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12-01-2014
Vijf nieuwe ambtsdragers bevestigd
In de kring van gemeente en andere ambtsdragers
werden op zondagmorgen 12 januari vijf nieuwe
leden bevestigd als lid van de kerkenraad. Bas van
Dongen, Irene van Gurp en Sietse van der Sluis als
ouderling; Dineke Vos en Joke van der Steen als
diaken. Joke krijgt als speciale taak de
vertegenwoordiging in de classis toegewezen.
Sietse had juist daarvoor afscheid genomen als
voorzitter van het College van Kerkrentmeesters en
wordt nu voorzitter van de kerkenraad, een functie
die hij in het verleden al eens eerder vervulde.
Tevens werd afscheid genomen van
kerkenraadsvoorzitter Lianne van Oord, ouderling
Monica Bosman en diaken Gerie Brandts.
De doop van Jezus door Johannes de Doper was
thema van de korte preek van dominee Irene Pluim.
Ook de leiding en kinderen van de
kindernevendienst kozen de duif als thema en ze
maakten voor de nieuwe en de scheidende
ambtsdragers een mooie duif als
herinneringscadeau. Ondanks de korte preek duurde
de dienst twee uur, want er werd veel gezongen en
gesproken. De vijf nieuwelingen vertelden iets
over zichzelf en hun motivatie om dit werk te
doen.
Het was een hoopvolle viering met liederen die
voor de betrokkenen speciale betekenis hebben en
vrolijke klanken van orgel, piano, fluit en
djembee.
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13-01-2014
Vanaf nu: Liedboek meenemen naar de kerk
Vanaf 1 januari wordt in de Johanneskerk in
principe gezongen uit het nieuwe liedboek. Het
oude Liedboek voor de Kerken komt hiermee te
vervallen.
In tegenstelling tot wat in het verleden
gebruikelijk was bij de PGSG, ligt er nu geen
stapel liedboeken meer klaar. Iedereen wordt
geacht dit zelf aan te schaffen en mee te nemen
naar de kerkdienst. Slecht een klein stapeltje
Liedboeken is beschikbaar voor gasten en voor
mensen die geen liedboek bezitten.
Er zullen ook zondagen zijn dat er een liturgie
gebruikt wordt (bijvoorbeeld de oecumenische
dienst op de eerstkomende zondag 19 januari), maar
daarna gaan de nieuwe spelregels in. Dus denk
eraan! Neem het Liedboek mee van huis.
Maarten den Boer spande zich in om de liederen
uit de nieuwe liedbundel ook beschikbaar te maken
voor blinden. Hij heeft alle liederen van het
Liedboek in braille genummerd en gerubriceerd, 13
mappen dik! Een enorme klus.

Willy de Koning, 13-01-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 724, Subitem: 2.
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19-01-2014
Samen Rijk
De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie
(EA) hebben voor de Week van Gebed in 2014 als
thema genomen: Is Christus dan verdeeld? Dit
verwijst naar 1 Korintiërs 1: 13 waarin de oproep
klinkt om als christenen eensgezind te zijn. De
gebedsweek vindt in 2014 plaats van 19 tot 26
januari 2014. Gewoontegetrouw start deze
Gebedsweek met een oecumenische dienst, samen met
de Parochie Vrangendael (Christus Hemelvaart H.
Joseph).
Het werd een feestelijke dienst op zondag 19
januari die het thema Samen Rijk meekreeg.
Voorgangers waren dominee Irene Pluim en Meindert
Muller, organist was Ria van Mourik en de cantorij
zong onder leiding van Hans Timmermans. Diverse
elementen maakten er een gevarieerde viering van.
Vanuit de vier windstreken (vier hoeken van de
kerk) klonken woorden van dankbaarheid.
De preek van Meindert Muller werd onderbroken
door de verhalen van vier mensen die enthousiast
vertelden wat voor hen kleur en betekenis geeft
aan hun geloof.
Voordat de kinderen, slechts 2, naar de kindernevendienst vertrokken werd het lied Hoor het Woord gezongen, ingeleid
door djembeklanken van Irene Pluim als oproep om mee te doen. Na afloop van de kindernevendienst deelden die twee
kinderen, Laurien en Florian Smeets, zelfgemaakte lichtjes van papier uit aan de kerkgangers. Ze hebben wel heel hard
moeten werken om dat met z n tweeën klaar te krijgen. Dat lukte dus ook niet helemaal, daarom werden er ook
waxinelichtjes uitgedeeld.
De apostel Paulus laat zich in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinte kritisch uit over verdeeldheid binnen de
christelijke gemeenten. De ene mens is niet meer dan de andere; maar ieder staat in een zelfde relatie tot Christus. Het
thema Is Christus dan verdeeld? is dan ook een retorische vraag, waarop mensen ontkennend zullen reageren. In Christus
blijkt de liefde van God voor de hele wereld. Tijdens de gebedsweek zullen christenen wereldwijd stilstaan bij dit
thema.
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20-01-2014
Taizéviering bij parochie Vrangendael
De eerstvolgende Taizéviering bij de parochie
Vrangendael staat gepland voor dinsdag 28 januari
om 19 uur in de dagkapel. Belangstellenden zijn
van harte welkom.

Willy de Koning, 20-01-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 727, Subitem: 2.
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21-01-2014
Kerkenraadsweekend 2014 - 17 en 18 januari
We verbleven net zoals de afgelopen jaren in
Valkenburg, in de groepsaccommodatie de
Kasteelhoeve.
Marijke Pelman en Lydia Zwierzanski hadden
koffie en thee en lekkere cake klaar staan toen
vrijdagmiddag rond 18.00 u iedereen arriveerde.
Daarna aan tafel.
Het thema s avonds was het nieuwe liedboek.
Iedereen had tevoren doorgegeven welk lied ons erg
aansprak. Sietse had daarvoor toch zijn oude
liedboek nodig: zijn lied had het niet meer
gehaald in het nieuwe boek. We bespraken de keuzes
in groepjes. Tegen 22.15 uur zingen : een heel
aantal liederen werd gezongen, begeleid door de
muziekgroep Gerie Brands, Irene van Gurp en Irene
Pluim.
En daarna, toch al tegen 23.00 uur, al jaren
hoogtepunt van het weekend: overhandigen van De
Tassen met inhoud aan de afgetreden ambtsdragers. van iedere deelnemer een klein persoonlijk cadeautje. Met prachtige
toespraken.
Lianne had het toch niet kunnen laten: als aftredend voorzitter ontving zij niet alleen de tas maar had ook zelf voor
iedereen een klein afscheidscadeautje: een bakje voorjaarsbolletjes.
En dan de borrel, die zoals gebruikelijk aardig lang doorging. De eersten gingen rond 12.30 uur naar bed, de laatsten:
geen idee.
Toch op zaterdag om 08.00 uur allemaal aan het ontbijt.
Ook Bas van Dongen was gearriveerd, die was tegen 07.00 uur op de fiets van huis vertrokken.
Om 09.00 uur wandelen met een opdracht: in tweetallen met een vraag om over in gesprek te gaan: waar heb je de laatste
periode energie van gekregen en wat heeft je energie gekost.
Het was heerlijk weer dus genieten in die prachtige omgeving!
Tegen 11.00 uur koffie met veel lekkere cake. En weer een groepsopdracht: Lectio Divine. Met een tekst van Anselm Grun
in gesprek met elkaar. Maar ook in stilte lezen en de tekst op je laten inwerken.
Om 12.00 uur was de slotviering: korte teksten, zang, en veel tijd voor voorbeden.
En tenslotte nog een gezellige lunch. Begin van de middag weer huiswaarts.
Het kerkenraadsweekend wordt altijd door de deelnemers als heel zinvol ervaren: op een heel andere manier met elkaar in
gesprek, zonder volle agenda, en tijd om elkaar te leren kennen.
Joke van der Steen
Vervolg op volgende pagina >>
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03-02-2014
Cantorij zingt "Als de graankorrel sterft....."
Als de graankorrel sterft..... is een oratorium
voor de Veertigdagentijd. De cantorij van de
Johanneskerk zal in die periode, beginnend op de
eerste zondag in de Veertigdagentijd 9 maart, dit
omvangrijke werk bijna in zijn geheel uitvoeren.
Verder bestaat het oratorium uit delen voor
Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille
Zaterdag/Paasnacht en de Paasmorgen. Alleen het
deel voor Palmpasen zingt de cantorij niet.
Een hele klus voor de zangers en zangeressen om
al deze liederen in te studeren, maar onder de
stimulerende leiding van dirigent Hans Timmermans
zal dat zeker lukken. Een aantal leden van de
cantorij heeft dit werk al eens uitgevoerd in
samenwerking met de Parochie Vrangendael en zij
zijn er erg enthousiast over.
Naast koorzang is er een soliste te horen, te
weten de sopraan Mariëlle Craenen uit Susteren. De
instrumentale bezetting bestaat uit orgel, piano
en dwarsfluit. De dwarsfluit zal bespeeld worden
door Ellen Janssen uit Grevenbicht. Fedor Coenen
begeleidt het geheel afwisselend op orgel en
piano.
Als de graankorrel sterft is niet alleen een
muzikale belevenis, het omvat ook de complete
liturgie met ruimte voor declamatie,
schriftlezingen, de viering van het avondmaal en
het ontsteken van de Paaskaars.

Willy de Koning, 03-02-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 744, Subitem: 2.
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10-02-2014
De visiegroep heeft ook u nodig!
Verslag van de Themadienst op 9 februari 2014
Sinds afgelopen zomer zijn we met een groep van
10 mensen ( 6 gemeenteleden: Gery Makkinga, Marnix
van Gurp, Christel Prins, Wouter den Dulk, Kees
van Luijk, Bertha Verkerk, de drie predikanten
Irene Pluim, Joachim Stegink, Pier Prins, onder
voorzitterschap van kerkelijk werker Nelleke de
Kruik) bezig een visiestuk te ontwikkelen dat de
basis zal zijn van onze toekomstige gemeente.
Op een aantal avonden, hebben we elkaar verteld
wat we van belang vinden in de christelijke
gemeente. Er zijn interviews gehouden met
kerkleden van toen en nu, meelevend en afgehaakt.
De beleidsplannen van beide gemeenten zijn naast
elkaar gelegd en de verschillen en de
overeenkomsten zijn doorgepraat. We hebben
gesproken over wat is echt van belang, wat wil je
vasthouden als je bijna geen mensen en geld meer
hebt&.!
Hoe wil je en kun je (protestantse) kerk-zijn in
de samenleving en in Westelijke Mijnstreek nu en
later? Het waren inspirerende gesprekken.
Op 9 februari heeft de visiegroep de kerkdienst in Sittard mee voorbereid.
Het was wel even wennen: allemaal tafels in de kerk. Je denkt dan: wat nu weer?
Maar er werden vragen gesteld die helder en prikkelend waren:
·
Wat moet er gebeuren zodat jezelf mensen uitnodigt om deel te nemen aan een kerkelijke activiteit?
·
Wat heb je als kerk te bieden en welke activiteiten zijn daarbij van belang?
In 12 groepen werd er al snel intensief gepraat. En koffie gedronken al in de kerkdienst! In de gesprekken kwam er van
alles voorbij. Zelf geïnspireerd raken, je thuis voelen. Maar ook: hoe kunnen we het voor jongeren aantrekkelijker
maken, hoe kunnen we anderen uitnodigen? De teksten van de zondag 'Jullie zijn het zout der aarde' en 'Jullie zijn het
licht van de wereld' sloten geweldig aan bij de vragen. Deze vragen gaan ons allemaal aan, het gaat over ons en hoe wij
in de wereld staan! Zijn wij het snufje zout dat onze omgeving op smaak brengt?
De 20 minuten gingen veel te snel voorbij, maar tijdens de collecte werd er vrolijk verder gepraat. Het Onze Vader en
het slotlied vanuit de verschillende plaatsen in de kerkruimte gaf op een bijzondere manier uitdrukking aan onze
verbondenheid als geloofsgemeenschap.
Mochten jullie nog meer ideeën hebben gekregen na afloop van de dienst, of was je er niet bij, maar wil je toch
reageren op de bovenstaande vragen, laat het ons dan weten!
Christel Prins, Gerie Makkinga, Irene Pluim, Joachim Stegink en Marnix van Gurp
(m.vangurp@hetnet.nl)
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16-02-2014
Gebedsdienst met liederen, stilte en muziek
Met z'n allen stil zijn in de kerk, dat kan
weldadig zijn. Terwijl alleen de razende wind
rondom de Johanneskerk te horen was, zaten de
kerkgangers stil te mediteren over de vraag.
Wannneer had u een ervaring dat God dichtbij was?
Ieder voor zich persoonlijk.
Tijdens deze gebedsdienst op zondag 15 februari
werd nagedacht en gezongen rondom het
Bijbelgedeelte waarin Elia God ontmoet, maar niet
ziet. Vanuit een grot ervaart hij God in het
suizen van een koele wind.
Er was veel ruimte voor liederen, gebed en
stilte. Aris van der Steeg speelde een prachtige
gitaarsolo waarbij ieder voor zich zijn eigen
gedachten kon laten gaan.
Elia, een lied
Willem Barnard
Gij gaat voorbij. Een grote ademtocht,alles wat
vastomlijnd leek staat te beven in de emotie heb
ik U gezocht,Gij waart er niet. Niets dan mijn
eigen leven.
En de ontreddering ging voor U uit,het vuur als
Uw heraut vooruit gezonden ik bleef alleen in
mijn eenzelvigheid,tot niemand onzer komt Gij
onomwonden.
En dan, als niets meer spreekt, alles blijft
stom,achter een sluier soms, uit een stil middenis
er een stem. Gij spreekt, maar andersom:als ik
niet hoor, als ik niets weet te bidden.
Toelichting:
De profeet Elia weet dat hij God gaat ontmoeten
en verbergt zich in een spelonk. Hij hoort een
sterke wind, maar in de sterke wind is God niet.
Ook niet in het vuur of de aardbeving.Pas als hij
het suizen van een koele bries hoort, weet hij dat
God er is. Hij verbergt zijn gezicht met zijn
mantel.Dit gebeurt als Elia wat moedeloos is
geworden omdat zijn boodschap dat de koning en het
volk zich af moeten keren van de afgoderij niet
aan lijkt te komen. Elia is een eenzame figuur,
misschien had hij het gevoel tegen de bierkaai te
moeten vechten.
Het verhaal staat in I Koningen 18 vers 9 tot 18,
meer over Elia vind je in de hoofdstukken er voor
en er na.
Bezinning:Het gedicht nodigt ons uit na te
denken over eigen ervaringen met de aanwezigheid
van God: welke ervaring(en) hebben wij met de
openbaring van God?

