de Johanneskerk
waren gekomen. Een soort reunie.

Dominee Irene Pluim preekte naar aanleiding van het bijbelverhaal over Saul en David. Door de muziek van David komt
Saul tot rust. Een fraaie harp illustreerde de overdenking.
Muzikale medewerking aan deze dienst verleenden Marnix van Gurp en Bram Versluis (piano) en Bart Kooyman (dwarsfluit).
Gebeden, aansteken van de kaars en actualiteit werden door de jongeren verzorgd.

Er werd gezongen via de beamer en via dezelfde beamer werd geluisterd en gekeken naar filmpjes van Anke Kip (Sri Lanka)
en Simon Stuij (Japan), die vertelden wat de Jongerenkerk voor hen betekende. 'Je kon er met al je vragen terecht',
typeerde Anke haar herinnering.

Nely Stuij gaf een impressie van de antwoorden van jongeren die in de loop van de achterliggende tien jaar betrokken
waren bij de Jongerenkerk. Voor de een raakte het geloof op de achtergrond, even wat minder belangrijk, maar er waren
ook heel bewuste keuzes voor God en Zijn kerk.

Prachtig klonk het lied van Daniel Lohues �Baat bij Muziek�. Kerkenraadsvoorzitter gaf een cadeautje weg aan de
jongeren. Een 10 in grote chocoladeletters en sprak de hoop uit dat die zich �wonderbaarlijk zouden vermenigvuldigen�.
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Willy de Koning, 29-09-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 634, Subitem: 2.
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29-09-2013

Insecten, bomen en waterstromen

Het weer werkte mee en de stemming zat er goed
in. Maar liefst veertig kerkleden deden mee met de
natuurwandeling op zondagmiddag 29 september in
het Limbrichterbos. De wandeling werd
georganiseerd door de wijkteams van Noord, Zuid,
Oost, West en Grevenbicht. Gemeentelid Gert
Reijnen verzorgde deze wandeling, maar kreeg
vanwege het grote aantal aanmeldingen hulp van
collega-IVN-gids Jan Biemans.

Er was veel te zien en er viel veel te vertellen.
Insecten, diverse soorten bomen, beheer,
waterstromen, paddestoelen en allerlei
wetenswaardigheden passeerden de revue. Ook aan
gezelligheid ontbrak het niet. Halverwege de
middag kwamen de twee groepen elkaar tegen. Later
in de middag ontmoetten ze elkaar weer in de
Johanneskerk waar werd genoten van een gezellige
maaltijd.
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Willy de Koning, 29-09-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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26-10-2013

OPEN HUIS KERK GRUIZENSTRAAT

Er is nog volop bedrijvigheid en heel veel werk
te doen bij de kerk in de Gruizenstraat en de
vakwerkhuizen, maar op zaterdag 26 oktober is het
zover. Dan zijn de verbouwings-, uitbreidings- en
renovatiewerkzaamheden afgerond en vindt de
officiële opening plaats met genodigden.

Een belangrijk moment voor de Protestantse
Stichting Kerk Gruizenstraat na een aantal
spannende en enerverende maanden. Maar nu is er
een resultaat om trots op te zijn, een vernieuwde,
historische parel in het hart van Sittard.

Na de officiële opening, toespraken enzovoort is
er gelegenheid voor de gemeenteleden van de PGSG
en andere belangstellenden om een kijkje te nemen
tijdens een Open Huis. Dat zal zijn van 16.00 uur
tot 18.00 uur. .

Hans  Pelman/Hans  Pelman, 26-10-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 637, Subitem: 2.
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06-10-2013

Cadeautip

De kerkenraad van de PGSG heeft besloten om vanaf
januari 2014 in de Johanneskerk het Nieuwe
Liedboek te gaan gebruiken, omdat het een heel
brede schakering aan liederen heeft.
Ook is afgesproken gebruik te willen maken van de
boekvorm en niet standaard de beamer te gebruiken,
omdat dat qua organisatie (een �beamteam�
bijvoorbeeld) heel wat voeten in de aarde heeft en
ook aanzienlijke kosten met zich meebrengt.
Om de kosten niet te hoog op te laten lopen wordt
de gemeenteleden gevraagd om zelf een liedboek aan
te schaffen (of cadeau te vragen&) en mee te
brengen naar de kerk.
Ook zal een beperkt aantal exemplaren in de kerk
liggen voor gemeenteleden die het niet hebben en
voor gasten.

Hans  Pelman, 06-10-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 640, Subitem: 2.
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13-10-2013

Fout in preekrooster Gaandeweg: Klop 13-10 en Borger 20-10

Bij het rooster van kerkdiensten, achterop het
kerkblad Gaandeweg staan twee foute gegevens.

Op zondag 13 oktober gaat niet ds. Ferdinand
Borger (Amsterdam) voor, maar de Heer J. Klop
(Zeewolde).

Ferdiand Borger gaat voor in de dienst van 20
oktober.

In de kerkdienst van afgelopen zondag werd bij de
afkondigingen vermeld dat Ferdinand Borger op 13
oktober komt preken; FOUT dus!

Zowel Borger als Klop zijn voormalige leden van
de PGSG.

