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05-01-2015
Cantorij zet beste beentje voor in nieuwe jaar
Nauwelijks tijd voor een hapje en een drankje om
samen het nieuwe jaar te vieren, maar meteen aan
de slag om vol vuur te repeteren voor de
kerkdienst op 18 januari. Zelfs dirigent Hans
Timmermans was verbaasd over zoveel motivatie en
inzet bij zijn cantorijleden.
Op maandag 5 januari hield de cantorij in de kerk
aan de Gruizenstraat de eerste repetitie in het
nieuwe jaar. Traditiegetrouw begon dat met een
moment om elkaar het beste te wensen en even bij
te praten. Daarom werd een half uur eerder
begonnen. Maar na dat half uur zat iedereen meteen
netjes op zijn of haar plaats om het beste beentje
voor te zetten. Er werd fanatiek gerepeteerd, ze
hadden er zin in!
Omdat het op 18 januari een oecumenische viering
is waren er ook leden van de parochie Vrangendael
bij om mee te repeteren. De dienst wordt gehouden
in de Johanneskerk. Het thema is: Dorst en
daarbij staat het verhaal van de Barmhartighe
Samaritaan centraal. Uiteraard met bijpassende
liederen.
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11-01-2015
Schouders eronder: nieuwe werkers voor de kerk!
In de dienst van zondag 11 januari werd Willy van
der Weide in het ambt bevestigd als diaken. Germ
Visser neemt vanaf nu als taakdrager het notuleren
van de kerkenraadsvergaderingen op zich. Hij is
geen ambtsdrager, maar legde wel, net als Willy
van der Weide, de belofte van geheimhouding af.
Voordat dit, in de kring van de andere
ambtsdragers, plaatsvond werd eerst nog afscheid
genomen van drie anderen. Anno Braaksma was
jarenlang afgevaardigde vanuit de classis naar de
Synode-vergaderingen, Marijke Pelman was
secretaris van het College van Kerkrentmeesters en
Cees Ozinga was diaken.
Dominee Joachim preekte over het onderwerp:
Verstandig denken over jezelf, aan de hand van
teksten uit Jesaja 35 en de brief van Paulus aan
de Romeinen.
Passend bij de tekst uit Jesaja werd een oud lied
uit de Gezangenbundel van 1938 gezongen: 'De dorre
vlakte der woestijnen' Hoewel Joachim Stegink zich
afvroeg of dit lied wel bekend zou zijn, bleek het
tegendeel. De meeste (oudere) kerkgangers zongen dat uit volle borst uit hun hoofd.
Na de bevestiging werden de twee nieuwelingen bemoedigend toegesproken door kerkenraadsvoorzitter Sietse van de Sluis.
Een cadeautje van de kinderen van de kindernevendienst zat er niet in, want die waren er deze zondag niet.
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18-01-2015
"Water mengt altijd"
'Als iedereen iets, uit de bron waaruit hij zelf
put, geeft aan de ander en bereid is iets van de
ander uit zijn bron te ontvangen, dan ontmoeten we
elkaar en leren we elkaar begrijpen.'
Dat was de strekking van de preek die pastoraal
werker Elly Bus hield tijdens de dienst in de
Johanneskerk op zondag 18 januari. 'Water mengt
altijd!', zei ze.
Deze oecumenische dienst in de 'Week voor de
Eenheid van Christenen' was een gezamenlijke
viering van de Parochie Christus Hemelvaart H.
St. Joseph en de PGSG. Voorgangers waren Elly Bus
en dominee Joachim Stegink.
Het thema 'DORST' was ontleend aan het verhaal
van Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de
waterput.
Aan het eind van de overdenking van Elly Bus werd
dat inzichtelijk gemaakt doordat vanuit de
verschillende richtingen vier mensen met water
naar het doopvont liepen. Vanuit Vrangendael,
Broeksittard, Sittard en Grevenbicht brachten deze
vier het water bij elkaar door het uit te gieten.