Willy de Koning, 16-02-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 747, Subitem: 2.
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23-02-2014
Thema: Sport en Geloof zet de kerkgangers aan het werk
Begin de kerkdienst met een warming up en het is
meteen duidelijk waar het over gaat.
Dat moeten de jongeren hebben gedacht bij het
vormgeven van hun bovengrondse kerkdienst die
enkele malen per jaar in de Johanneskerk
plaatsvindt. Zo n viering van de jongerenkerk
betekent dat het onderwerp wordt neergezet met een
opstapspel.
Op zondag 23 februari luidde het thema Sport en
Geloof en de gemeente werd meteen aan het werk
gezet. Onder leiding van Nely Stuij werd een
enthousiaste warming up uitgevoerd en was de toon
gezet voor een kerkdienst met veel losse
elementen, vrolijkheid en diepgang. Er volgden
allerlei onderdelen die de relatie sport en geloof
aan de orde stelden.
Zo was er het vertrouwde onderdeel
Actualiteiten waarbij de Olympische Winterspelen
die bijna op hun eind lopen natuurlijk volop
voorbeelden boden. Een gouden medaille die op
0,003 seconde wordt gemist, mensen die hun huis
uit moeten voor de bouw van sportaccommodaties, ongelukken die gebeuren bij de bouw van stadions.
Interessant waren citaten van de gelovige schaatstweeling Ronald en Michel Mulder die onlangs in een interview
vertelden over hun Christen zijn in relatie tot het bedrijven van topsport.
Bij de stellingen werden de welbekende rode of groene briefjes omhoog gestoken.
Sporten doe je met je lichaam en geloven met je geest
Meedoen is belangrijker dan winnen
Sport en geloof op 1 kussen, daar slaapt de duivel tussen
Tijd maken voor sport betekent, geen tijd voor de kerk
Vaak waren de mensen het met elkaar eens, maar bij elke vraag was er wel iemand met een afwijkende mening en die werden
natuurlijk aan de tand gevoeld.
In de korte overdenking van dominee Joachim Stegink stonden teksten centraal uit Hebreeën 12 en 1 Korintiërs 9. (De
wedloop van het geloofsleven en geloof-waardigheid)
Marnix van Gurp en Bram Versluis speelden beurtelings op de piano bij de begeleiding van de gemeentezang. Ook waren er
enkele liederen via beamer en geluidsinstallatie te zien en te horen, waarbij ook werd meegezongen.
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03-03-2014
JOLO: Johanneskerk loopt!
De Jongerenkerk van 23 februari met het thema
'Sport en Geloof' heeft een sportief vervolg. Kom
in beweging in doe mee met de Dis Familie Loop!
Op 13 April wordt in het centrum van Sittard de
Dis Familie Loop georganiseerd door Stichting
Sportpromotie Sittard. Door deel te nemen aan dit
hardloop evenement zijn we niet alleen bezig met
onze gezondheid, maar worden er ook nog eens
verschillende activiteiten van Stichting Kleine
Beer gesponsord. Stichting de Kleine Beer richt
zich voornamelijk op het welzijn van chronisch
zieke kinderen in Limburg.
Wij hopen dat we vanuit de protestants gemeente
Sittard-Grevenbricht met een grote groep lopers
kunnen gaan deelnemen. Dit evenement is dus niet
alleen voor jongeren maar voor jong en oud,
iedereen is van harte welkom om deel te nemen. Je
kunt aan verschillende afstanden mee te doen!
Zondagmiddag 13 April hebben we het kerkje aan de
Gruizenstraat tot onze beschikking. Dit is voor
iedere deelnemer en supporter de ontmoetings- en
verzamelplaats.
Voordat de lopen beginnen zullen we in de buurt
van het Gruizenkerkje een warming-up organiseren.
Ook staan we na de loop klaar met een hapje en
drankje om na te genieten van de geleverde
prestaties.
Om herkenbaarheid en een echt groepsgevoel te
creëren krijgen alle deelnemers ook een
schitterend t-shirt! JOLO, Johanneskerk Loopt!!!
De kosten voor deelname aan de DIS familieloop
worden voor een deel betaald door onze kerk. Per
persoon komen de eigen kosten uit op slechts
¬10,-. Bij deze prijs zit dus inbegrepen:
deelname, een JOLO t-shirt, een hapje en een
drankje en veel gezelligheid.
Je kunt je inschrijven door je naam, adres,
geboortedatum,geslacht, telefoonnummer,
e-mailadres, afstand en maat t-shirt te mailen
naar ardkolkman@gmail.com , tel nr. 06 53278338.
Aan Ard kan ook betaald worden, dat kan ook nog op
de dag van de loop. In de kerk liggen op de
leestafel inschrijfformulieren, die kun je ook
gebruiken.
Via ons komt de inschrijving bij de organisatie
terecht. Laatste inschrijfdatum is 30 maart. Mocht
je interesse hebben deze sportieve activiteit te
sponsoren, dat zou geweldig zijn. Laat dit ons ook
via de mail weten en wij nemen contact met u op.
Kijk ook even op de site: www.disfamilieloop.nl
Om 14.30 uur is het kerkje open en ben je van
harte welkom.
Hieronder zie je het schema.
5 km: start 15.30 uur; warming up 15.00 uur
2,5 km: start 16.30 uur; warming up 16.00 uur
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500 meter: start 17.30 uur voor groep 1-3 ;
warming up 16.30 uur
1 km: start 17.00 uur voor groep 4-6; warming
up 16.30 uur
1 km: start 17.15 uur voor groep 7-8 warming
up 16.30 uur
Kom in Beweging en doe mee!
Bram, Emma, Annemarie, Ruben, Rolinka, Ard, en
Nely

Willy de Koning, 03-03-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 752, Subitem: 2.
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05-03-2014
Taizéviering
Op dinsdag 11 maart is er om 19.00 uur een
Taizéviering in de dagkapel van de parochie
Vrangendeal.

Willy de Koning, 05-03-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 753, Subitem: 2.
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09-03-2014
SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKING
ZOEK DE STILTE
DE SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKINGEN VOOR DE ZONDAGEN
IN DE VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN
De basis is het symbool van een poort als
verbindende schakel. Deze geeft een overgang aan
en staat voor ons zoeken naar de stilte. We gaan
door een poort om ons te bezinnen op wat van
waarde is voor ons persoonlijk leven en
samenleven. In de stilte kunnen we op adem komen,
om vervolgens met hernieuwde energie weer in
beweging te komen. De poort staat ook voor de
Opstanding van Jezus. Het licht van Pasen straalt
door de open poort naar buiten.
Zondag 9 maart. Eerste zondag van de
veertigdagentijd. De intocht van Jezus.
Deze stille man op die ezel zal koning worden.
Hij is de gezegende en komt in de naam van de
Heer, Hij zal ons bevrijden . In de poort grote
bladeren als teken van zegende handen. De komst
van Jezus brengt zegen mee voor de mensen, maar
anders dan verwacht!

Willy de Koning, 09-03-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 756, Subitem: 2.
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09-03-2014
Veertigdagentijd begint met Palmpasen
Het verhaal van de intocht in Jeruzalem stond
centraal op de eerste zondag in de
veertigdagentijd, 9 maart. Een verrassende lezing,
zoals er nog meerdere zullen volgen over
veelzeggende pleisterplaatsen.
In de Johanneskerk klonken liederen over de ezel
waarop Jezus reed. Dominee Irene Pluim preekte
vanuit het perspectief van de eigenaresse van de
ezels, en de cantorij zong uit het oratorium De
Graankorrel die liederen die betrekking hebben op
het deel van Palmpasen.
Voordat de kinderen naar hun eigen ruimte gingen
maakte Ralf Smeets een leuke tekening op het
whiteboard voor in de kerk. Langzaam verscheen er
een ezel bij de pleisterplaats, de stadspoort.
Toen de kinderen terugkwamen met een palmpasentak
hing daar een ezel aan. Volgende week komt daar
weer iets nieuws bij en wordt er ook een nieuwe
tekening gemaakt. Met veel enthousiasme stortten
ze zich daarna weer op het whiteboard om de tekening in te kleuren.

Ook het stapellied sprak tot de verbeelding, dit jaar op de wijs van: Heb je wel gehoord van de zevende zeven?
Heb je wel gehoord van de Veertigdagen
Heb je wel gehoord dat het Pasen wordt?
Dat Jezus als een koning kwam
Op een ezel in Jeruzalem?
Dat is één!
Met de vrolijke noot, maar toch ook met prachtige liederen, verdieping en stilte om dit verhaal beter te begrijpen,
werd deze dienst een mooi geheel. Het was tevens een drukbezochte regiodienst.
De volgende delen van De Graankorrel worden gezongen op:
17 april Witte Donderdag 19.30 uur
18 april Goede Vrijdag 19.30 uur
19 april Stille Zaterdag 22.00 uur
20 april Pasen 10.30 uur
Vervolg op volgende pagina >>
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Willy de Koning, 09-03-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 757, Subitem: 2.
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11-03-2014
Vereniging Sittards Verleden brengt postzegel Gruizenkerk uit
Al enige jaren achtereen brengt de Vereniging
Sittards Verleden een postzegel uit met een
afbeelding van een monument uit de binnenstad. Dit
jaar valt die eer te beurt aan de protestantse
kerk in de Gruizenstraat.
Op dinsdag 11 maart werd de zegel in het kerkje
officieel gepresenteerd. Eric Rodigas, voorzitter
van de Protestantse Stichting Kerk Gruizenstraat
mocht deze symbolisch in ontvangst nemen uit
handen van Peter Vossen, vicevoorzitter van
Sittards Verleden.
Het ontwerp van de zegel is van Fons Morel. De
zegel is te gebruiken voor het normale
postverkeer. Bovendien is er ook een
gelegenheidsenvelop te verkrijgen en voor de
snelle kopers een eerstedagenenvelop.
De verkoop van velletjes met 10 zegels vindt
plaats tijdens St. Joep (19 maart) in het
Mariapark. Op de website
www.historiesittard-geleen-born.nl/vsv is een
bestelformulier uit te printen.
De Stichting Sittards Verleden wil met het uitbrengen van deze zegel het vele fraais dat Sittard te bieden heeft
uitdragen buiten de gemeentegrenzen.
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Willy de Koning, 11-03-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 760, Subitem: 2.
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14-03-2014
Groot artikel in regionale krant gemeentelid Sjannie van de Steeg
In een paginagroot artikel in de Limburgse
dagbladen wordt gemeentelid van de PGSG Sjannie
van de Steeg in het zonnetje gezet. Reden is haar
afscheid van inloophuis Bie Zefke. Ze heeft er
tien jaar lang vrijwilligerswerk gedaan en neemt
nu afscheid.
In het artikel is te lezen hoe Sjannie op
12-jarige leeftijd afscheid nam van de Rooms
katholieke kerk toen haar moeder hertrouwde met
een protestantse man. Ze vond dat moeilijk, maar
ook bevrijdend en leerde dat het christelijk
geloof niet iets vrijblijvends is.
Haar uitspraak: 'Je bent hier tenslotte niet
alleen voor jezelf', zal veel leden van de PGSG
niet verrassen. Dat is zoals ze Sjannie kennen en
zoals Sjannie haar geloof in praktijk brengt.

Willy de Koning, 14-03-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 763, Subitem: 2.
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16-03-2014
Thema veertigdagentijd: Pleisterplaatsen onderweg naar Pasen
Bediening van de Heilige Doop aan Roos Willemijn
Je hebt twee kleine handjes
Geef ons er beide één
Dan leiden wij je rond
Totdat je zegt:
"Nu kan ik het wel alleen"
Gedicht (voorgelezen door de opa van Roos)
Kindje dat het water voeltWeet je, dat God jou
bedoeld?Druppels op je babywangRaken jou je leven
lang Water tekent een geheim:Dat je kind van God
mag zijnWater levert het bewijs:God gaat met je
mee op reis Want wanneer je bent gedooptWeet je
dat God naast je looptEn dat Hij je altijd
helptWant wat Hij zegt, dat is Hij zelf
Dooptekst: Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de
schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, zij
laven zich aan de overvloed van uw huis, u lest
hun dorst met een stroom van vreugden, want bij u
is de bron van het leven, door uw licht zien wij
licht. (Psalm 36,8-10)
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Hans Pelman, 16-03-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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25-03-2014
Ieder draagt zijn steentje bij......
Op 23 maart was er een dienst voorbereid in
samenwerking met het pastoraatsteam aan de hand
van de tekst uit Mattheus 21: 33-39 en 42: de
gelijkenis van de wijngaard. Met de
projectverbeelding werd dit zichtbaar gemaakt door
druiventrossen, getekend door Henny van de Steen.
Er werden deze dienst persoonlijke vragen gesteld
aan de gemeenteleden.
- Welke wijngaard hebt u gekregen van God?
- Wat kunt u met uw eigen wijngaard betekenen
voor anderen?
Er ontstond een levendige discussie in de banken.
Daarna werd dit symbolisch zichtbaar gemaakt door
het leggen van een zelf uitgekozen steen bij een
grote steen ( verbeelding van Jezus als de
hoeksteen.) Er ontstond een mooi beeld van
verschillende stenen rondom en bovenop! de grote
steen.
Jezus als de grote hoeksteen, die ons als
gemeente met elkaar verbindt, hoe verschillend wij
ook zijn!
We mogen allemaal ons steentje bijdragen vanuit de dankbaarheid naar dienstbaarheid!
Irene van Gurp-Stolte, namens het pastoraatsteam.

Willy de Koning, 25-03-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 766, Subitem: 2.
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06-04-2014
Vijfde zondag in de veertigdagentijd
Het was alweer de vijfde zondag in de
veertigdagentijd.
Deze zondag stond het verhaal van de
verloochening van Jezus door Petrus centraal,
zowel in de kindernevendienst als in de kerkzaal,
in de liederen en in de schikking.
Dominee Joachim Stegink ging voor in deze dienst
en Hennie van de Steeg maakte een mooie tekening
van het thema.