Willy de Koning, 13-10-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 644, Subitem: 2.
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27-10-2013

Schrijf net als Paulus een brief aan de gemeente

Op zondag 27 oktober is het Bijbelzondag. Dit
jaar staat de apostel Paulus centraal. Hij schreef
veel brieven, die we uit de Bijbel kennen. Naar
gemeentes en naar vrienden.
Daarin schreef hij bemoedigende woorden, maar ook
sprak hij soms zijn bezorgdheid uit. Hij gaf
aanwijzingen voor een goed gemeenteleven.
Met deze gegevens als achtergrond bedacht de
ZWO-groep het volgende initiatief:
Schrijf ter voorbereiding op deze themadienst ook
een brief. Geef daarin aan wat voor u belangrijke
voorwaarden zijn om een goede geloofsgemeenschap
te kunnen zijn.
De brief kunt u meebrengen naar de kerk of
opsturen, per mail of per post.
Naar:
Dominee Irene Pluim:
Beukeboomweg 30, 6132 AC Sittard
irenepluim@home.nl

of naar:
Naar Joke van der Steen:
vander_steen@zonnet.nl

De brieven worden niet in de dienst gebruikt of
gelezen, maar wel na de dienst tijdens het
koffiedrinken. Dan zal er een leestafel klaar
staan, waar men de brieven kan lezen, aan elkaar
kan voorlezen en erover praten.

Hans  Pelman, 27-10-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 645, Subitem: 2.
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14-10-2013

Koren- en liedboekdag in Weert

Op zaterdag 12 oktober werd in Weert een Korendag
annex Liedboekdag gehouden. Een muzikale dag,
waarop een heel divers liedrepertoire te horen
was.

Eerst �s morgens al bij de presentatie van de
deelnemende koren: Het Christelijk Gemengd Koor
Heerlen en het Bethelkoor uit Weert, daarnaast de
cantorijen van Geleen-Beek-Urmond en onze
cantorij. Onze cantorij zong dit maal onder
leiding van gastdirigente Helma Bannink.
Het repertoire dat klonk varieerde van Buxtehude,
via Taizé, Iona en het liedboek tot Cent Mille
Chansons  (een songfestivaltopper van lang
geleden).
Tijdens de lunch was het leuk om met leden van
andere koren ervaringen en repertoire uit te
wisselen.
Hans van Gelder, kerkmusicus en organist/pianist,
leidde ons �s middags al vertellend en musicerend 
door het Nieuwe Liedboek. Hij deed dat samen met
Jefta van Garderen, de dirigent van het Weertse gastkoor.
We hebben veel gezongen, vertrouwd klinkende en nieuwe muziekstijlen. Zo kregen we een goed beeld van de veelzijdigheid
van het liedboek.

Christel Prins
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23-10-2013

Bijbelkring West wint de Bijbelquiz

Ze wilden zichzelf uit bescheidenheid geen
�Schriftgeleerden� noemen, maar
�Schriftstudenten�. Toch hadden ze best die naam
kunnen gebruiken, want deze groep bleek de winnaar
te zijn tijdens de regionale Bijbelquiz die
dinsdagavond 22 oktober in de Johanneskerk werd
gespeeld.

Namens het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG)
was Joke van der Steen gastvrouw, Jan de Koning
presenteerde de quiz.
De opkomst was verheugend en maar liefst acht
groepen streden tegen elkaar. Ze hadden zichzelf
prachtige namen meegegeven. �De wijzen uit het
Oosten (leden van de PGSG die afkomstig zijn uit
het oosten van het land); �De Onnozele Kinderen�
(krantenleesgroep); �Wazige Spiegel� uit
Geleen-Beek-Urmond; �Vlegels� uit Weert;
�Woestelingen� (leden wijk west PGSG), �Roermond�
(Protestantse gemeente Roermond); �Baptisten
Brunssum� en de eerder genoemde �Schriftstudenten�
(Bijbelkring West).

Thema was �Wijze woorden van Paulus�. Het werd de ruim vijftig deelnemers niet gemakkelijk gemaakt, er zaten hele
lastige vragen tussen. Daar was ook een deel topografie bij over de reizen van Paulus. Voor de meesten was dat een brug
te ver, maar voor sommigen �een eitje�.
Het was een genoeglijke avond die zeker voor herhaling vatbaar is. En dat is maar goed ook, want de �Wijzen uit het
Oosten� die vorig jaar wonnen en nu als zevende eindigden willen zich revancheren.

De groepsuitslag:
1.     �Schriftstudenten�
2.     �Vlegels�
3.     �Wazige Spiegel�
De individuele uitslag:
1.     Bert Stuij (Schriftstudenten)
2.     Jaap Boonstra (Vlegels) en Gerard Kortleve (Onnozele Kinderen) Gedeelde 2de plaats.
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26-10-2013

Gruizenkerk en vakwerkhuisjes feestelijk geopend

Volop lovende reacties en positieve woorden waren
er te horen bij de feestelijke opening van de
vakwerkhuisjes en de kerk aan de Gruizenstraat.
Deze werden zaterdagmiddag officieel in gebruik
genomen na renovatie en verbouwing. De
openingshandeling werd verricht door burgemeester
Sjraar Cox, gedeputeerde Noël Lebens en dominee
Irene Pluim nadat ze de vele aanwezigen hadden
toegesproken.
Irene Pluim schetste een deel van de
geschiedenis, hoe het protestanten en rooms
katholieken niet altijd lukte om vreedzaam samen
te leven, maar ook hoe het beter kan. Ze besloot
haar toespraak met een zegenbede voor de nieuwe
gebouwen en haar gebruikers.
'Vannacht wordt de klok een uur terug gezet', zei
Noel Lebens, 'maar dat geldt niet voor deze
gebouwen. Hier wordt toekomstgericht gehandeld en
vooruit gekeken.'
Burgemeester Sjraar Cox vond dat de protestanten
in de eeuwen dat ze in Sittard wonen prima
geïntegreerd zijn geraakt in de katholieke samenleving. 'Jullie hebben het goed begrepen; plaats horeca in je
kerkgebouw!'