Ook in de gezamenlijk uitgesproken
geloofsbelijdenis daarna kwam het thema tot uiting
met onder andere deze passage: 'Ik geloof in het
grote waarvan ik een deel ben, onvervangbaar als
een druppel in de stroom.' De kerkgangers brachten
elkaar de vredeswens.
Het bijbelverhaal van de Samaritaanse vrouw en
Jezus werd als declamatie verteld. Fedor Coenen
bespeelde orgel en piano en de cantorij verleende
medewerking. Uit het Nieuwe Liedboek zong de
cantorij o.a. lied 188, Bij de Jakobsbron ,
passend bij het thema. De steppe zal bloeien!
was een luid klinkende uitroep aan het einde van
deze dienst.
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19-01-2015
75 JAAR ZANGKOOR "ONS GENOEGEN"
Op zondagmiddag 1 februari viert het zangkoor
"Ons Genoegen in het protestantse kerkje van
Grevenbicht haar 75 jarig jubileum. Eigenlijk had
deze mijlpaal in 2014 herdacht moeten worden. Dat
was vanwege de uitvoering van de restauratie en
herinrichting van het kerkje, de thuisbasis van
het koor, niet goed mogelijk. Maar op zondag 1
februari om 15.00 uur ontvangt "Ons Genoegen"
graag haar gasten om in het fraaie heringerichte
kerkje haar jubileum te vieren. Het kerkje is
vanaf 14.30 uur open.Naar goed Beegs gebruik wordt
het jubileum met een programma gevierd passend in
de huiselijke sfeer van het kleine intieme kerkje:
waardig en bescheiden, maar bovenal gezellig. Het
kan niet anders, op een feest van een jubilerend
koor behoort vooral gezongen te worden. Deze
feestelijke middag wordt geopend met een optreden
door de Cantorij van de Johanneskerk in Sittard,
onder leiding van Hans Timmermans. Voorts kan men
genieten van de prachtige solo's,gebracht door de jonge talentvolle zangeressen Sien van Wersch en Jenske Wijshoff. De
gasten van het koor hoeven niet alleen te luisteren; de Cantorij laat u ook meezingen. Natuurlijk treedt ook het
Zangkoor "Ons Genoegen" zelf op, met drie liederen die kenmerkend zijn voor drie dirigenten die voor het koor hebben
gestaan: Ber van Didden, Pauline Vandehoek en in de laatste 20 jaar Annie Niessen. Alles bij elkaar tot uw genoegen een
bijzonder muzikaal programma dat afgewisseld wordt met anekdotes, het ophalen van herinneringen en felicitaties door
o.a. ds. Joachim Stegink en ds. Joan Roëll. De presentatie is in handen van Ger Hoofwijk.Welkom op zondagmiddag 1
februari in Grevenbicht, de vlag hangt uit bij het kerkje en de gastvrouwen en gastheren van "Ons Genoegen" staan klaar
voor de ontvangst.Nadere informatie: Gerrit Klee, tel.: 046 4857951; e-mail: g.klee@ziggo.nl
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20-01-2015
Irene Pluim bij de Vermoedenviering
Vlak voor kerst werkte ik in de Desmet studio's
in Amsterdam mee aan de radio opnames van twee
'Vermoedenvieringen . In deze vieringen komen vier
voorgangers uit verschillende tradities wekelijks
bij elkaar om samen de Vermoeden-viering te
maken.De voorgangers overwegen teksten die hen
inspireren en gaande houden. Ze gaan daarover in
gesprek en laten de luisteraar meevieren .Het
programma is bedacht door Ferdinand Borger en hij
presenteert ook de vieringen waaraan ik mee werk.
Iedere zondag om 9.00 uur zijn de vieringen te
beluisteren via radio 5.Toen Ferdinand mij vroeg
voor vier vieringen op hoogtijdagen, zegde ik wel
direct toe, maar vond het ook ontzettend spannend.