Heb je wel gehoord van de Veertigdagen
Heb je wel gehoord dat het Pasen wordt?
Dat Jezus' vriend die Petrus heet volhoudt dat hij niets van Jezus weet
Dat is één!
Dat is twee!
Dat is drie!
Dat is vier!
Dat is vijf!
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Willy de Koning, 06-04-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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13-04-2014
Blijf bij Mij en waak met Mij
Jezus in Gethsemane. Dat was het leidende verhaal
op Palmzondag. Het verhaal van de intocht in
Jeruzalem was immers al op de eerste zondag in de
veertigdagentijd te horen.
Dominee Irene Pluim ging voor in deze dienst. De
Kindernevendienst werd weer ingeleid door het
maken van een tekening op het whiteboard. Chantal
Kamstra tekende de tuin van Gethsemane.
Na de Kindernevendienst kwamen de kinderen terug
met hun versierde palmpasenstokken, die elke week
een beetje groeide. Nu mochten de stokken mee naar
huis.
Ook de liturgische schikking stond in het teken
van Jezus' geestelijke strijd in de Hof van
Gethsemane.
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Willy de Koning, 13-04-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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16-04-2014
Verslagje DIS-loop
Met prachtige zelfontworpen T-shirts liep een
groot aantal leden van de PGSG op zondag 13 april
mee met de DIS-familieloop in het centrum van
Sittard en voor de 10 km. ook daarbuiten.
Jong en oud deed mee. Er kon worden gekozen uit
verschillende afstanden van 2,5 km. tot 10 km.
Voorafgaand werd door Nely Stuij in de
Gruizenkerk een warming-up gehouden met de
deelnemers.
De foto's geven een impressie van dit evenement
en het verslagje op de andere pagina is gemaakt
door Mirte van Oord.
Toen er in de kerk gezegd werd dat je mee kon
doen aan de Dis=loop, had ik zin om mee te doen
samen met papa. We wisten nog niet welke afstand.
We gingen een keer lopen en besloten dat we de 2,5
km gingen doen. Daar moesten we dan ook voor
trainen. De weg die we liepen was: de Kappellerweg
af, de Leyerbroekerweg over, de Broekstraat af en
dan door het park. Maar elke keer kon ik niet het
hele rondje park rennen. Steeds een klein stukje
rennen en dan weer lopen en zo door. De laatste
keer oefenen ging het al een stuk beter, maar nog
steeds niet zonder lopen. Ik had niet gedacht dat
ik de hele loop zou kunnen blijven rennen, maar
het is wel gelukt. Dat komt door alle mensen die
ook aan het rennen zijn, daar krijg je energie
van.
Mirte van Oord
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Willy de Koning, 16-04-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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18-04-2014
Het licht is gedoofd......
De aarde beeft
De bodem scheurt zich open
-grond onder mijn voetenniets zal meer zijn zoals het was
De onschuld stierf
Is alles nu gestorven?
Het licht en het leven,
de waarheid die niet sterven kan?

De vlam van de paaskaars is uit, het licht is
gedoofd. Op deze Goede Vrijdag herdachten wij het
sterven van Jezus aan het kruis en verlieten in
stilte de kerk.
Laten wij dan nu begraven
Wie Zijn taak hier heeft gedaan
toevertrouwen aan de aarde
met Zijn woorden verder gaan
stof uit stof en as uit as
In verlangen zien wij uit naar het nieuwe licht!
Vervolg op volgende pagina >>
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Willy de Koning, 18-04-2014
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20-04-2014
PASEN: OPNIEUW GEBOREN, OPGESTAAN !!
'Licht! Licht! Alles wordt licht! Niets dan
licht! Overal licht! Alles is licht geworden!'
Op Paaszondag 20 april 2014 werd het feest van de
opgestane Heer gevierd. Het was een mooie viering
met veel indrukwekkende momenten.
Tekst bij het bloemstuk:
stilte weldadige stilte daalt neer
licht straalt
door de open poort van het
graf
een stem
noemt
je naam
nieuw leven bloeit
'Als de Graankorrel sterft &' In de
veertigdagentijd en met name op Witte Donderdag,
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag werd
door de Cantorij onder leiding van Hans Timmermans
het Oratorium 'Als de Graankorrel sterft &'
uitgevoerd. Als soliste trad sopraan Mariëlle
Craenen op en Ellen Janssen begeleidde de Cantorij op dwarsfluit. Op het orgel en de piano werd de begeleiding verzorgd
door achtereenvolgens Fedor Coenen, Wilma Flier en Ko Krijger.
'Licht dat terug komt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft.' Tijdens de Paaswake werd de nieuwe
brandende Paaskaars binnengebracht in de Johanneskerk. Tijdens de dienst op Paaszondag werd door Jannie Bex een speciale
Paaskaars voor de kerk aan de Gruizenstraat binnengebracht die daar in de komende jaren tijdens diensten kan branden.
'De Heer is waarlijk opgestaan.' Vanuit het perspectief van Maria, voorgelezen door Margreet Vriesema, maken we de
opstanding van Jezus van heel dicht bij mee. Nog vol van verdriet van de recente gebeurtenissen gaat ze naar het graf om
daar te zien dat de zware steen is weggerold en het graf leeg is. Dan ziet ze een schimmige figuur die haar naam noemt.
En dan ziet ze Hem. Ze kan Hem bijna aanraken. Vol van vreugde gaat ze naar huis om het nieuws te brengen aan wie het
maar horen wil.
In de meditatie neemt Ds. Irene Pluim ons mee langs de gebeurtenissen in de Goede week. Witte Donderdag met de
kenmerken van dienstbaarheid van Jezus aan zijn leerlingen zichtbaar in het wassen van hun voeten en de duisternis van
het verraad door Judas. Goede Vrijdag met het kenmerk van solidariteit waar Jezus zijn leven geeft voor ons mensen,
vertrouwend op God de Vader. En tenslotte Pasen. Het dode lichaam van Jezus is er niet meer maar het licht van zijn
leven kan niet worden gedoofd. Ds. Pluim ziet een lei-linde voor zich waar vanuit 1 bron ontelbaar nieuwe verbindingen
springen. Zo mag Pasen weer het begin zijn waar God zich opnieuw verbind met alle mensen.
'De Heer van de Morgen (Iona).' Elly Meijers en Bert Stuy zingen een lied over het duister dat dat voorbij is. 'Ik
loop door het gras in het morgenlicht. Met de dauw als parels op mijn gezicht. De stad is in slaap, maar zij wacht op
mij. Want ik ben, de Heer van de morgen.'
En tenslotte komen de kinderen terug uit de kindernevendienst. Met zelfgemaakt bloemen, en narcissen en chocolade
paaseitjes om uit te delen aan de mensen in de kerk.
Bert Bosman
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Pagina 92 van 285

Vervolg van: PASEN: OPNIEUW GEBOREN, OPGESTAAN !!

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 93 van 285

Vervolg van: PASEN: OPNIEUW GEBOREN, OPGESTAAN !!

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 94 van 285

Vervolg van: PASEN: OPNIEUW GEBOREN, OPGESTAAN !!

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 95 van 285

Vervolg van: PASEN: OPNIEUW GEBOREN, OPGESTAAN !!

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 96 van 285

Vervolg van: PASEN: OPNIEUW GEBOREN, OPGESTAAN !!

Willy de Koning, 20-04-2014
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23-04-2014
Grote opkomst bij bespreking visiestuk
Het was volle bak bij de gemeente-avond van 22
april. De grote opkomst had alles te maken met het
bespreken van het visiestuk Aan de slag met nieuw
elan , dat kennelijk de kerkganger van de PGSG
bezighoudt.
In de aanloop naar een fusie met de protestantse
gemeenten van Geleen, Beek en Urmond heeft de
kerkenraad eerst tijd en ruimte genomen om
duidelijkheid te scheppen over de visie van de
kerk, zonder rekening te moeten houden met
financiële aspecten. Hoe willen we zijn als kerk,
hoe willen we in de wereld staan? Een visiegroep
uit de betreffende gemeenten was maandenlang bezig
om een toekomstvisie te zoeken en te formuleren.
Marnix van Gurp zetten deze visie namens de groep
uiteen en reageerde op de opmerkingen van de
aanwezigen.
Wat en wie willen we zijn als kerkelijke gemeenschap in de Westelijke Mijnstreek? Daar reageerden de kerkgangers
massaal op met veel opmerkingen, aanvullingen, vragen, verwondering, kritiek en instemming, het was er allemaal. Deze
werden genoteerd en zullen worden verwerkt in het vervolmaken van het visiestuk.
Aanstaande zondag wordt eenzelfde bespreking gehouden bij Geleen-Beek-Urmond.
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18-05-2014
Viering met liederen uit Iona
In de zondagsdienst van 18 mei stonden liederen
en teksten uit de geloofsgemeenschap Iona
centraal. Dominee Irene Pluim was de voorganger en
hield een overdenking over Jezus woorden: 'Ik ben
de weg'. Daarbij kwam ook het boek God is niet te
vangen van dominee Jan Offringa ter sprake.
Dertien gemeenteleden van deze predikant lieten
zich door hem interviewen over hun
geloofsontwikkeling en veranderend Godsbeeld.
De gemeentezang werd begeleid door Anne Kip,
(fluit en saxofoon), Fedor Coenen (orgel en piano)
en Bert Stuij op gitaar. Door Bert werd ook een
vertaling van het Ionalied O, the life of the
world gezongen, door Bert getiteld als: O het
leven, het licht . Na het eerste couplet zong ook
de gemeente mee.
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18-05-2014
Stekjesmarkt
De stekjesmarkt is een goede, telkens
terugkerende gewoonte bij de Johanneskerk. Op
zondag 18 mei werd deze extra aantrekkelijk door
het mooie weer. Als het zonnetje lekker schijnt
krijg je vanzelf zin om bloemen- en plantenstekjes
te kopen voor de tuin of voor een bloembak. Ze
gingen dan ook als warme broodjes over de
toonbank. Afrikaantjes, aardbeien- paprika- en
tomatenplantjes, van alles was erbij en voor elk
wat wils. De opbrengst is bestemd voor het werk
van Elisabeth den Boer (Shabai) in China.
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25-05-2014
"Zo bouwen wij samen aan één Europa!"
"Zo bouwen wij samen aan één Europa!' Met deze
woorden vatte dominee Erik Schumacher na het
uitspreken van de zegen de Drielandendag samen.
Dat gevoel werd door velen beaamd. Het was de week
van de Europese verkiezingen en in de
Ontmoetingskerk in Geleen vierden christenen uit
België, Duitsland en Nederland op zondag 25 mei
hun gezamenlijk geloof met veel zang en muziek.
Ook de jeugdactiviteit van de Limburgse kerken,
Caroussel werd op deze dag en locatie gehouden.
Het dagprogramma bood als eerste een kerkdienst,
waaraan leden van de cantorij van de PGSG en de
cantorij van de Ontmoetingskerk meewerkten. Twee
jongeren, uit Duitsland en Nederland, vertelden
als overdenking wat muziek in hun leven betekent.
Vrolijke klanken klonken niet alleen uit het
orgel, ook van accordeon, panfluit,
Posaunenorkest- en Jeugdband. Behalve Schumacher
gingen ook Pier Prins en Christine Treichel voor.
In deze dienst werd in een grote kring het
avondmaal gevierd.
Na de kerkdienst en de koffie werd er een warme maaltijd aangeboden waarvoor men zich van tevoren had kunnen opgeven.
In verschillende zaaltjes en buiten in de zon zaten mensen samen aan tafel.
Voor het middagprogramma kon gekozen worden uit het meespelen van een Bijbelquiz onder leiding van Jan de Koning, een
historische wandeling onder leiding van Wim Hoogstraten, een muziekworkshop, het bekijken van beamerpresentaties over de
betrokken gemeenten of gewoon gezellig praten en elkaar leren kennen.
Als afsluiting kwam men om drie uur weer samen in de kerkzaal om samen nog enkele liederen te zingen en de zegen te
ontvangen.
De Drielandendag kende een goede opkomst, maar vanuit de PGSG was de animo niet groot.
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01-06-2014
Pater Jan Brinkhof vertelt over werk in Lima
Er gebeurde veel in de kerkdienst van zondag 1
juni. Dominee Irene Pluim ging voor in deze
dienst, maar de overdenking werd verzorgd door
Pater Jan Brinkhof. Brinkhof vertelde over zijn
werk in de sloppenwijken van Lima in Peru.
Hij is met verlof in Nederland en werd door de
PGSG uitgenodigd iets over zijn werk te vertellen.
Ook leden van de Stichting Rosa Lima waren te gast
in de dienst. De Stichting Sittard Rosa Lima,
opgericht in 1993, heeft zich ten doel gesteld om
kleine ontwikkelingsprojecten in de sloppenwijken
van Lima (Peru) financieel te ondersteunen.
Gedreven vertelde Brinkhof over zijn passie.
Veel van het werk dat hij verricht heeft te maken
met het bouwen van voorzieningen, zoals trappen
maken in het rotsgebied waar veel armen wonen, het
bouwen van gemeenschapshuizen als eetplaatsen en
kinderopvang en het maken van voetbalveldjes. Maar
ook het geven van voorlichting over gezinsleven en
gezondheidszorg. Brinkhof vertelde hoe hij
gesterkt wordt door zijn geloof: 'Ik doe mijn
best, God doet de rest!'
In deze dienst werd ook de Maaltijd van de Heer
gevierd. Irene Pluim en Jan Brinkhof deelden samen
brood en wijn.
Er werden liederen gezongen in het Nederlands,
maar ook in het Spaans, de voertaal in Peru. Een
muziekgroep, bestaande uit Bert Stuij, Marnix van
Gurp en Bart Kooyman, begeleidde de samenzang.
Tijdens het koffiedrinken waren er nog veel
vragen van gemeenteleden die door Brinkhof werden
beantwoord.
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15-06-2014
Elkaar op weg helpen bij het geloof
Soms zit je met een geloofsvraag, een hele
diepgaande of misschien iets simpels. Meestal
betreft het iets moeilijks, iets waar je alleen
niet uitkomt.
Daarom ligt er nu in de Johanneskerk een
Geloofsboek. Een multomap waarin je/u je/uw vraag
kunt opschrijven om die te delen met
geloofsgenoten. Een ander gemeentelid kan dan
reageren met een antwoord, een gedicht of tekst.
Telefoonnummers kunnen worden uitgewisseld,
misschien ontstaat er een gesprek. Zo kunnen
mensen van elkaar leren en elkaar helpen.
Dit is een initiatief van dominee Joachim
Stegink, een experiment. Er liggen drie boeken
klaar met een losbladig systeem. De spelregels
staan erbij.
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28-06-2014
Nieuw orgel en gemeentefeest in Gangelt
De Friedenskirche in Gangelt van de Evangelische
Kirchengemeinde Gangelt/Selfkant/Waldfeucht
bestaat 50 jaar.
Dat wordt gevierd met een gemeentefeest op zondag
29 juni om 10.45 in Gangelt. Ook gemeenteleden van
de PGSG zijn daarbij van harte welkom.
Tevens is er een gloednieuw orgel gebouwd in de
kerk. Dat wordt de dag ervoor feestelijk ingewijd.
Ook daarbij zijn PGSG-ers van harte uitgenodigd.
De feestelijke ingebruikneming is op
zaterdagavond 28 juni om 19.00 uur.
Het adres van de kerk is:
Friedenskirche Gangelt
Lohausstr. 36
52538 Gangelt
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24-06-2014
Taizéviering in Vrangendael
God ontmoeten in de stilte... of in de rustige
zang van Taizé. Zou dat kunnen?Kom het meemaken,
ervaar of het iets voor je is. Op de manier van
Taizé (zie ook www.taize.fr/nl) willen wij ook in
onze parochie vieringen houden voor jong en oud.De
eerstvolgende Taizéviering is op dinsdag 24 juni
a.s. om 19.00u in de dagkapel (toegang via de
ingang links als je met je gezicht naar voorkant
van de kerk staat). Van harte welkom!