Waarderende woorden waren er van de drie sprekers voor het stichtingsbestuur dat onder leiding van voorzitter Eric
Rodigas deze gigantische klus klaarde, vaak met persoonlijke inzet zoals schilderkwast en schoonmaakdoek.
Tijdens de officiële openingshandeling, het onthullen van bord met de gebruikers van de gebouwen, werd de kerkklok
geluid als teken van deze blijde gebeurtenis. Daarna werden de participanten voorgesteld.
In de vakwerkhuisjes bevindt zich een horecagedeelte, kantoor- en werkruimtes. Buiten zijn terrassen. De kerk is
ingericht voor culturele activiteiten zoals exposities, concerten, koorrepetities en lezingen. Ook kan de kerkruimte
gebruikt worden voor rouw- en trouwdiensten.
Na het officiële gedeelte was er Open Huis voor belangstellenden.
De provincie Limburg verleende de stichting een subsidie van ¬ 158.000 voor dit project en de gemeente Sittard-Geleen
verstrekte de grond.
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27-10-2013

Fairtrade week 26 oktober tot 3 november

Deze week is het FairTrade-week. Ook in de
Johanneskerk vindt er ( 3 november) een activiteit
plaats. Onderstaand overzicht van de gemeente
Sittard-Geleen geeft een opsomming van alle
activiteiten: 
Sittard-Geleen is fairtradegemeente. De
fairtrade week, die van 26 oktober t/m 3 november
plaatsvindt, staat in Sittard-Geleen bol van de
activiteiten. Zo vinden er gastlessen met jongeren
plaats, is er een bijeenkomst voor de Horeca en organiseren beide Fairtrade Kerken in Sittard-Geleen activiteiten.
Zaterdag 26 oktober
Het is belangrijk dat inwoners van Sittard-Geleen kunnen kennismaken met fairtrade. Daarom trakteert de fairtrade
werkgroep tijdens de zaterdagmarkt in Geleen bezoekers op fairtrade chocolademelk.
Maandag 28 oktober
In Ernesto�s vindt een bijeenkomst plaats voor genodigden van de Fairtrade werkgroep. Het samenzijn staat in het teken
van netwerken en vooral ook (h)eerlijk proeven. Meer informatie over het programma zie, www.mondiaalbeleid.nl
Dinsdag 29 en donderdag 31 oktober
Op twee ochtenden tijdens de Fairtrade week gaan klassen uit het basisonderwijs op bezoek bij de Wereldwinkel Sittard
en gaan zij in de Albert Heijn op zoek naar Fairtrade producten. Deze activiteiten maken onderdeel uit van het
omvangrijkere Fairtrade project.In totaal nemen meer dan 350 basisschoolleerlingen uit Sittard-Geleen  de komende
periode deel aan dit project. Dit project is een samenwerking van Vereniging Mondiaal Beleid, de Wereldwinkel Sittard en
de Albert Heijn aan de Brugstraat in Sittard.

Woensdag 30 oktober
In de Fairtrade Kerk Vrangendael wordt een fairtrade Herberglunch georganiseerd. Deze lunch is voor genodigden van
Vluchtelingenwerk en 'Bie Zefke.'
Donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november
Op beide dagen verzorgen gastdocenten van Vereniging Mondiaal Beleid lessen over eerlijke handel op het Dacapo College
aan de Broeksittarderweg. Na deze les gaan de leerlingen een de slag met fairtrade producten en bereiden hier een
eerlijke lunchhapjes mee.
Zondag 3 november
Om 15.00 uur vindt in de Johanneskerk, de andere Fairtrade in Sittard-Geleen, een requiemconcert plaats: �Gedenken en
herinneren�. In de pauze worden gratis fairtrade traktaties verstrekt. Info: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9,
Sittard, entree ¬17,50, kaarten via secretaris@oratoriumverenigingsittard.nl of 046-4580693
Horeca Markt Sittard
Diverse horeca ondernemers aan de Markt in Sittard besteden aandacht aan de Fairtrade Week. Zij gaan Fairtrade
producten verwerken in hun menu�s. Dit doen zij allemaal op hun eigen manier waardoor dit bij iedere deelnemende zaak
een eigen, verassende invulling krijgt.

De volgende horeca ondernemers nemen deel:
Limbourg
De Kroon Wine& Dine
Coffee Mundo
Down Under
Ernesto's
SOHO dining
Bagels&Beans
DODS Food
Cafe de Bloem

Willy de Koning, 27-10-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 655, Subitem: 2.
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27-10-2013

Schrijf een "Paulusbrief"

Zondag 27 oktober was het Bijbelzondag. Een
activiteit die ZWO ter gelegenheid hiervan bedacht
was het schrijven van een �Paulusbrief� naar de
eigen gemeente.

Enkele gemeenteleden gaven daaraan gehoor. De
brieven werden niet in de dienst gebruikt of
gelezen, maar wel na de dienst tijdens het
koffiedrinken. Bij een leestafel konden de brieven
worden gelezen en er werd over doorgepraat.

Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) sluit
deze week haar driejaarlijkse campagne �Wijs met
de Bijbel� af met de apostel Paulus Hij schreef
veel brieven, die we uit de Bijbel kennen. Naar
gemeentes en naar vrienden. Daarin schreef hij
bemoedigende woorden, maar ook sprak hij soms zijn
bezorgdheid uit. Hij gaf aanwijzingen voor een
goed gemeenteleven.

Met deze gegevens als achtergrond bedacht de
ZWO-groep dit initiatief:

De oproep kwam te laat voor kerkblad Gaandeweg en misschien heeft niet iedereen de mededeling in de kerk gehoord of de
website gelezen. Daarom is er de mogelijkheid alsnog mee te doen. Wie toch nog een �Paulusbrief� wil schrijven kan zijn
fantasie laten werken. Geef in de brief aan wat voor u belangrijke voorwaarden zijn om een goede geloofsgemeenschap te
kunnen zijn.

De brief kunt u opsturen, per mail of per post. Naar:
Dominee Irene Pluim:
Beukeboomweg 30, 6132 AC Sittard
irenepluim@home.nl

of naar:
Naar Joke van der Steen:
vander_steen@zonnet.nl
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27-10-2013

Artamuse werkt mee aan dienst in Johanneskerk

Strijkersensemble Artamuse werkte op zondag 27
oktober mee aan de kerkdienst in de Johanneskerk.
Er vielen veel dingen samen tijdens deze viering.
Het was Bijbelzondag en de Maaltijd van de Heer
werd gevierd.
Voorganger in de dienst was dominee Irene Pluim.
In de dienst werden alleen Iona-liederen gezongen.
De samenzang van de gemeente werd begeleid door
Artamuse. Dat was voor iedereen een nieuwe
ervaring, maar het ging goed en het klonk heel
mooi.
Ook speelde het ensemble nog enkele extra werken,
namelijk:
James Brown, 'In the Cathedral'; Samuel Scheidt:
Symfonia 13 en 14; Tomaso Albinoni: uit Triosonate
3, Grave; Johann Sebastian Bach: Mars; Berthold
Hummel: Andante religioso.
Gery Makkinga, die de contacten met Artamuse had
gelegd, bedankte de zeven muzikanten met voor
ieder een leuke attentie.

Willy de Koning, 27-10-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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17-11-2013

Geloof te voet.....op 17 november

In de bijbel wordt heel wat afgewandeld. Abraham
wandelt van Ur naar Kanaan toen hij Gods stem
gehoord had, het volk Israel wandelt veertig jaar
door de woestijn op weg naar het beloofde land, en
in het nieuwe testament is Jezus eigenlijk ook
altijd op stap. Het moet wel goed voor je geloof
zijn, wandelen. Het hoeft nou ook weer niet meteen
net als in de bijbel een wandeling van jaren te
zijn; een middag is ook genoeg.
Daarom is er op zondagmiddag 17 november een
bijzondere wandeling door Limbricht en als het
droog is ook een stukje door het Limbrichterbos.
Wonderlijk genoeg komen we daar de twaalf
apostelen tegen, en elk van hen blijkt een eigen
geloofsbelijdenis te hebben. Ze hebben ook
wapenschilden. Als alles goed gaat eindigen we in
de parochiekerk van Limbricht waar diezelfde
Apostelen met belijdenis en wapen in de ramen
gebrandschilderd zijn. We sluiten af bij een
gemeentelid in Limbricht.
Geloof komt te voet, dat zal deze middagen
blijken. Dus wandel mee!
In het winterwerkboekje staan twee data genoemd over deze wandeling, namelijk 10 en 17 november, maar de juiste datum
is 17 NOVEMBER
Start bij de familie Stuij, Beekstraat 30 in Limbricht, 14.00 uur. De wandeling duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Opgeven bij: Bert Stuij, 046 - 4200745 of bij Willy de Koning 046 - 4513795

Hans  Pelman/Hans  Pelman, 17-11-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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03-11-2013

Themadienst diaconie

Op zondag 3 november was er een themadienst in
samenwerking met de diaconie met als thema Kerk in
netwerk. Vanuit de diaconie was er een bijdrage
door Hennie Prins die een verhaal voorlas uit het
welbekende boek Bartje. In dit verhaal werd de
hulpverlening die vroeger geboden werd goed
weergegeven.  Er was veel sociale controle en
afhankelijkheid aan hulpverlening die vanuit
kerken werd geboden.  De verzorgingsstaat bracht
bevrijding door het anonimiseren van hulp. In de
huidige ontwikkeling naar een
participatiemaatschappij worden eveneens
voorwaarden gesteld aan de hulpverlening. Denk
hierbij maar aan de voorwaarden die gesteld worden
door gemeenten en wet en regelgeving. Om dit te
verduidelijken vertelde Ineke Stegink (uit haar
werk als maatschappelijk werker), aan de hand van
een voorbeeld hoe er tegenwoordig wordt omgegaan
met gezinnen in een probleemvolle situatie.
Door Joachim werd gekeken naar de rol en plek
van de kerk in het verleden en in de huidige ontwikkelingen. De conclusie uit zijn overweging leidde tot de volgende
stelling:
Pas als ik en wij samen een goed netwerk opbouwen en onderhouden door naar elkaar te luisteren, oog te hebben voor
elkaar en onze spiritualiteit met elkaar te delen, pas dan kunnen we als geloofsgemeenschap van betekenis zijn voor de
mensen buiten onze eigen geloofsgemeenschap. Als we op deze uitdaging ingaan dan vinden wij als geloofsgemeenschap
vandaag de dag onze plek.  Joachim eindigde zijn overdenking met de volgende woorden:
Ik denk dat ik moet leren -voorbij de schroom- mijn geloof te leven door
1.mijzelf en anderen bewust maken van de spirituele kant van mijn leven en dat toelichten als zich de gelegenheid
voordoet.
2. pastoraat en diaconaat, luisteren en omzien, toe te passen door te communiceren, te participeren, in de betekenis
van �deelnemen en deelhebben� aan elkaars leven door te netwerken.
Om het gevoel van netwerken door te geven en zichtbaar te maken aan de gemeenteleden had iedereen twee touwtjes
ontvangen bij aanvang van de dienst. Gezamenlijk werd er hard gewerkt om hier een zichtbaar netwerk van te maken en
verbinding te leggen met elkaar. Het was goed om met elkaar bewust en zichtbaar bezig te zijn met het netwerk binnen
onze eigen geloofsgemeenschap. Er kwamen veel verbindingen (ook dwarsverbanden) tot stand. Als dit samen zo goed lukt,
dan beloofd dit veel voor onze mogelijkheden tot netwerken naar mensen buiten onze eigen geloofsgemeenschap!