De ontmoeting met de andere voorgangers (Karin vd
Broeke, Leen Wijker en Gerhard Scholte) was direct
heel positief en inspirerend. Het bleek in de
drukte voor kerst een erg leuke en goede ervaring
en ik zie uit naar de volgende opnames (voor Pasen
en Pinksteren).De viering is zo opgezet dat de
verschillende onderdelen per keer rouleren onder
de voorgangers. Met Pasen zal ik de overweging verzorgen, telkens ook gevolgd door een tafelgesprek. Via www.ikon.nl
zijn de vieringen nog terug te beluisteren (programma s en dan doorklikken naar vermoedenviering). Bij de viering van 28
december mocht ik een project uitkiezen bij het onderdeel de wereld wordt beter en kon ik het werk van Elisabeth in
China aanbevelen.Hopelijk levert dat nog extra fondsen voor haar op.
Irene Pluim
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30-01-2015
Een Avond met Luchtje
YONIGHT op 30 januari: Een Avond met Luchtje
Het ging er geurig aan toe, op de YONIGHT van 30
januari. Het begon al met geurige soepen uit
Italie en India - al was de koriander uit India
voor een aantal jongeren misschien net iets té
geurig. Na het eten roken we verder, nu aan
allerlei potjes met geurtjes uit keukenkastjes.
Het is lastiger dan je denkt om met een blinddoek
voor cacao te ruiken, pindakaas of vanillepoeder.
Het makkelijkst bleek koffie. En natuurlijk de
uien.
Vervolgens doken we echt diep in de wereld van de
geur met Joke van der Steen. Joke is herboriste,
en weet heel veel van natuurlijke geuren en
kruiden. Eerst vertelde ze ons welke rol geuren
spelen in allerlei culturen en religies en zeker
ook in de bijbel. Jezus kreeg wierook en mirre van
de Wijzen uit het Oosten. Hij werd verwelkomd met
geuren. Joke ging daarna met ons aan de slag. Ze
had een grote voorraad etherische oliën
meegenomen, eigenlijk heel geconcentreerde geuren
uit allerlei planten. Van sandelhout tot basilicum, lavendel tot limoen, pepermunt tot patjoeni, en nog veel meer. Met
die geuren gingen we aan het werk, en iedereen maakte voor zichzelf een heel persoonlijk flesje parfum. Eigenlijk werd
de hele kerk geparfumeerd, want wat rook dat sterk en lekker zeg!
Ter afsluiting keken we nog naar een achttal teksten uit de bijbel waar geur een heel belangrijke rol in speelt
geuren als gebed, geuren als geschenk, geuren als teken van liefde en vreugde. Heel positieve teksten vaak. Met als
mooie uitsmijter (uit spreuken 27):
De geur van balsem en wierook maakt gelukkig, maar zoeter voor het hart is ware vriendschap.
En zo is het, Het Yonight Team.
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01-02-2015
Jongerendienst over bidden
Bidden was het thema van de Jongerendienst
bovengronds op zondagmorgen 1 februari. De
dienst begon met een opstapspel in de vorm van een
wedstrijdje. Iedereen ging staan en er werden
vragen gesteld over bidden. Armen omhoog was 'Ja',
armen gekruisd was 'Nee'. Bij een fout antwoord
diende men te gaan zitten. Rietje Molemaker won
het spel.
Zoals gebruikelijk kwam de actualiteit aan bod.
Ook konden er gebedsonderwerpen op een briefje
worden geschreven. Bij de stellingen kwamen er
verschillende dilemma s over bidden voorbij, zoals
de stelling: Ik bid ook voor het eten als ik bij
Mc. Donalds zit.
Dominee Joachim verzorgde de overdenking. Dat
liturgieën niet altijd nodig zijn bewezen de
jongeren door alle teksten via de beamer duidelijk
weer te geven.
Beleef de dienst mee door bijgaande foto-impressie.
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01-02-2015
Cantorij viert jubileum "Ons genoegen" mee
In het Protestants kerkje van Grevenbicht werd
zondagmiddag 1 februari het 75-jarig jubileum van
het koor Ons Genoegen gevierd. De cantorij van
de PGSG, onder leiding van Hans Timmermans en op
piano begeleid door Fedor Coenen, verleende
medewerking met het zingen van een 7-tal liederen.