Willy de Koning, 24-06-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 801, Subitem: 2.
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17-06-2014
Fraai hek geplaatst bij terras Gruizenkerk
Met het plaatsen van een stalen poort met dubbele
deuren is de renovatie van de kerk aan de
Gruizenstraat nu helemaal voltooid. Bij de ingang
van het pleintje bij de vakwerkhuisjes (tegenover
Jamin) is de poort te zien. Deze staat overdag
open, maar wordt s avonds uit
veiligheidsoverwegingen afgesloten.
In het gesloten rechter deel is een tekst te
lezen. Het linker, opengewerkte deel past qua
vormgeving mooi bij de vakwerkhuisjes en laat
ruimte om deze huisjes goed te zien.
Eind 2012 schreef het bestuur van de
Protestantse Stichting Kerk Gruizenstraat een
wedstrijd uit om een tekst te bedenken die in de
poort zou worden gegraveerd/uitgesneden. De
opdracht was:
Een tekst die voor zich spreekt en geen uitleg
nodig heeft. Dat kan een tekst zijn die verwijst
naar de historie, naar de plek, een bijbeltekst,
een bestaande tekst, een nieuwe tekst, een spreuk
of wat dan ook. Als het maar recht doet aan het
gebouw en de komende functie.
De winnende tekst werd: In het verleden ligt het heden
De tekst werd bedacht door Lei Pennings en hij motiveerde zijn keus destijds aldus:
'Mijn bescheiden suggestie voor de poort is een beknopte samenvatting van een uitspraak van Bilderdijk: "in 't
voorleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal". In de poort: "In het verleden ligt het heden". (verleden kerk en
vakwerkhuisjes; heden: eigentijdse architectuur en invulling met respect voor de monument(en).'

Willy de Koning, 17-06-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 802, Subitem: 2.
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20-06-2014
Bijbelkring sluit seizoen af
Bijbelkring West beleefde op dinsdag 17 juni de
laatste kringavond voor de zomerstop. Deze keer
ging het over de Openbaringen van de Apostel
Johannes. Gewoontegetrouw werd daarna het seizoen
afgesloten met een hapje en een drankje.
Het nieuwe seizoen beginnen de kringleden op 12
september met het bijwonen van een
toneelvoorstelling in het openluchttheater van
Toneelvereniging Ons Genoegen uit Genhout.
Bijbelkringlid Elly Meyers en haar
blindengeleidehond Zenna spelen mee in het stuk:
De Inspecteur.
De eerste reguliere bijbelkringavond daarna is op
dinsdag 23 september. Belangstellenden voor deze
bijbelkring kunnen contact opnemen met Willy de
Koning via willydekoning@home.nl . De kringavonden
zijn eens in de 14 dagen (soms eens in de 3 weken)
op dinsdagavonden

Willy de Koning, 20-06-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 803, Subitem: 2.
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22-06-2014
Aandacht voor de natuur bij het begin van de zomer
Wereld, daar draai je , dat was het thema van de
dienst van zondagmorgen 22 juni. Dominee Irene
Pluim had dit thema gekozen bij het begin van de
zomer, vlak na de langste dag. Zij verbond het met
de natuur en had twee gemeenteleden gevraagd iets
te delen van hun geloofsbeleving vanuit hun passie
voor de natuur.
Willy de Koning vertelde hoe ieder mens op zijn
eigen manier het geloof beleeft door middel van
een eigen spirituele taal. De natuur geeft haar
rust om dieper over haar geloof na te denken en Gods nabijheid te zoeken.
'Door je spirituele taal kun je groeien in je geloof op de manier die God speciaal aan jou heeft gegeven. Dat kan voor
de een het gebruik van rituelen zijn, een ander vindt God in zorgzaam zijn voor medemensen. Muziek is ook een spirituele
taal en voor mij is het de natuur. Als ik aan de waterkant zit of in mijn kano om bevers te kijken ervaar ik hoe
prachtig God alles heeft gemaakt.'
Er werd een korte vrolijke beverfilm vertoond met beverbeelden op een populair liedje en voor de kinderen en andere
geïnteresseerden had ze afgekloven takken met knaagsporen van bevers meegenomen.
Bart Kooyman vertelde over de combinatie van zijn passies, sport en bergwandelen/skiën aan de hand van Psalm 8. Zo
ervaart hij inspiratie voor zijn geloof van buiten naar binnen toe. De grootsheid van Gods natuur bepaalt hem bij zijn
rol als mens, klein onder de grote sterrenhemel en dankbaar dat hij van die grootsheid mag genieten in een vrij land.
Met zijn gezin brengt hij elke zomervakantie door op een afgelegen plek hoog in de Alpen. Hij voelt zich ook een
rentmeester om de natuur voor het nageslacht te bewaren. 'En als ik op de racefiets zit en een slak over de weg zie
kruipen, probeer ik die te ontwijken. Het zit ook in kleine dingen.'
Irene Pluim hield een korte overdenking naar aanleiding van Psalm 65:
U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed, de velden in de steppe druipen, de
heuvels omgorden zich met gejubel, de weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan. Zij zingen en
juichen elkaar toe.
Ook koor Synoidos werkte aan de dienst mee met prachtig passende liederen als: How marvelous are the works of the Lord,
All things bright and beautiful en For the beauty of the earth. Aan het eind van de dienst werd door hen de Old Irish
Blessing gezongen. Weinig gemeentezang deze keer, (tijdens de collecte klonk een Disneylied Wereld, daar draai je )
maar met Laudate Omnes Gentes aan het begin en aan het eind van de dienst kwam iedereen aan z n trekken.
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22-06-2014
Jongerenseizoen eindigt met feestelijke barbecue
Op zondag 22 juni eindigde het jongerenseizoen
van de Johanneskerk traditiegetrouw in de tuin van
de familie Stuij in Limbricht, met de jaarlijkse
barbecue.
Voor de kooltjes warm waren was er tafeltennis,
volleybal (met een oranje bal!), voetbal en heel
veel gezelligheid. Het eten was heerlijk, en er
was meteen gelegenheid om alvast weer de eerste
plannen voor volgend jaar te maken.
Halverwege het eten was er nog een officieel
momentje. Annemarie Govaart die met veel
enthousiasme heeft meegedaan in het team van de
jongerenkerk gaat verhuizen.
Met pijn in het hart, maar met een mooie kaart,
goede wensen en een bos (oranje!) rozen namen we
afscheid. De foto's laten zien hoe gezellig het
was! Jongeren en leiding van het Johannes
Jongerenwerk
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30-06-2014
Kaarsenstandaard Gruizenkerk mogelijk steen met rijke historie
Een grote zware steen, die altijd werd gebruikt
als standaard voor de Paaskaars in de kerk aan de
Gruizenstraat, is mogelijk een interessant
historisch object. Tijdens de verbouwing van het
kerkje (1976-1978) is de steen gevonden onder de
toren en destijds gepromoveerd tot
kaarsenstandaard.
Nu de kerk een nieuwe bestemming heeft is de
standaard een sta in de weg geworden. Riet
Coolsma, bestuurlid van de Protestantse Stichting
Kerk Gruizenstraat, is al maandenlang bezig met
het opruimen van spullen van de zolder en andere
hoekjes of er een goede bestemming voor te zoeken.
Een goede bestemming voor de steen werd niet
direct gevonden.
Ze haalde stadsarchivaris Peer Boselie erbij.
Boselie vermoedt dat de steen afkomstig is van de
Catharinakapel die vroeger in de buurt van de
Gruizenstraatkerk stond. Hij wil dit door een
deskundige laten onderzoeken.
Hij stelt voor om de steen (met de geschiedenis,
als die te achterhalen valt) tentoon te stellen in
het museum het Domein.
Het bestuur van de stichting vindt dat een prima
idee. Vandaar dat de steen deze week is opgehaald
uit het kerkje.

Willy de Koning, 30-06-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 809, Subitem: 2.
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05-07-2014
Hal Johanneskerk tijdelijk voetbalkantine
De voetbalwedstrijd Nederland tegen Costa Rica
was een kwartiertje gaande toen een invasie van
jonge Tukkers zaterdagavond 5 juli de Johanneskerk
bereikte. In de hal stonden stoelen klaar en op
een groot scherm renden de voetballers al heen en
weer. Door de stromende regen snelden ruim vijftig
jongeren vanuit een bus naar de kerk en namen
plaats om het verloop van de wedstrijd te volgen.
Vanwaar dit spektakel?
Ieder jaar gaat een grote groep jongeren van de
Protestantse kerk uit het Twentse Hengelo naar
Taizé om daar een week van bezinning door te
brengen. Die week begon dit jaar een beetje anders
dan anders, want de groep jongeren wilde heel
graag deze voetbalwedstrijd zien. Dus zochten ze
contact met een kerk op de route naar het zuiden.
Dat werd de Johanneskerk. Via dominee Joachim
Stegink werd een en ander geregeld. Germ en Jenny
Visser zetten een laptop, beamer en scherm klaar.
Emma en Willy de Koning hielpen met het
klaarzetten van de stoelen en Lunya en Sam van
Wunnik kwamen mee voor de gezelligheid.
Waar anders kerkgezang klinkt waren nu luide
OOOEH s en AAAH s te horen.
Het werd een lange en spannende avond, zoals
inmiddels bekend is. Het bleef heel erg lang 0-0,
er kwam verlenging en uiteindelijk een serie
penalty's.
Gezellig was het ook. De jongeren en de leiding
brachten zelf blikjes drinken en snoep mee en
bedankten de PGSG voor de gastvrijheid met een
doos vol leuke bloemstukjes voor op de tafels. Na
middernacht hervatten ze hun reis, op weg naar
rust en bezinning. Misschien speelt woensdag in
Taizé de voetbalgekte nog even weer de kop op.
Vervolg op volgende pagina >>
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20-07-2014
Regiodienst zondag 20 juli in Geleen
De regiodiensten van zondag 20 juli zijn om 09.00
uur in Grevenbicht en om 10.30 uur in Geleen.
In Gaandeweg staat vermeld dat de dienst van
10.30 uur in de Johanneskerk zou zijn, maar dat
klopt niet. Zegt het voort......
Voorganger in beide diensten is dominee Irene
Pluim.

Willy de Koning, 20-07-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 815, Subitem: 2.
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29-08-2014
Fraaie foto's van Sittard in Gruizenkerk
Ter gelegenheid van de Sint Rosafeesten start
vandaag in de Gruizenkerk een foto-expositie van
de Tsjechische fotograaf Libor Bednarik.
Een jaar lang fotografeert hij elke dag een
locatie in de gemeente Sittard-Geleen en plaatst
de foto's op zijn website en op Facebook. De
foto's zijn bewerkt met fotoshop en zien er
kleurig als schilderijen uit. Zijn jaarproject is
bijna ten einde, nog een paar dagen te gaan.
In de kerk aan de Gruizenstraat zijn zijn
fraaiste opnamen te zien.
De expositie opent vanavond om 19.00 uur en is
tot 21.00 uur te bekijken. Daarna nog op zaterdag
30 augustus van 10.00 tot 18.00 uur en op zondag
31 augustus van 13.00 tot 18.00 uur.
In de Limburgse kranten van vandaag is een
interview te lezen met Bednarik.
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09-09-2014
Taizéviering
Beste allemaal,Op de manier van Taizé (zie ook
www.taize.fr/nl) willen wij in onze parochie
vieringen houden voor jong en oud. Misschien is
het ook iets voor jou!De eerstvolgende
Taizéviering is op dinsdag 9 sept a.s. om 19.00u
in onze dagkapel (toegang via de ingang links als
je met je gezicht naar voorkant van de kerk
staat). Van harte welkom!Elly
Bus-Linssen,pastoraal werkerParochie Christus'
Hemelvaart - H. JosephHemelsley 240 Sittard