Ineke Stegink
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14-11-2013

Weer "Open Kerk" in de Gruizenstraat

Wekelijks staan op donderdagmorgen de kerkdeuren
van de kerk in de Gruizenstraat open voor
belangstellenden. Donderdag is marktdag in de
binnenstad van Sittard. Gedurende de verbouwing
was dat enkele maanden niet mogelijk, maar vanaf
vandaag is iedereen weer welkom. Dat kan zijn om
even rond te kijken, een gesprek aan te gaan, een
kop koffie te drinken of om tot rust te komen. Een
team van gastvrouwen- en heren zorgt ervoor dat er
altijd iemand aanwezig is.

De kerk is elke donderdag open van 10.30 uur tot
12.30 uur.

Willy de Koning, 14-11-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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14-11-2013

Ook "Open Kerk" bij binnenstadparochie

Open Kerk tijdens marktdagen. Dat is bij de
Protestantse gemeente al jarenlang een feit. Nu
heeft ook de Rooms Katholieke Binnenstadparochie
dit initiatief omarmd, zo staat te lezen in
huis-aan-huisblad De Trompetter/Maas en Mijn. En
het is een groot succes, vertelt deken Wilbert van
Rens in het artikel. Eens per maand staat op een
donderdagochtend de kerkdeur open voor gebed, zang
en aanbidding, een kaarsje op te steken of de
zegen te ontvangen.

Elke eerste donderdag van de maand van 11.00 tot
13.00 uur is de St. Michielskerk open.

De kerk aan de Gruizenstraat is elke
donderdagmorgen geopend van 10.30 tot 12.30 uur.

Willy de Koning, 14-11-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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16-11-2013

Johanneskerk slaat door

Een doorslaand succes, die feestavond voor de
vrijwilligers van de PGSG. Op vrijdagavond 15
november werden ze in het zonnetje gezet voor hun
belangeloze inzet voor de kerkgemeenschap. Als
herinnering aan deze geslaagde avond gingen ze
allemaal naar huis met
een........emmertje.?.!.?... 
Dat emmertje heeft alles te maken met het thema
van de avond: �Johanneskerk slaat door�. Onder
leiding van Peter kregen twee groepen beurtelings
een workshop �Bucket drum', een fenomeen dat is
overgewaaid uit Amerika. Met twee trommelstokken
op een bouwmarktemmer kun je gezamenlijk een
prachtig concert geven. Iedereen beleefde er veel
plezier aan.
Terwijl de ene groep drumles kreeg bogen de
anderen zich over 50 pittige kwisvragen. Tussen de
bedrijven door was er ruimte voor koffie met
vlaai, een hapje en een drankje.
Allemaal perfect georganiseerd door Irene Pluim,
Hans Koning, Femke van der Putten, Fedor Coenen en
Marlinda Ozinga.
Hieronder is een opname in de Johanneskerk te zien van het drummen en via bijgaande link van een 'professionele'
drummer uit Amerika Peter Rabit the Bucket Drummer .
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18-12-2013

KERSTCONCERT ZONNEBLOEM DOOR MANNENKOOR DSM-SABIC

Het Mannenkoor DSM-Sabic organiseert dit jaar
weer een Kerstconcert in de Hanenhof te Geleen op
woensdag 18 december 2013 om 14.30 uur.
Naast het Mannenkoor DSM-Sabic zal voor u optreden Vocal Chord, bestaande uit Daphne Ramakers (sopraan), Pascal Pittie
(tenor), Lien Haegeman (mezzosopraan) en Rob Meijers (countertenor) en de trompettiste Louise van de Brand.
Gasten van de Zonnebloem worden uitgenodigd om te komen genieten van dit concert.
Het Kerstconcert is gratis en in de pauze wordt gratis koffie en kerstbrood geserveerd.
Vrijwilligers van de Zonnebloem zorgen voor het vervoer naar Geleen. Kosten vervoer: ¬ 2,--.
Er is helaas maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus OP = OP!! Hier geldt het principe: die het eerst komt,
het eerst maalt!
U kunt zich voor dit Kerstconcert aanmelden tot en met 12 december in Grevenbicht bij Marianne Dieteren tel. 4857675,
in Obbicht bij Désirée Stans tel. 4858947.

Willy de Koning, 18-12-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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24-11-2013

Betekenisvolle Gedachtenisdienst

Elk jaar weer is de laatste zondag van het
Kerkelijk Jaar een belangrijk moment. De
Gedachtenisdienst voor de overleden gemeenteleden
wordt dan gehouden. Als een geliefde plotseling
uit ons leven wegvalt is dat een ingrijpende
gebeurtenis. Het is fijn om op zo�n moment
rituelen te hebben en te ervaren dat je er niet
alleen in staat. 
Ook vanuit onze kerkgemeenschap staan we daar
bewust bij stil. Namen worden genoemd, kaarsen
worden ontstoken aan het licht van de Paaskaars.
Niet alleen voor de direct betrokken familieleden
en vrienden is het een betekenisvol ritueel;
iedereen heeft de gelegenheid zijn dierbaren te
herdenken met het aansteken van een lichtje.
Op zondag 24 november werd deze sfeervolle en
ingetogen dienst door velen als zeer waardevol
ervaren. Voorganger was dominee Irene Pluim, de
cantorij verleende medewerking. De liturgische
schikking verbeelde het volgende:
Loslaten en afscheid nemen is een moeilijk
proces. Het wil verbeeld zijn in de schikking van vandaag: Twee gebogen bundels van gras, ieder zelf gebonden,
Maar ook aan elkaar verbonden. Het mag een beeld zijn van onszelf met die ander die wij in gedachten hebben. Het mag
misschien een beeld zijn van ons, verbonden met de Bron van Leven.

Voorbij de wolk
Van mijn verdriet
Raakt tijd
De eeuwigheid

Achttien overledenen werden herdacht in de kring van de gemeente.
Na de plechtigheid van het gedenken van verlies was er de vreugde om het gedenken van de gedoopte kinderen. Dat waren
er dit jaar twee. De laatst gedoopte draagt dezelfde, niet alledaagse, naam als de laatst overledene in onze gemeente,
Abel. Alsof met deze roepnaam duidelijk wordt dat de kringloop van het leven doorgaat, dat er nieuwe ruimte is om te
ademen.
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18-11-2013

Fraaie en af en toe wat macabere wandeling â¬¦

Zondagmiddag 17 november hadden zich 12 mensen
verzameld in Limbricht, om met Bert Stuij een
wandeling door het Limbrichterbos te maken. 12 was
bijzonder passend, want we liepen langs de 12
tekens van de 12 apostelen en we hoorden de 12
belijdenissen die samen de �apostolische
geloofsbelijdenis� vormen. 

Elke apostel heeft namelijk een eigen �teken� of
symbool, en vaak zijn die tekens behoorlijk, tja,
macaber. Ze verwijzen namelijk vaak naar de
marteldood waaraan de apostel volgens oude
legenden en verhalen gestorven is. En dat gaat er
stevig aan toe. Petrus� teken is bijvoorbeeld het
kruis op zijn kop, omdat hij ondersteboven
gekruisigd is. Nathanael�s  teken is een mes,
omdat hij levend gevild is. Andreas heeft het
bekende Andreaskruis, omdat hij in spreidstand is
gekruisigd. Weinig mensen die daar aan denken bij
een spoorwegovergang of als zij drie
Andreaskruisjes in het wapen van Amsterdam zien
staan.

Weer een ander heeft een knuppel � u begrijpt wel waarom, en een volgende een zaag omdat hij in stukken is gezaagd. Zo
leerden we heel wat bij, en het maakte ook duidelijk waarom op veel gebrandschilderde ramen van Apostelen juist deze op
het eerste gezicht merkwaardige tekens zijn aangebracht. We zagen dat aan het eind van de wandeling met eigen ogen in de
parochiekerk van Limbricht, die 12 prachtige gebrandschilderde ramen van de apostelen heeft. En elke apostel draagt
zowel zijn teken als zijn eigen belijdenis. Heel bijzonder.
Na bijgekomen te zijn met een heerlijke appelvlaai ging iedereen zijns weegs � met een klein boekje met verhalen over
de Apostelen en een verhaal over de apostolische geloofsbelijdenis. Het was een mooie middag.

Door: Bert Stuij

Vervolg op volgende pagina >>Pagina 208 van 221



Vervolg van: Fraaie en af en toe wat macabere wandeling â¬¦

Willy de Koning, 18-11-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 676, Subitem: 2.