Willy de Koning, 09-09-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 831, Subitem: 2.
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12-09-2014
Leden Bijbelkring genieten van toneelspel Elly Meyers
Met een gezamenlijk bezoek aan een voorstelling
van Toneelvereniging Ons Genoegen uit Genhout
opende Bijbelkring west dit jaar haar seizoen op
een bijzondere manier.
Op het erf van Hoeve Printhagen in Genhout-Beek
werd een toneelspektakel opgevoerd waaraan
kringlid Elly Meyers meedeed. Ook Elly s
blindengeleidehond Zenna had een rol in het stuk.
Alle reden om gezamenlijk te gaan kijken en dat is
goed bevallen.
Iedereen was laaiend enthousiast. Niet alleen
over Elly s optreden, maar over de hele entourage,
de 19de eeuwse sfeer rondom de kolderieke klucht
'De Inspecteur'.
Elly was gekleed als rijke dame, de echtgenote
van de dorpsarts en tevens gemeenteraadslid. In
een prachtige jurk en getooid met een hoog
opgemaakte pruik, geen alledaagse outfit voor
haar. In het stuk was ook een rol voor een hond
van de soldaten, Vivaldi genaamd. Dat werd dus
Zenna. Zenna moest liggend op de grond omrollen,
een kunstje dat Elly haar had geleerd.
In het programmaboekje was nog een aardig stukje
over Elly s deelname te lezen. Daarin vertelt Elly
dat ze haar deelname als een enorme uitdaging
ziet.
In het openluchttheater bij de boerderij werd
vier avonden achtereen een opvoering gegeven,
telkens goed voor 700 toeschouwers. Dat vergde
veel energie van Elly, maar ze zal er tevreden op
terugkijken, verwacht ze.
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14-09-2014
Startzondag 2014: vieren en verbinden
Met hart en ziel vieren en verbinden was het
landelijke thema dat dit jaar voor de Startzondag
werd aangereikt. In de Johanneskerk stond dit
thema centraal op zondag 14 september. Het werd
een vrolijke dienst met een open karakter.
Dominee Irene Pluim had liederen gekozen uit de
Ionabundel, een Taizélied en enkele onbekende,
maar makkelijk mee te zingen liederen uit het
Nieuwe Liedboek. De gemeentezang werd begeleid
door Fedor Coenen, Anne Kip, Gery Makkinga, Bart
Kooyman en Lijsbeth Bruens. In de overdenking was
veel aandacht voor de veranderde plek die geloof
inneemt in de geseculariseerde samenleving, de
verkeerde beelden en vooroordelen die soms bestaan
over kerkzijn . Verbazing soms, als mensen zien
hoe geloof in veel kerken niet meer bestaat uit
dogma s en voorschriften, maar gestalte mag
krijgen door eigen inzichten en talenten, niet
alleen met woorden maar ook met daden.
Irene Pluim sprak de hoop uit dat diezelfde
middag, bij de landelijke viering in Nijkerk van 10 jaar PKN, veel mensen op televisie zouden zien hoe de kerk met haar
tijd meegaat. In deze viering in Nijkerk waren ook de koning en koningin aanwezig. Het vrolijke lied 'De Heer van de
dans' klonk deze zondag niet alleen in de Johanneskerk, maar werd die middag ook in Nijkerk gezongen.
Na de zegen werd nog een vrolijke kringdans gedaan op de tonen van een Chassidisch traditioneel lied. Daarin werd
verbeeld hoe God met je was in het verleden (een stap achteruit), met je zal zijn in de toekomst (een pas vooruit) en je
in het heden nabij is (heen en weer wiegen op de plaats).
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21-09-2014
"Wapen je met vrede" Thema oecumenische dienst
De PKN Sittard-Grevenbicht was op 21 september op
bezoek bij de parochie Christus Hemelvaart-H.
Joseph voor een oecumenische dienst op
vredeszondag.
Voorgangers waren Ds. Irene Pluim en pastoraal
werker Elly Bus die de zieke pastoor Piet Verhagen
verving.
Dirigent Hans Timmermans zorgde voor enthousiaste
zang van koorleden van de cantorij van de PKN en
de parochie, samen met de bezoekers. Nelly de Haan
begeleidde met het prachtige orgel.
Liederen als 'Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn', en het
kinderlied 'Vrede draait om kleine dingen' waren
vanwege het thema gekozen.
In de overweging van Irene Pluim en Jan Wetzeler
werd gesteld dat naastenliefde niet vraagt om
opoffering en martelaarschap, maar het openen van
onze innerlijke ruimte voor anderen. Geef de ander
ruimte zonder in de ander op te gaan. Veel woorden
geven aan welke aspecten bij naastenliefde kunnen
horen: gemeenschap, vertrouwen, vergeving,
zuiverheid, gastvrijheid, hoogachting.
Als wij ons laten vullen door Gods geest en een
open houding hebben naar God en onze naaste krijgt
de vrede een kans. Eigenlijk is vrede het
resultaat van het compromis. Want de ander kan een
andere waarheid kennen dan de onze. Helaas zien we
in de geschiedenis een hechte relatie tussen
religie en geweld. Om dat te voorkomen is
naastenliefde effectief en niet het fanatiek
nastreven van religieuze waarheden.
Wij hebben elkaar vrede gewenst en gezongen 'Geef
vrede door van hand tot hand'.
Vervolg op volgende pagina >>
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22-09-2014
Armoedebestrijding en SchuldHulpMaatjes
OPROEP
Een nieuw initiatief
De schuldenproblematiek in Nederland wordt
groter: steeds meer mensen hebben tijdelijk of
blijvend schulden. Armoede ligt daarmee op de loer
of is al een feit.
Vraag: Wanneer zit iemand in de schulden en hoe
is die situatie ontstaan?
Antwoord: Veel mensen hebben schulden, en dat
hoeft op zich niet erg te zijn. Je kunt zeggen dat
iemand in de schulden zit wanneer het inkomen
onvoldoende is voor de maandelijkse uitgaven en
het afbetalen van de schuld.
Er zijn veel mogelijke oorzaken. Zo kan je
inkomen terugvallen door omstandigheden zoals
werkeloosheid, ziekte, onverwachte
gezinsuitbreiding, teruglopend pensioen en
daarnaast kan er bijvoorbeeld een hoge
hypotheekschuld zijn die is gebaseerd op 2
inkomens. Een heel andere oorzaak kan zijn dat je
je uitgaven niet in de hand hebt en te gemakkelijk
te hoge en te dure leningen afsluit.
Vraag: Is iemand die in de schulden zit altijd
zelf de oorzaak?
Antwoord: Nee, dat hoeft dus helemaal niet.
Vraag: Wat doen maatschappelijke instanties?
Antwoord: Deze doen erg hun best om mensen te
helpen, maar bieden soms onvoldoende soelaas. Daarnaast zijn de wachttijden eer je aan de beurt bent veelal te lang en
dat lijkt te verergeren door bezuinigingen.. Ondertussen lopen schulden verder op, terwijl er onvoldoende preventief
wordt opgetreden. Ook kunnen schuldhebbers zelf hun kop in het zand steken: soms zijn ze te trots, soms durven ze niet
toe te geven dat er problemen zijn, soms zijn ze verlamd door angst waardoor de post niet meer wordt geopend, of nieuwe
leningen worden afgesloten om andere af te lossen. Schulden lopen hierdoor alleen nog maar verder op.
Vraag: Dit onderwerp is niet nieuw, zijn er dan meer mensen met schulden, of hebben ze grotere schulden of is er iets
anders aan de hand?
Antwoord: Schulden nemen toe, met name onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar en ouderen boven de 65: daarnaast onder
de sociale middenklasse van de maatschappij. Onder jongeren is de gemiddelde waarde van de schuld de afgelopen vijf jaar
meer dan verdubbeld door onbetaalde telefoonrekeningen, internetaankopen en snel toenemende onderwijskosten. Bij ouderen
zijn stijgende zorgkosten oorzaak van de oplopende schulden.
Ruim 5.000.000 Nederlanders komen in problemen bij inkomensdaling: 4 van de 10 gezinnen komt niet rond met het budget,
en drie op de vijf stellen ruziën geregeld over geld en hebben meer ruzie over geld dan over het huishouden of kinderen
(Geld en Relatieonderzoek NIBUD). Het is zelfs zo dat financiële problemen een bepalende indicator van onze
innerlijke geestelijke gesteldheid kunnen worden: GELDZORGEN BEHEERSEN JE DENKEN, KUNNEN JE GEDRAG VERLAMMEN, JE
BESLISSINGEN NEGATIEF BEÏNVLOEDEN. De nieuwe armen, dat zijn niet alleen meer de minima , maar steeds meer mensen uit
de middenklasse die iets hebben opgelopen zoals een echtscheiding, werkloosheid, ziekte en daardoor in problemen komen.
Vraag: Is daar cultuur-maatschappelijk nog iets over te zeggen? Zakt bijvoorbeeld het schuldbesef weg?
Antwoord: Dat hoeft niet in alle gevallen, maar het kan wel een rol spelen. We willen allemaal graag comfortabel leven
en dezelfde luxe hebben als de buurman. Daarbij is het tegenwoordig gemakkelijker dan vroeger om lasten door te schuiven
naar de toekomst, terwijl minder sprake is van levenslange vaste banen. Een halve eeuw geleden werd er eerst gespaard
en dan pas uitgegeven. De laatste jaren werd lenen steeds gemakkelijker, en niet alleen maar voor een huis. En verdwijnt
contant geld steeds meer: het wordt een cijfertje op een scherm in plaats van een bedrag in de beurs.
De discipline om uitgaven en inkomsten op elkaar af te stemmen kan daarmee in het gedrang komen (als er geld te weinig
is leen je toch gewoon wat extra?). Het lijkt zo gemakkelijk als het halen van een broodje bij de bakker, maar (zoals
een conferencier het stelde) een brood hoef je niet terug te brengen, maar de lening moet wel betaald worden. En
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roodstaan is vaak duurder dan gedacht: een flatscreen van een persoonlijke lening betaal je zo al snel bijna 2 maal.

Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tij
te keren. Daarom is de inzet van vrijwilligers
nodig, concludeerde Kerkinactie samen met andere
Kerken en christelijke organisaties. Samen namen
zij het initiatief om het Project
SchuldHulpMaatjes te beginnen. Binnen dit project
worden 'maatjes' opgeleid om mensen in
(beginnende) schulden te begeleiden en te coachen.
Bronnen en nadere informatie:
www.SchuldHulpMaatje.nl ; www.kerkinactie.nl

Op initiatief van het Diakonaal Beraad Westelijke
Mijnstreek, waaraan ook de diakonie PGSG
deelneemt, start vanaf oktober 2014 ook in de
Westelijke Mijnstreek een groep SchuldHulpMaatjes.
Te overleggen met Riet Coolsma, vz diakonie: hier
nog een zin invoegen dat de diakonie PGSG dit
initiatief ondersteunt, o.i.d.
SchuldHulpMaatje in de Westelijke Mijnstreek
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de
landelijke kerken in Nederland als antwoord op de
toenemende schuldenproblematiek. Al op 60 plaatsen
in Nederland is men actief met SchuldHulpMaatjes
en nu dus ook de Westelijke Mijnstreek! Vanaf
oktober dit jaar zijn goed opgeleide Maatjes in de
gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen
actief onder de naam:
'SchuldHulpMaatje Westelijke Mijnstreek'.

Wat doet een SchuldHulpMaatje (en wat niet)?
Een SchuldHulpMaatje helpt niet financieel en
neemt niet het werk over van professionele
hulpverleners, maar vult het aan en ondersteunt
het. Indien nodig zal het Maatje doorverwijzen
naar de juiste instanties. Een SchuldHulpMaatje
werkt samen met de Sociale Diensten en diverse
lokale maatschappelijke organisaties. Een Maatje
is in de gelegenheid om de cliënt thuis te
bezoeken, is behulpzaam bij het invullen van
formulieren, helpt bij het orde scheppen in de
(financiële) administratie, en is buddy voor
mensen in de WSNP (Wet op de Schuldsanering
Natuurlijke Personen).
SchuldhulpMaatjes zijn betrouwbaar. Elk Maatje
volgt een speciaal ontwikkelde driedaagse cursus
over schuldhulp en hoe je iemand daarin met
wijsheid kunt ondersteunen. Daarnaast volgen zij
jaarlijks bijscholing. Ook worden de Maatjes
gescreend op betrouwbaarheid.
Ben jij zo iemand met een luisterend oor en
inlevingsvermogen?
Kun je praktische hulp bieden door orde te
scheppen in de administratieve chaos?
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Meld je aan als aspirant Maatje via e-mail:
info@shm-westelijkemijnstreek.nl of bij een van
de coördinatoren:
Mobiel: L. Lemmens 06 - 41 72 83 73 of Mobiel: M.
Durlinger 06 - 19 50 00 95.
Gerie Brandts

Willy de Koning, 22-09-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 851, Subitem: 2.
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05-11-2014
Christenen en moslims op zoek naar geluk
Sinds de dood van Theo van Gogh tien jaar
geleden, ontmoeten christenen en moslims in de
Westelijke Mijnstreek elkaar regelmatig. Zowel in
dialoogbijeenkomsten en vieringen als bij
wederzijdse bezoeken. Deze ontmoetingen en
vieringen vinden plaats hetzij in een moskee
hetzij in een kerkgebouw.
Op woensdag 5 november a.s. komen moslims en
christenen weer bij elkaar voor een
interreligieuze viering en wel in de Johanneskerk
te Sittard. Deze keer is het thema: geluk en het
zoeken naar geluk. Hoe vinden wij geluk in ons
eigen leven en in onze eigen traditie? En wat
kunnen we daarbij van elkaar leren en ervaren?
De viering begint om 19.30 uur met zang van het
koor Synoidos. Het is een koor dat je raakt. Het koor dat zo'n 60 leden telt, oefent wekelijks in de Johanneskerk in
Sittard en treedt jaarlijks diverse malen op onder leiding van Nadia Loenders.
Na de muzikale bijdrage van Synoidos, vangt de interreligieuze viering aan om 19.45 uur. Met voorgangers uit de
Rooms-katholieke, Protestantse, Islamitische en Apostolische traditie. Ook in de viering zelf zal Synoidos nog een paar
keer zingen.
Aansluitend op de viering vindt in de Johanneskerk de "Dag van de Dialoog" plaats. U wordt van harte uitgenodigd om aan
tafel met elkaar van gedachten te wisselen over het thema "geluk". Ook op andere plekken in de gemeente Sittard-Geleen
kan men op 5 november met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. De viering en de dialoog vormen een goede
gelegenheid om als inwoners elkaar nader te leren kennen of om de kennismaking te vernieuwen. Juist in deze tijd is dat
belangrijker dan ooit.
U bent dan ook van harte welkom voor deze viering, ontmoeting en dialoog !
Plaats: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9 te Sittard.
In de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid en de toegang is gratis.

Willy de Koning, 05-11-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 860, Subitem: 2.
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12-10-2014
Verhaal van Ruth leeft door schilderijen
In de periode 1978 tot1983 was dominee Corja
Menken - Bekius predikant in Grevenbicht. Op
zondag 12 oktober ging zij samen met dominee
Joachim Stegink voor in de dienst in de
Johanneskerk. Het verhaal van Ruth stond centraal,
net als bij de intrede van dominee Menken
destijds.
In het kerkje van Grevenbicht is een expositie
ingericht met schilderijen van Corja Menken over
het verhaal van Ruth. Deze werd zaterdag 11
oktober geopend en is nog te zien op donderdag 16
t/m zondag 19 oktober, telkens vanaf 14.00 uur tot
18.00 uur.
Het programma van de opening werd opgezet door de
catechisanten uit de periode dat dominee Menken
predikant in Grevenbicht was. Dat was natuurlijk
een bijzonder weerzien na dertig jaar, vertelde
ze. Net als in het leven van Ruth en Noömi heeft
iedereen zijn eigen verhalen. Daarbij werd van
gedachten gewisseld over twee stellingen. 1: Wie gelooft kan beter met verdriet omgaan en 2: Als iemand anders verdriet
heeft, kan niemand er iets aan doen. Ook in de zondagdienst kwamen deze stellingen aan de orde tijdens de overdenking.
Beide predikanten namen een deel van deze overdenking voor hun rekening. Daarbij waren schilderijen over het leven van
Noömi, Ruth en Boaz te zien via de beamer.
De kerk was heel goed gevuld en er waren veel kerkgangers uit Grevenbicht naar Sittard gekomen.
Hiernaast is meer informatie te lezen over de expositie in het kerkje van Grevenbicht.

EXPOSITIE 'RUTH: EEN VERHAAL VAN HOOP'.
In januari 1978 preekte ds. Corja Menken - Bekius bij haar intrede als predikant in Grevenbicht over Ruth. Het boek
Ruth gaat over Noömi en Ruth, twee sterke vrouwen die elkaar in alle omstandigheden trouw zijn, een verbond waarin de
hoop op een nieuwe toekomst schuilt.
Vanaf 11 oktober is zij, in het goede gezelschap van Ruth - je zou kunnen zeggen: haar anker op haar levenspad - een
volle week terug in het kerkje van Grevenbicht. Ze komt met negen schilderijen waarmee ze het boek Ruth, 'een verhaal
van hoop' intens kleurrijk en tegelijk subtiel ingetogen heeft uitgebeeld. Rondom de imposante Statenbijbel uit 1643,
opengeslagen bij het boek Ruth, zijn deze inspirerende schilderijen te bewonderen. Bij ieder schilderij is de
betreffende Bijbeltekst geplaatst; wie bij een bezoek aan deze expositie ogen en oren de kost geeft zal in dit verhaal
van beelden en teksten kunnen ontdekken dat men meegenomen wordt 'op een weg waarin de hoop het laatste woord heeft'.
Over het kunstzinnige werk van ds. Corja Menken - Bekius, die schilderlessen volgde bij Erica Nussbaum en Rolina van
Vliet, vermeldt een recensie zo ongeveer het volgende: zij ontwikkelde gaandeweg een eigen stijl met krachtige vormen en
stevig kleurgebruik; in het schilderen van Bijbelverhalen, in het bijzonder Ruth, zoekt zij naar een spirituele
uitdrukking tussen wat zij daar leest, hoort en ziet en de eigentijdse levensverhalen uit haar jarenlange pastorale en
theologische werk: welke beelden en kleuren tekenen iemands leven, waar zit spanning, waar verdriet en pijn; waar komt
in dit verhaal het licht vandaan ? Het Bijbelverhaal van Ruth is eigenlijk van alle tijden, en voor alle tijden een
verhaal van hoop.
Het bestuur van de Stichting Prot. Kerkje Grevenbicht is trots u deze serie schilderijen, omlijst door een viertal
vensters op het kerkelijk jaar, eveneens vervaardigd door ds. Corja Menken - Bekius, te kunnen presenteren in het nu
vernieuwde kerkje van Grevenbicht. U wordt van harte uitgenodigd om naar de opening van en/of voor een bezoek aan deze
expositie in het oude en levendige protestantse kerkje van Grevenbicht te komen.
De feestelijke opening van de expositie naar goed Beegs gebruik vond plaats op zaterdagmiddag 11 oktober. Het programma
van de opening werd opgezet door de catechisanten uit de periode 1978 - 1983 waarin ds. Corja Menken - Bekius in
Grevenbicht predikant was. Zij verrasten de aanwezigen op een fraai programma met onder meer een inleiding in deze
expositie door ds. Joan Röell. De expositie is vervolgens te bezoeken op zondag 12 oktober en vanaf donderdag 16 t/m
zondag 19 oktober, telkens vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur. De entree is gratis; een vrijwillige bijdrage voor de
instandhouding van dit monumentale kerkje wordt zeer op prijs gesteld.
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12-10-2014
Mededeling van de kosters
Sommige mensen vinden de banken in de
Johanneskerk te hard. Op verzoek heeft de kerk
daarom wat kussentjes aangeschaft. Misschien hebt
u deze al gezien en er gebruik van gemaakt.
De kussens liggen in een mand achterin de kerk.
De kosters willen u wel vragen om deze na gebruik
in de mand terug te leggen. Opgeruimd staat
netjes!

Willy de Koning, 12-10-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 865, Subitem: 2.
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13-10-2014
Vervoer naar de kerk hoeft geen probleem te zijn
De een komt met de fiets, een ander wandelend,
met de auto.......of op skeelers.
Feit is dat iedereen die dat wil naar de
Johanneskerk kan komen om een dienst of een andere
kerkelijke bijeenkomst bij te wonen. Als het
vervoer van en naar de kerk voor iemand een
probleem is, kunnen vrijwilligers worden gebeld om
dat probleem op te lossen.
Een van de onderstaande mensen kan worden gebeld
voor een lift.
Rob Atsma tel. 452755
Marijke Pelman tel. 4854362
Leen Plessius tel. 4857347
Bart en Maurits Kooyman uit Elsloo hebben zo hun
eigen vervoer, maar de eerlijkheid gebiedt om
erbij te vertellen dat dit alleen voor de terugweg
naar huis geldt. Anders zitten ze zo bezweet in de
kerkbanken.

Willy de Koning, 13-10-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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05-10-2014
Vrolijke Kindernevendienst-Plus
Op 5 oktober stond al weer de tweede
Kindernevendienst-Plus op het programma.
De Kindernevendienst-Plus is tot stand gekomen
als vervolg op de reguliere kinderdiensten die we
vanuit Grevenbicht kenden. Deze diensten voldeden
wel aan een vraag, maar de extra kerkbezoekjes
waren vaak lastig in te plannen voor de jonge (en
dus drukke!) gezinnen.
Daarom is er gezocht naar een andere invulling
van deze kinderdiensten, en is de
Kindernevendienst-Plus ontstaan.
In deze Kindernevendienst-Plus stond het thema
Dieren centraal. Dit sloot natuurlijk ook goed
aan op de viering van dierendag!
De kinderen mochten een knuffel meenemen naar de
kerk.
Na een korte start in de kerk gingen alle
kinderen mee naar de eigen ruimte.
Hier was de ark van Noach nagebouwd.
Eenmaal zittend in deze ark hoorden we het verhaal van de ark van Noach.
Dit verhaal werd verteld vanuit de dieren.
Zij roepen allen om het hardst hun beste eigenschappen en waarom Noach hun moet kiezen om mee te gaan in de ark.
Een verhaal dat zeer aansprak bij deze jonge kinderen, zij zaten allemaal muisstil te luisteren!
Na het verhaal werd het tijd voor een liedje.
Er was gekozen voor een leuk beweegliedje, en ook hieraan deden alle kinderen vol overtuiging mee!
Tot slot was er nog een leuke knutselactiviteit.
De kinderen mochten allemaal een mooi dierenmasker maken.
De tijd is omgevlogen!
Het is een hele leuke, ongedwongen manier om met de kinderen rondom een Bijbelverhaal bezig te zijn, geheel ook
aangepast op hun niveau en belevingswereld .
We hopen dan ook bij de volgende Kindernevendienst-Plus weer veel kinderen te mogen begroeten.
Alle kinderen van 0 tot 12 zijn van harte welkom!!
Houdt u de site en kerkblad in de gaten voor de aankondiging voor de volgende Kindernevendienst-Plus.
Chantal Kamstra
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13-10-2014
EERSTE GEZAMENLIJKE GEMEENTE-AVOND MET GELEEN-BEEK-URMOND
Nadenken over hoe twee gemeenten in de toekomst
kerk kunnen zijn in de Westelijke Mijnstreek
vraagt om een proces van bezinning over de eigen
identiteit, de inhoud van het geloof en op welke
manier die kerk als gemeenschap een plek wil
innemen in de omgeving.
Dit proces van samengaan is al jaren bezig tussen
de gemeenschap van Geleen-Beek-Urmond en
Sittard-Grevenbicht. Dat betekent veel
besprekingen, aftasten, naar elkaar luisteren en
leren wat gemeenteleden belangrijk vinden. De
gemeente-avond van Sittard-Grevenbicht die
daarover werd gehouden in april van dit jaar was
goed bezocht.
Op maandagavond 13 oktober werd samen met
Geleen-Beek-Urmond een eerste gezamenlijke
gemeenteavond gehouden. Ook die was goed bezocht.
Het is de eerste van vier gezamenlijke
gemeente-avonden, waarin telkens een ander
onderwerp wordt besproken. Deze avond ging het
gesprek over het onderdeel Kernen en Vieringen.
In de kerkzaal werd eerst door de beide kerken
uitgelegd wat er zoal speelt op dat gebied en hoe
dat wordt vormgegeven. Daarna praatte men in acht
groepjes hierover verder door en over de wensen
die er zijn.
Later werd in de kerkzaal kort geëvalueerd.
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27-09-2014
JOODS KOKEN â¬ MEJOECHES ÉÉN GROOT FEEST
Zaterdag 27 september vierden we in de
Johanneskerk ter ere van 12 1/2 jaar joods koken
een buffet met een optreden van Klezmerband
Mejoeches Uit Maastricht.Diverse mensen hadden
heerlijk gekookt en gebakken en kwamen enthousiast
met hun gerechten naar de Johanneskerk. In de hal
was de stemming al snel heel gezellig. Het buffet
was heerlijk!
Vol verwachting gingen we na het buffet naar de
kerkzaal waar Mejoeches een prachtig optreden
verzorgde en waar op de viool gespeeld werd die
door een van onze gemeenteleden gebouwd werd. In
de pauze genoten we van heel veel heerlijk
gebakken cake en taart, verrukkelijk!
Met een nog vollere maag genoten we van nog meer
mooie klezmers en vierden we samen met de band
onze gezellige jubileumavond.Van deze avond zijn
verschillende foto s gemaakt. Bent u bij deze
avond geweest dan kunt u deze zien op de
(besloten) facebookpagina joods koken-mejoeches of even een mail sturen naar gerdienzw@gmail.com.
U krijgt ze dan digitaal toegezonden.
Groet, Bas van Dongen, Christel Prins, Gerdien Zwartkruis
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28-10-2014
Bijbelkringen spelen mee met de Nationale Bijbelquiz
Hebt u ook meegespeeld met de Nationale
Bijbelquiz van EO/NCRV op dinsdagavond 28 oktober?
Dat was de avond dat Bijbelkring West en
Bijbelkring Oost beiden hun kringavond hielden.
Kring Oost besloot om mee te spelen tijdens de
televisie-uitzending. Toen enkele leden van kring
West dat hoorden vonden ze dat een goed idee en
aapten ze dat na.
Na het spelen van de quiz en het tellen van de
punten ging er een telefoontje van huize De Koning
(kring West) richting huize Stegink (kring Oost)
om de uitslag te vernemen. Beide kringen speelden
met acht deelnemers. Er waren 50 vragen om te
beantwoorden. Bert Stuij, (kring West) was de
winnaar met 39 goede antwoorden. Bij kring Oost
was Marnix van Gurp degene met de hoogste score.
Per goede vraag werden 2 punten gegeven en dat
resulteerde voor Kring Oost in een toataalscore
van 416 punten voor de 8 deelnemers en voor kring
West in 462 punten voor de 8 deelnemers.
Maar.....,.....meedoen is belangrijker dan winnen
en het ging natuurlijk vooral om de gezamenlijke beleving, het leerzame aspect en de gezelligheid. De deelnemers waren
het erover eens dat het een quiz was met mooie en verrassende vragen met daarnaast veel inhoudelijke informatie. Daarbij
kwam de Bijbel op een positieve manier onder de aandacht.

Willy de Koning/Willy de Koning, 28-10-2014
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04-11-2014
Taizéviering
Op dinsdag 4 november is er om 19.00 uur weer een
Taizéviering in de dagkapel van Vrangendeal.
Belangstellenden zijn van harte welkom om dit
moment van stilte, zang en bezinning mee te
maken.
De daaropvolgende viering is op dinsdag 13
januari om 19 uur in de dagkapel.
Hartelijke groet, Elly Bus-Linssen, namens de
werkgroep Taizévieringvan de parochie Vrangendael

Willy de Koning/Willy de Koning, 04-11-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 876, Subitem: 2.