Pagina 209 van 221



[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

26-11-2013

Pauline Vandehoek-de Vey Mestdagh: dankbrief aan de vrijwilligers
van Grevenbicht
"met een dankbaar gevoel"
Beste mensen, het is a.s. zondag 1 december 2013 dan écht zover, dat ik mijn laatste Ambtsperiode ga afsluiten in de
Dienst in de Johanneskerk om 10.00 uur.
Op de eerste Adventszondag 2009 werd ik in ons kerkje in Grevenbicht bevestigd door Ds. Joachim Stegink. In Sittard
gold de regel: na vier jaar moet je plaats maken voor iemand ánders. Naar diegene is men nog enthousiast op zoek
trouwens, maar ik heb er alle vertrouwen in dat íemand de contacten tussen Grevenbicht en Sittard gaat continueren en
daar een persoonlijke invulling aan zal mogen geven!
Het waren 4 spannende jaren, waarin we de samenvoeging tot stand brachten, zodat we met Sittard één nieuwe protestantse
gemeente gingen vormen. Het is gelukt, maar het was ook voor mij een emotioneel proces.Je beseft heel goed, dat je bezig
bent met een eeuwenoude geschiedenis van �protestant zijn� in Limburg. En ik ben ook wel trots op onze landelijke kerk,
die kortgeleden eveneens zo�n samenvoegings-proces in haar geheel heeft doorgemaakt tot en met een nieuwe naam: de
Protestantse Kerk Nederland, onze huidige PKN, en die niet bang is voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Kijk
maar eens op de site www.pkn.nl 
Vergeet echter vooral onze eigen site niet, want lang niet iedere protestantse gemeente is al zover als wij:
www.pgs-g.nl   
Ik heb veel warmte en steun gevoeld vanuit de Johanneskerk.Maar vandaag staat mij eigenlijk vooral één feit voor ogen
en dat is mijn enorm dankbare gevoel jegens de vele vrijwilligers, die ook ná de samenvoeging gewoon hun loyaliteit
behielden en doorgingen met helpen waar dat nodig was!Onze jeugdcoordinatrice, ons team voor de Kinderdiensten- en Ds.
Deelemanschooldiensten!
De rondbrengers van het nieuwe kerkblad  Gaandeweg, de Kerkbalans-lopers, de bloemenbrengers, de ziekenbezoekers, de
organisten, de tipgevers, de besturen van de beide Stichtingen.Onze wijksecretaris en onze distributrice van Gaandeweg,
kortom ik hoop echt niemand te vergeten, want het gaat om ruim 20 personen!
En dan heb ik het nog niet eens over de vele gastvrouwen- en heren, die altijd klaar staan voor de Stichting
Protestants Kerkje Grevenbicht.
Bovendien kon ook de Stichting Protestantse Begraafplaats Grevenbicht altijd op hulp rekenen.
Mijn dankbare gevoel jegens jullie állen wil ik nu graag vorm geven, door jullie mijn eigengemaakte tekstvariatie op
Gezang 261 aan te bieden:
�Sittard en Grevenbichtgaan met een blij gezichtdwars door de veldennet als die wijzen toenzoals die herders toenhun
schapen telden�.
Dit Gezang gaat vervolgens (in de originele versie) aldus verder:
�Immers ik weet het nietwelk een geweldig liedaan wordt geheven/weet niet welk vergezichtdaar in het zalig lichtons
wordt gegeven�.
�Zalig naar ziel en zinwandlen zij vredig ingrazige weidenlieflijk tot lafeniszal die hun Herder iszachtkens hen
leiden�.
�Moog�aan ons allen deHeer in de vallendeschaduw verschijnendan staan wij zingendein het omringendelicht met de
zijnen�.
�God zegene jullie� (zou mijn vader gezegd hebben),Pauline Vandehoek-de Vey Mestdagh

Hans  Pelman, 26-11-2013
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02-12-2013

ENGELEN BEZORGEN GOEDE WENSEN IN ADVENTSTIJD

Anonieme �engelen� bezorgen in de komende
adventsperiode elke zondag een goede wens op 53
adressen bij mensen die wel een beetje bemoediging
kunnen gebruiken.
De Werkgroep Pastoraat van de PGSG riep haar
gemeenteleden op om in de adventsperiode op te
treden als �engel om op deze manier de onderlinge
betrokkenheid te vergroten. Daar werd heel
positief op gereageerd, veel gemeenteleden voelden
zich geroepen om een �anonieme engel� te zijn.
Advent is de tijd van verwachten, wachten op het
Licht. Voor de een betekent dit een drukke en
gevulde tijd, voor een ander misschien juist een
donkere, eenzame tijd.
Vanaf de eerste adventszondag tot en met Kerst
krijgen mensen of gezinnen die een steuntje in de
rug nodig hebben een adventsgroet.
De gemeenteleden die zich aanmeldden om engel te
zijn, brengen of sturen dan anoniem een
adventsgroet, een mooie tekst of gedicht met als
afzender: �een engel�. De Werkgroep Pastoraat gaf
hen het adres van een persoon of gezin van wie
bekend is dat ze een moeilijk jaar hebben
doorgemaakt, veel voor anderen doen, zorgen
hebben, eenzaam zijn of omdat zij iets bijzonders
hebben gedaan of meegemaakt.

Willy de Koning, 02-12-2013
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28-11-2013

LUCIE DIRKSMEIER 25 JAAR HUURDER IN DE JOHANNESKERK

Op 1 november 2013 was het precies 25 jaar
geleden dat de toenmalige Gereformeerde Kerk in
Sittard een huurovereenkomst aanging met Lucie
Dirksmeier, die met haar Yoga Opleidingen Limburg
een praktijkruimte begon in zaal 1 van de
Johanneskerk. Daarom werd Lucie onlangs in het
zonnetje gezet. Bert Bosman van het College van
Kerkrentmeesters en koster Annie Stoffels boden
namens de Protestantse Gemeente
Sittard-Grevenbicht een bloemetje aan en stonden
even stil bij die 25 jaar.
Lucie Dirksmeier biedt met haar bedrijf Yoga
Opleidingen Limburg verschillende lessen aan zoals
zwangerschapsyoga, yoga voor kinderen,
meditatietraining en zelfs opleidingen tot
yogadocent. In zaal 1 van de kerk worden de lessen
gegeven, maar Lucy huurt ook andere
vergaderruimten voor theorie-onderwijs.
Van beide zijden werd benadrukt dat er altijd in
een zeer prettige sfeer is samengewerkt en de hoop
uitgesproken dat we nog lang hiermee door kunnen
gaan.