Pagina 212 van 285

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

07-11-2014
Klaproosweekend
De Stichting Oorlogsgraven Comité Sittard , in de volksmond beter bekend als het klaprooscomité, is een
burgerinitiatief dat sedert 1946 jaarlijks herdenkingsplechtigheden organiseert ter ere van die Britse militairen. De
herdenking vindt traditioneel plaats in het weekend van de tweede zondag in November.De officiële Britse herdenkingsdag
is immers op 11 november, Remembrance Day.Het programma ziet er dit jaar als volgt uit:
Vrijdag 7 november
Algemene Begraafplaats Born, tijd 14.00 uur.Met een korte ceremonie worden de 3 alhier begraven Britse soldaten
herdacht.Begraafplaats bij de Protestantse Kerk Grevenbicht, tijd 14.45 uur.
Zaterdag 8 november
Algemene Begraafplaats Sittard, locatie Vrangendael / Lahrweg, tijd 11.00 uur.Met een ceremonie worden de 20 alhier
begraven Britse soldaten herdacht.De Stichting maakt het ieder jaar mogelijk voor familieleden van gesneuvelde soldaten
om deze dag bij te wonen en het graf van hun gesneuveld familielid te bezoeken.
Zondag 9 november
Na een muzikaal fraai opgeluisterde oecumenische dienst in de St. Petruskerk te Sittard (aanvang 10.00 uur) vindt er
aansluitend op het Britse oorlogskerkhof aan de Kromstraat in Ophoven (11.30 uur) een ceremoniële kranslegging
plaats.Voor meer informatie zie: http://www.stichting-ocs.nl/

Hans Pelman/Hans Pelman, 07-11-2014
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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02-11-2014
Dat is leuk! Kindernevendienst buiten!
Dat gebeurt niet elke zondag, sterker nog: het
was uniek. Op zondag 2 november werd buiten bij de
Johanneskerk de kindernevendienst gehouden. En wat
was het fijn dat het zulk prachtig weer was.
In een Afrikaans aandoend hutje zaten de kinderen
bijeen bij een oventje en luisterden naar de
uitleg van Leen Plessius. Hij vertelde over het
NOVA-project waarbij geprobeerd wordt om de zwarte
bevolking van Zuid-Afrika te leren om gezonder en
milieuvriendelijker te koken.
Leen maakte het kacheltje zelf. Hij werd
gesponsord door een bedrijf dat de kostbare,
vuurvaste stenen gratis leverde.
Op het kacheltje werden pompoenpannenkoekjes
gebakken en appelschijven. Daar smulden de
kinderen van en ze vonden het allemaal heel
interessant.
Ook de oogstmarkt kwam aan de orde. Jaarlijks,
rond dankdag, wordt bij de Johanneskerk een oogstmarkt gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor het werk van
Elisabeth den Boer (Shabai) in China.
De kinderen zijn weer helemaal bijgepraat over het diaconale werk.

Willy de Koning/Willy de Koning, 02-11-2014
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02-11-2014
Twee zondagen OOGSTMARKT
Het is weer zover. Jaarlijks rond dankdag wordt
bij de Johanneskerk de oogstmarkt gehouden. Als
het even kan gebeurt dat buiten op het plein. En
dat kon deze zondag 2 november prima. Het was
schitterend weer. De opbrengst van de verkoop is
bestemd voor het werk van Elisabeth den Boer
(Shabai) in China.
Verschillende gemeenteleden brachten producten
uit eigen tuin mee om te verkopen voor dit doel,
bijvoorbeeld: jam, sap, ingemaakt fruit,
fruitgebak, herfstbloemstukjes, zelfgebakken cake
en koek.
Ook volgende week zondag 9 november is er
oogstmarkt.

Willy de Koning/Willy de Koning, 02-11-2014
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08-11-2014
Stichting Stolpersteine Sittard-Geleen legt eerste 10 stenen
Wie via de Landweringstraat richting Johanneskerk
loopt of fietst zal ze morgen zeker opmerken. De
tien Stolpersteine die vandaag pal voor een
woonhuis in de stoep werden gelegd.
Tien stenen die de herinnering levend moeten
houden aan de tien Joodse mensen die in de Tweede
Wereldoorlog vanaf die plek naar Westerbork werden
gedeporteerd en later in concentratiekampen
omkwamen. Daar waren ook kinderen bij.
Morgen is er een jongerendienst bovengronds en
het lijkt alsof het thema dat de jongeren kozen
'De wereld staat in brand, en jij?' overeenkomt
met de situatie van 1940-1945. Misschien zou het
thema moeten luiden: 'De wereld stond en staat in
brand'
Deze dienst werd voorbereid door het
jongerenkerk-team en dominee Irene Pluim. Sinds de
afgelopen zomer is het heel onrustig in de wereld
en zijn er verschillende burgeroorlogen. Nederland
is door de afschuwelijke vliegtuigramp bepaald bij
de spanningen in Rusland en de Oekraïne. Vooral
ook de opkomst van de Islamitische Staat en het afschuwelijke geweld houdt de hele wereld bezig. Wereldleiders moeten
haast onmogelijke beslissingen nemen. Wat doet dit met ons in ons gewone leven, speelt angst een rol? En wat voor
betekenis heeft ons christelijk geloof hierin. Wat zou Jezus doen? Wat lezen we in de bijbel?
Met een vlotte afwisseling van spel, gesprek, liederen, gebed en de bijbel wordt dit thema morgen tot leven gebracht.
De doelstelling van de Stichting Stolpersteine Sittard-Geleen is om herdenkingsstenen (Stolpersteine) te plaatsen als
blijvende herinnering aan de vervolgingsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit de gemeente Sittard-Geleen en de
omliggende kerkdorpen.
Het gaat om omgekomen joden, sinti/roma, gehandicapten, jehova-getuigen en homoseksuelen. Tevens willen zij jongeren
informeren over en actief betrekken bij de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en haar slachtoffers.
Op de website van de stichting en op hun Facebookpagina is meer informatie te lezen en ook een bankrekeningnummer
voor wie een bijdrage wil leveren aan het werk van de stichting. In de toekomst zullen er nog 193 andere stenen in de
gemeente een plaats krijgen.
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09-11-2014
INDRUKWEKKENDE JONGERENDIENST OVER "EEN WERELD IN BRAND"
'We hoeven niet bang te zijn dat de kerk ooit zal
verdwijnen, want met zulke geweldige jonge mensen
blijft de kerk heus wel bestaan.' Dat was één van
de reacties tijdens het koffie drinken na afloop
van de Jongerendienst Bovengronds in de
Johanneskerk op zondag 9 november.
Thema van de dienst was. DE WERELD STAAT IN
BRAND, EN JIJ?
Deze dienst was voorbereid door het
jongerenkerk-team en dominee Irene Pluim. Eerst
was er een opstapspel. Daarbij moesten twee teams
een bezem slechts met behulp van twee vingers van
ieder naar de grond brengen. Samenwerken is dan
belangrijk, net als bij het samen werken aan
vrede.
Mooie liederen werden er gezongen en beluisterd
met behulp van de beamer. De overdenking bestond
uit een tafelgesprek, een soort RTL-Late Night,
maar dan als: Johanneskerk Early Morning.
Gespreksleider was Irene Pluim. Vooraf was de
Bergrede gelezen.
In de gesprekken deelden de deelnemers hun
angsten en zorgen over het wereldgebeuren, maar
ook Godsvertouwen, de kracht van het gebed, het
streven naar innerlijke vrede en dankbaarheid dat
we het in Nederland zo goed hebben.
Daarna kwamen er ook vanuit de kerkzaal nog
enkele nuancerende en verhelderende reacties.
Veel lovende reacties hoorden de jongeren en de
leiding na afloop over deze indrukwekkende dienst.
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16-11-2014
NOG 1 WEEK ACTIE VOOR VOEDSELBANK
Nog een week is er gelegenheid om koffie en thee
in te zamelen voor de voedselbank Zuid-Limburg..
Het gaat alleen maar om de eenvoudige koffie- en
theesoorten. Het liefst FiarTrade-koffie en thee.
Van de theesoorten graag de Engelse thee. We doen
dit weer samen met de diaconie van de PGGBU. De
inzameling is van 2 tot en met 23 november.
Als U liever niet wilt sjouwen dan is een
geldelijke bijdrage ook van harte welkom. Dan
kopen wij daar weer koffie of thee van. Doet U ook
deze keer weer mee?
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16-11-2014
Jongeren Johanneskerk gaan naar Taizé
In de eerste week van de meivakantie gaan volgend
jaar jongeren uit de Johanneskerk samen naar Taizé
voor een week van bezinning, maar ook voor
gezelligheid en ontspanning De minimum leeftijd
voor deelname is 15 jaar en de kosten bedragen
ongeveer ¬ 120,00. Meer informatie over deelname
is te krijgen bij Lunya van Wunnik, Bram Versluis
en Emma de Koning.
Eind januari is er een informatieavond. Tijd en
locatie worden nog bekend gemaakt, maar
geïnteresseerden mogen zich alvast melden bij
Lunya, Bram of Emma.
Emma: emmadekoning@hotmail.com
Bram: bramversluis@hotmail.com
Lunya: lunyavanwunnik@yahoo.com
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16-11-2014
Diaconaal werk centraal in overdenking
Met lezingen uit Mattheüs en Ezechiël werd het
thema: diaconaal werk door dominee Joachim
Stegink neergezet:
'We weten niet wanneer we Jezus tegenkomen. Alles
wat wij voor een van de onaanzienlijksten hebben
gedaan, dat hebben we voor Jezus gedaan. Daarom
kijken we wat er allemaal gedaan wordt door mensen
van onze kerkgemeenschap.'
Niet alleen een hele waslijst van diaconale
activiteiten werd genoemd, over drie van die
activiteiten vertelden gemeenteleden hun
ervaringen en motivatie. Rietje Molemaker over het
Rechtfonds, Joke van der Steen over
Vluchtelingenwerk en Jan de Koning over het werk
in De Geerhorst als vrijwilliger bij kerkdiensten
en Lydia Zwierzanski over Ouder/kind-detentie.
Strekking van de dienst was dat we handen en
voeten van God mogen zijn en proberen moeten in de
medemens God te zien, want alles wat we voor hen
die onze hulp behoeven hebben gedaan, hebben we voor Jezus gedaan
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17-10-2014
Nieuws van de Ds. Deelemanschool
Vanuit Grevenbicht zijn er weer wat nieuwtjes van
de kinderen van de Ds. Deelemanschool. Op vrijdag
17 oktober hebben de kinderen van groep 4, 5 en 6
de tentoonstelling Ruth in het Podiumkerkje
bezocht.
Van te voren was er natuurlijk in de klas
uitgebreid aandacht besteed aan het Bijbelverhaal
Ruth.
De kinderen hebben het verhaal gelezen, een
liedje er over geleerd en ze hadden ook zelf
prachtige schilderijen gemaakt over het verhaal.
In de kerk waren Riet en Chantal aanwezig om een
rondleiding te verzorgen.
Aan de hand van het werkboekje van Corja Menken
zijn we langs alle schilderijen gelopen. Bij deze
schilderijen hoorde steeds een verhaal, verteld
door Ruth, Naomi of Boaz. Daarna hebben we samen
de schilderijen uitgebreid bekeken en besproken.
De kinderen vonden het allemaal heel erg
interessant, en luisterden muisstil naar alle
verhalen. Hierbij kwam ook de betekenis van de
namen aan bod. Van alle kinderen hadden we de betekenis al opgezocht, en sommige kinderen wisten het al zelf.Na alle
schilderijen van Corja mochten de kinderen ook over hun eigen schilderij iets vertellen. Deze mochten ook in de kerk
blijven hangen, zodat alle bezoekers deze kunstwerken konden bewonderen.Na nog een lekker glaasje ranja en een koekje
was het weer tijd om terug te gaan naar school.Het was een leuke, leerzame middag!
De kinderen zijn in de klassen nu bezig rondom het thema Nacht . Dit is al een voorbereiding op de advent en
kerstperiode.Op vrijdag 19 december staat dan ook al weer de kerstdienst op de planning!In deze dienst zullen de
kinderen een leuk kerstspel opvoeren, wordt het kerstverhaal verteld en natuurlijk vooral veel gezongen. Na de dienst is
er voor de ouders en andere belangstellenden koffie met cake in de kerk. Wilt u ook graag deze dienst bijwonen? U bent
van harte welkom!
De dienst start om 09.30 in het Podiumkerkje, Heilig Kruisstraat 30 te Grevenbicht. We hopen u dan allemaal te mogen
begroeten om samen met de kinderen en hun leerkrachten deze sfeervolle dienst te beleven.
Chantal Kamstra
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26-11-2014
Gemeente-avond op dinsdag 25 november in de Johanneskerk
Bijgaand een foto-impressie van de goedbezochte
gemeente-avond op dinsdag 25 november in de
Johanneskerk.
Thema van deze avond voor de gemeenteleden van de
PGSG en GBU was: Communicatie.
Voorzitter voor deze avond was Wouter den Dulk
Na opening door dominee Joachim Stegink met
bijbellezing gebed en een korte overdenking en het
plenaire gedeelte door Rob Atsma werd in 8 groepen
over 4 deelonderwerpen gesproken.
Later werden daaruit de belangrijkste inzichten
in de kerkzaal met de anderen gedeeld. Het viel
niet voor iedereen mee om dit kort te houden.
Daarna werd een summiere uitkomst van de enquete
doorgegeven.
Dominee Irene Plkuim verzorgde het slot van de
bijeenkomst en er werd nog een vrolijk lied
gezongen. Daarna kon iedereen op tijd naar huis.
Voor de begeleidende werkgroep is er volop werk
aan de winkel om alle schriftelijk doorgegeven
opmerkingen te verwerken. In ieder geval is het
samen in gesprek zijn een goede stap op weg naar het samengaan, doordat men elkaar beter leert kennen.
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29-11-2014
Ik zie, ik zie, wat jij ook ziet?
Na het samenvoegen van de voormalige
catechesegroepen 12+ en 15+ was vrijdagavond 28
november de tweede avond volgens het vernieuwde
concept met de naam: YONIGHT!
Voor het lopende seizoen zijn er vijf avonden
gepland met als hoofdthema 'Zintuigen'. Op 26
september was de aftrap met het zintuig 'Horen' en
de tweede avond ging over 'Zien'.
Elke YONIGHT wordt gestart door gezellig samen te
eten. Christel Prins en Yanoah van Wunnik hadden
een zeer kleurrijke, door het oog niet te missen,
en smakelijke maaltijd verzorgd!
Na het eten werd er door Irene van Gurp een
workshop schilderen gegeven. Bij de eerste
opdracht was het de bedoeling om met behulp van
een soort houtskool een schets te maken op papier
van degene tegenover wie je zat. MAAR daarbij was
de moeilijkheid dat er niet naar het papier mocht
worden gekeken. Voor de tweede opdracht werd er
gewisseld om nieuwe tweetallen te vormen en werd
de opdracht opnieuw uitgevoerd en dit keer voor
het echie . De schets werd nu gemaakt op doek, zodat er na het tekenen met diverse kleuren verf op geschilderd kon
worden. Het schilderen riep een heleboel hilariteit op en de schildersezels (geintje natuurlijk) werden van de ware
kunstenaars gescheiden. De workshop was erg leuk en de eindresultaten zeer verschillend!
Als afsluiting werd er gekeken naar wat de Bijbel te maken heeft met zien, licht en kijken. Bert Stuij had
Bijbelteksten over licht opgezocht en als zonnetjes op briefjes gezet. Iedereen kreeg een zonnetje en de verschillende
teksten werden hardop voorgelezen en besproken.
Het was een gezellige, creatieve en inspirerende avond die ons de ogen heeft geopend, want onthoud: een licht kan nog
zo zwak zijn, het zal krachtiger schijnen naarmate de omgeving donkerder wordt.
De volgende YONIGHT op 30 januari gaat over 'Proeven' en belooft een smakelijke avond te worden, want we gaan Joods
koken. Graag tot dan!
Emma de Koning namens het YONIGHT-team
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13-12-2014
Zaterdag 13 decemebr: Feest voor kinderen
Het Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born
- opgericht op 15 december 2004
- met leden van Rooms-katholieke en Protestantse
kerken, Moskeeën en Apostolisch Genootschap
bestaat 10 jaar!
Dat vieren we met twee activiteiten:
Feest voor kinderen!
Op zaterdag 13 december zijn kinderen in de
basisschoolleeftijd welkom voor de vrolijke
voorstelling 'De beroemde boeren beesten band',
een bewerking van De Bremer stadsmuzikanten ,
verzorgd door Cristel Reneman van het Vertelhuis
RacconTella uit Maastricht. Daarna is er een
workshop 'Bucket drummen' door Peter Johansen.
Ouders zijn ook welkom.
Tijd en plaats: 13.30-16.00 uur in de
Johanneskerk, Mgr.Vranckenstraat in Sittard.
Entree is gratis, wel graag opgeven bij Christel
Prins (christelcprins@gmail.com of 0464859066) of
Elly Bus (buslinssen@gmail.com of 0617831958).
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14-12-2014
Zondag 14 december: Feest voor iedereen!
Op zondag 14 december is er van 15-17 uur een
symposium 'Samen-leven' met twee sprekers:
Imam Yassir Elforkani uit Amsterdam. Hij is
bekend als jongeren-imam en zijn boodschap staat
model voor een Hollandse versie van de Islam .
Hij is bruggenbouwer tussen de moslimse
gemeenschap en de rest van de samenleving in
Nederland.
Prof.dr. Manuela Kalsky uit Amsterdam. Zij wil
verschillen verbinden, op zoek naar een nieuw
wij in Nederland. Wat geeft waarde en richting
aan je leven en hoe ziet een samenleving eruit,
waar alle Nederlanders zich thuis kunnen voelen?
Wat moet je daarvoor achter je laten en wat komt
er voor in de plaats? Wat haar betreft gaat her er
niet om verschillen weg te poetsen of tradities
overboord te gooien. De uitdaging ligt er juist in
de kernwaarde(n) van de verschillende
levensbeschouwingen voort te dragen en verschillen
met elkaar te verbinden.
Onder leiding van Jan de Koning is er ruimte voor
vragen en discussie.
Het symposium wordt afgesloten met muziek: Jos
Netto zal de Hang bespelen.
Om 17.30 uur is er een Marokkaanse maaltijd,
begeleid door accordeonmuziek van Angelo Bombrini.
Entreeprijs is een vrijwillige bijdrage. Er is
plaats voor maximaal 150 personen. Kinderen van 4
en 5 jaar zijn ook welkom, wel graag onder
begeleiding van een ouder.

Graag opgeven bij Ninon Hermans
(ninon.pp@tiscali.nl).
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14-12-2014
Schikking derde adventszondag
Verlangen naar&&
De symbolische bloemschikkingen op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar, in de adventstijd
en met Kerst.
En gelijkzijdige driehoek vormt de basis voor
elke schikking. De drie zijden staan voor geloof,
hoop en liefde. Verwijzend naar de mensen die we
ontmoeten uit de Bijbelverhalen die vanuit hun
geloof, hoop en liefde een weg wijzen om te gaan.
Het zijn mensen die ons hun verlangen kenbaar
maken en ons meenemen in dat verlangen. De manier
waarop zij geloven, hopen, liefde geven en
ontvangen helpen ons om te zien naar wat komt.
Samen groeien we toe naar de geboorte van Hem die
ons verlangen naar vrede en gerechtigheid inhoud
geeft.

Zondag 14 december. Derde adventszondag.
Verlangen naar vervulling. We horen hoe Johannes
in Jezus de beloofde Messias herkent. Met open handen, verbeeld door twee bladeren, vervult hij zijn taak als
wegbereider. In zijn dienstbaarheid breekt Gods licht door, zichtbaar in de kleur roze van deze zondag.
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14-12-2014
Kijk en Zie!
De derde adventszondag kreeg het thema mee Kijk
en Zie . In de Johanneskerk maakte dominee Irene
Pluim aan de kinderen duidelijk dat je de dingen
soms ook heel anders kunt zien. Met een
caleidoscoop gaan dingen er ineens heel anders
uitzien. Zo kwam het dat Nienke van Oord ineens
alles dubbel zag. Omdat zij jarig was (10 jaar)
mocht ze als eerste door het wonderglaasje kijken.
Daarna waren de andere kinderen aan de beurt en na
afloop van de dienst vonden ook de volwassenen het
wel leuk om door een andere bril te kijken.
Dat thema was ontleend aan het verhaal van
Johannes de Doper, de aankondiger van Jezus, die
mensen ook de dingen anders leerde zien.
Op deze derde adventszondag verleende de cantorij
onder leiding van Hans Timmermans medewerking. Het
Avondmaal werd gevierd. In een grote, volle kring
werd de dienst besloten, waarbij ook de kinderen
van de kindernevendienst en oppas er bij waren
zelfs de jongeren van de jongerendienst waren voor
de Tafel van de Heer uit de kelder naar de
kerkzaal gekomen. Het was een feestelijke viering.
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15-12-2014
Levendig debat tijdens symposium "Samen-leven"
Twee sprekers met een duidelijke mening over de
integratie tussen de verschillende religieuze
groepen in Nederland en een zaal vol kritische
toehoorders. Een goed recept voor een levendig
debat. Onder leiding van discussieleider Jan de
Koning werd het een enerverende en leerzame
middag.

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het
Interreligieus Platform Sittard/Geleen/Born was er
een heel weekend feest. Dat begon op
zaterdagmiddag 13 december met een bijeenkomst
voor kinderen in de Johanneskerk in Sittard waar
zo n dertig kinderen op af kwamen. Op zondag 14
december was er in de Ontmoetingskerk een
drukbezocht symposium met twee landelijk bekende
sprekers.

Professor doctor Manuela Kalsky uit Amsterdam
benadrukte in haar betoog dat verschillen niet moeten worden weggepoetst, maar dat men ze juist moet benoemen om elkaar
beter te begrijpen. Wat geeft waarde en richting aan je leven en hoe ziet een samenleving eruit, waar alle Nederlanders
zich thuis kunnen voelen? Wat moet je daarvoor achter je laten en wat komt er voor in de plaats? Wat haar betreft gaat
het er niet om verschillen weg te poetsen of tradities overboord te gooien. De uitdaging ligt er juist in de
kernwaarde(n) van de verschillende levensbeschouwingen door te geven en verschillen met elkaar te verbinden. Via de
website NieuwWij wil ze mensen motiveren om in het onderwerp te duiken en een bijdrage te leveren aan een opbouwende
discussie.

Imam Yassir Elforkani uit Amsterdam was de tweede spreker. Hij staat bekend als jongeren-imam en zijn boodschap staat
model voor een Hollandse versie van de Islam . Hij is bruggenbouwer tussen de moslimsgemeenschap en de rest van de
samenleving in Nederland. Ook deze middag bleek dat hij zich duidelijk uitspreekt voor een verdraagzame islam, geënt op
een brede uitleg van de Koran en niet op wat cultureel bepaald is. 'Onderdeel van het moslimgeloof is ook het erkennen
van het jodendom en het christendom', zei hij. Yassin Elforkani stopte onlangs met preken wegens bedreigingen door
radicale geloofsgenoten. De bedreigingen zouden verband houden met zijn oproep aan islamitische jongeren om niet naar
Syrië en Irak te reizen voor de jihad. Binnenkort gaat hij weer preken en ook in Geleen wond hij geen doekjes om zijn
mening.
Onder leiding van Jan de Koning was er daarna ruimte voor vragen en discussie. In een vraaggesprek liet hij de twee
inleiders nog wat meer uitleggen over hun ideeën en op elkaar reageren. Actualiteiten zoals het instellen van het
kalifaat, jihadisten en de Islamitische Staat werden niet gemeden. Vanuit de zaal kwamen later nog verschillende vragen,
onder andere waarom er zo weinig moslimvrouwen aanwezig waren. Dat was inderdaad een feit, maar degenen die er wel waren
lieten hun mening duidelijk horen.
Het symposium werd afgesloten met muziek van Jos Netto die de hang (zie foto) bespeelde. Om half zes werd er een
Marokkaanse maaltijd geserveerd. Onder begeleiding van accordeonmuziek van Angelo Bombrini werd gezamenlijk van de
maaltijd genoten en maakten velen kennis met elkaar en met onbekende gerechten.
Het Platform werd opgericht op 15 december 2004 met leden van Rooms-katholieke en Protestantse kerken, Moskeeën en
Apostolisch Genootschap. Aanleiding was destijds de onrust tussen bevolkingsgroepen na de moord op Theo van Gogh.
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16-12-2014
Kerstverhaal en muziek in Gruizenkerkje
In het eeuwenoude Gruizenkerkje in het hart van
Sittard wordt vrijdag avond 19 december een
hedendaags kerstverhaal verteld door
verhalenschrijver en -verteller Bert Stuij. U kunt
met hem mee op een nachtelijke treinreis met
wonderlijke ontmoetingen. Uiteraard ontbreekt de
sneeuw niet, en eindigt de reis met Gluhwein.
Minstens zo bijzonder als het verhaal is de muziek
met Marnix en Irene van Gurp op piano en fluit.
Verder zingt onder andere Irene Pluim, samen met
enkele zangers van het vocaal ensemble Lingua e
Musica uit Maastricht. Aanvang is 8 uur, en de
toegang is gratis. Het kerkje staat aan de
Gruizenstraat, tussen tempelplein en markt.
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17-12-2014
Bijbelkring viert kerst met diner
Samen eten is elk jaar weer een waardevolle
voorbereiding op Kerst voor de leden van
Bijbelkring West. Dit jaar vond het kerstdiner
plaats bij Gerrie en Ferrie Zandstra waar de tafel
feestelijk stond gedekt. Niet alleen de deelnemers
van de kring waren er, ook partners waren van de
partij.
Iedereen zorgde voor een bijdrage: Een
feestelijke salade, twee grote pannen soep,
rollade, nog meer salades, champignonsaus,
aardappel-cupcakes, drie soorten wijn, brood met
kruidenboter, een heerlijk dessert en tenslotte
koffie en thee met chocolade.
De kerstsfeer kwam er helemaal in door het zingen
van kerstliederen een een kerstverhaal, geschreven
en verteld door Bert Stuij.
Een mooie traditie op weg naar Kerst.
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19-12-2014
Glühwein na spannend kerstverhaal
Een goedgevulde Gruizenkerk, kaarslicht en een
prettige sfeer. Doe daar een spannend
kerstverhaal, mooie muziek en heldere koorzang
bij, dan zijn dat de juiste ingredienten voor een
sfeervolle avond in de aanloop naar kerst.
Het werd dan ook een prettig samenzijn. Bert
Stuij vertelde een zelfgeschreven kerstverhaal,
"De Lange Reis" getiteld. Deels autobiografisch en
vooral spannend. Lange tijd dachten de toehoorders
letterlijk: "waar gaat dit naar toe?" De
ontknoping was verrassend.
Tussendoor speelden Marnix en Irene van Gurp op
piano en blokfluit. Vocaal Ensemble Lingua e
Musica zong in kleine bezetting. Dominee Irene
Pluim is lid van dit ensemble. Zij was deze avond
de lady-speaker.
Na afloop was er glühwein en nog een gezellig
samenzijn.
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23-12-2014
Johanneskerk goes to Taizé!
Het jaar 2014 loopt ten einde en misschien zijn
jullie al aan het nadenken over plannen voor het
nieuwe jaar.Het is in ieder geval mogelijk om
gezellig met jongeren uit onze kerk naar Taizé te
gaan! Na de bovengrondse Jongerenkerk van
9-11-2014 hebben Lunya van Wunnik, Bram Versluis
en ik ons plan om met een groepje jongeren naar
Taizé te gaan kenbaar gemaakt en kort
toegelicht.Als vervolg hierop hebben wij een
informatieavond gepland staan om onze plannen
uitgebreider toe te lichten.Deze avond is op 16
januari en voor alle jongeren, hun ouders en
andere geïnteresseerden die (mogelijk) mee willen.
Locatie en tijdstip geven we nog door. Graag even
aan ondergetekende laten weten of we jou een
uitnodiging moeten sturen! Groetjes en fijne
feestdagen gewenst! Emma de Koning
emmadekoning@hotmail.com 06-42123097
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24-12-2014
Goedbezochte kerstavonddienst in Gruizenkerk
In de kerk aan de Gruizenstraat werd op
woensdagavond een kerstavondviering gehouden. De
dienst was goed bezocht en alle plaatsen waren
bezet. Dominee Joachim Stegink was de voorganger.
Hij hield een meditatie over bijbelgedeelten uit
Mattheus en Lucas. Ook was er een lezing uit
Micha, een van de profeten die de komst van de
Messias aankondigden. Fedor Coenen bespeelde het
orgel. Bekende kerstliederen zoals 'Stille Nacht,
Heilige Nacht' en 'Ere zij God' werden gezongen.
De volle kerk was vooral gevuld met minder trouwe
kerkgangers. Kennelijk voorziet de
kerstavonddienst in een bepaalde behoefte.
In Grevenbicht werd op hetzelfde tijdstip
eveneeens een kerstavonddienst gehouden. Daarna
was er een kerstnachtdienst in de Johanneskerk.
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