Willy de Koning, 28-11-2013
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01-12-2013

Toekomst Baren: Bloemschikking in Adventstijd

Een grillige stronk waar de aanzet van de wortels
nog enigszins zichtbaar is vormt de basis. De stam
staat voor de stamboom van Jezus. Wat zijn Zijn
wortels, waar komt Hij vandaan? De voormoeders van
Jezus zijn bijzondere vrouwen. Ieder van hen
baart, op eigen wijze, toekomst van Godswege. Stap
voor stap komen we dichter bij de toekomst die in
de geboorte van Jezus oplicht, gebaard wordt. De
stam verwijst ook naar alle mensen die ons zijn
voorgegaan, de traditie waarin we staan en de
toekomst waar we naar op weg zijn.
Op de foto is de schikking te zien van zondag 1
december, de eerste adventszondag. In de dienst
stond het verhaal van Tamar centraal, een van de
vrouwen in de geslachtslijn naar Jezus.
Tamar legt zich niet bij haar toekomst neer, die
door Juda besloten wordt. 
Zij neemt het recht in eigen hand en baart zo
haar nieuwe toekomst. 
Tamar betekent: �dadelpalm�, rechtop gaat zij
door het leven. 
De palmtakken verbeelden haar gaan en staan. De
sluier onder aan de stam geeft haar verborgenheid
weer. 
Als gesluierde, de niet geziene, gaat zij voor
haar recht, geeft zij zichzelf. 
Vanuit haar gave wordt een tweeling geboren. De
twee trossen dadels zijn  daar het teken van. 
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01-12-2013

Afscheid  van ambtsdrager Pauline Vandehoek

In de dienst van zondag 1 december werd afscheid
genomen van ambtsdrager Pauline Vandehoek,
ouderling voor de wijk Grevenbicht. Ze werd
toegesproken door kerkenraadsvoorzitter Lianne van
Oord en dominee Joachim Stegink. Zij prezen haar
voor haar inzet om de fusie Grevenbicht en Sittard
succesvol te maken. 'In Grevenbicht roept ze
altijd: mensen kom mee naar Sittard en in Sittard
zegt ze: mensen, vergeet Grevenbicht niet.'
Op de eerste Adventszondag 2009 werd Pauline in
het kerkje in Grevenbicht bevestigd door Ds.
Joachim Stegink. Er wordt nog gezocht naar een
opvolger, maar ze is ervan overtuigd dat er iemand
gevonden wordt die de contacten tussen Grevenbicht
en Sittard gaat continueren en daar een
persoonlijke invulling aan zal geven.
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01-12-2013

Eerste Adventskaars aangestoken

Advent, de tijd voor Kerst is weer begonnen. In
de Johanneskerk werd de eerste kaars aangestoken
en een bijpassend gedichtje gelezen. Dit jaar
luidt het thema: Toekomst verwachten. Daarin staan
vier �vrouwen met toekomst� centraal. In het
Evangelie van Matteüs wordt verteld over de
voorgeschiedenis van Jezus. Matteüs noemt daarbij
vier vrouwennamen, vier �voormoeders�. Wat voor
vrouwen waren zij? Wat reiken zij Jezus vanuit
zijn geschiedenis aan, wat geven ze hem mee? De
eerste vrouw in dat rijtje was Tamar. In de
kindernevendienst werken ook de kinderen met dit
thema.
Dominee Joachim Stegink vroeg de mensen in de
kerk om op een briefje het antwoord op de vraag:
�Wat wenst u voor de toekomst?� te schrijven en
dat in een mandje te doen. De belangrijkste punten
uit de preek over het verhaal van Tamar werden op
de beamer weergegeven. *Er is geen toekomst zonder
verleden, *zonder toenadering, *zonder waardigheid
en integriteit. *Een verloren verleden baart een
verloren toekomst en *Veerkracht en weerbaarheid
baart nieuwe toekomst.
Aan het eind van de dienst werden alle briefjes
met opgeschreven wensen weer uitgedeeld en kreeg
iedereen voor de komende adventstijd een wens van
iemand anders mee om proberen deze waar te maken.

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 217 van 221



Vervolg van: Eerste Adventskaars aangestoken

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 218 van 221



Vervolg van: Eerste Adventskaars aangestoken

Willy de Koning, 01-12-2013

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 685, Subitem: 2.

Pagina 219 van 221



[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

08-12-2013

Tweede adventszondag

Zondag 8 december is het tweede Adventszondag. 
Dit jaar luidt het thema: Toekomst verwachten.
Daarin staan vier �vrouwen met toekomst�
centraal. In het Evangelie van Matteüs wordt
verteld over de voorgeschiedenis van Jezus.
Matteüs noemt daarbij vier vrouwennamen, vier
�voormoeders�. Wat voor vrouwen waren zij? Wat
reiken zij Jezus vanuit zijn geschiedenis aan, wat
geven ze hem mee? De eerste vrouw in dat rijtje
was Tamar.
Deze zondag is dat Rachab. Ook in de
kindernevendienst werken de kinderen met dit
thema. Kinderen mogen ook de adventskaarsen
aansteken en een bijpassend gedichtje voordragen.
Een hele stoet gemeenteleden noemt voor in de
kerk de namen op van het geslachtregister in de
voorgeschiedenis van Jezus.
Voor in de Johanneskerk staat weer een fraai
liturgisch bloemstuk, dat correspondeert met het
verhaal van de zondag.
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