Dat werd erg gewaardeerd door de aanwezigen. De
kerk zat propvol. Verder waren er optredens van
Sien van Wersch en Elma Spons en Jenske Wijshoff.
Natuurlijk trad ook het jubilerende koor onder
leiding van Annie Niessen voor het laatst op en
waren er toespraken, koffie, thee en drankjes.
Op de foto is de cantorij te zien tijdens het
repeteren, voorafgaande aan het jubileumfeest.
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17-02-2015
DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE KERK
Meedenken over de toekomst van de Protestantse
Kerk? Dat kan! Vul de vragenlijst in op:
http://www.protestantsekerk.nl/kerk2025
Hoe ziet de kerk er in 2025 uit? Welke
uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?
Een vragenlijst voor gemeenteleden, ambtsdragers,
kerkelijk werkers en predikanten. De vragenlijst
is in te vullen tot en met 31 maart 2015.

Willy de Koning/Willy de Koning, 17-02-2015
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 954, Subitem: 2.

Pagina 33 van 229

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

20-02-2015
FILM OVER PASTOOR IN HET VERZET
Nieuws vanuit de Parochie Vrangendael
In Filmhuis Het Domein wordt op zondag 15 maart
een lezing gehouden en een documentaire vertoond
over pastoor Vullinghs. In Grubbenvorst was
pastoor Vullinghs in de Tweede Wereldoorlog de
spil in het verzet. Hij heeft toen ook de
Amsterdamse joodse musicus-componist-arrangeur
Hans Lachman met zijn vrouw en kind aan een
onderduikadres geholpen in Grubbenvorst.

In 1944 werd pastoor Vullinghs opgepakt door de
Duitsers. Hij stierf in Bergen Belsen in april
1945. Na de oorlog schreef Hans Lachman een
requiem voor pastoor Vullinghs.
Hoe kwam een pastoor uit het kleine plaatsje Grubbenvorst ertoe om een hoofdrol te spelen in een uitgebreid
verzetsnetwerk? En hoe bijzonder is het dat een jood een katholiek requiem schrijft?
In herinneringen is de Tweede-Wereldoorlog oorlog heel dichtbij, maar inmiddels is de 100-jarige Tante Dora nog een van
de weinigen die erover kan vertellen. Nog even en dan zijn ook de laatste getuigen en betrokkenen overleden. Thema's als
onderdrukking, zelfopoffering en de rol van geloof en vrijheid lijken tegelijkertijd nimmer zo actueel als nu.
In deze documentaire belicht filmmaker Rick Roos deze thema's aan de hand van een uniek muziekstuk, dat na jaren terug
uit de vergetelheid wordt gehaald. Deze muziek, een requiem, blijkt een bijzonder symbool. Middels interviews met
getuigen, experts en betrokkenen krijgen we in deze film een indrukwekkend beeld van het verzet en de bijzondere band
tussen een joodse componist uit Berlijn en een Limburgse pastoor.
De film is eind april voor het eerst te zien op televisie. Voorafgaand vindt er echter een aantal unieke
voorvertoningen plaats door heel Limburg, in aanwezigheid van maker Rick Roos en diverse historici.
Meer info:
Filmhuis Het Domein, Kapittelstraat 6, Sittard; Zondag 15 mrt - 16:00 uur (zaal open 15:30); Requiem - Rick Roos
Documentaire NL 2015 - 24 minuten
Met lezing door Jos Engelen over de achtergronden van de film en de joden, in Sittard in het bijzonder.
Het programma: 15:30 zaal open; 16:00 welkomstwoord; 16:05 lezing door Jos Engelen; 16:35 film 'Requiem'; 17:00 Q&A met
maker Rick Roos; 17:30 borrel
De toegangsprijs is 7 euro, ook voor leden en medewerkers van het filmhuis.
Gerard van der Lelij
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22-02-2015
EERSTE ZONDAG IN DE 40-DAGENTIJD
Op de eerste zondag van de veertigdagentijd ging
dominee Joachim Stegink voor in de Johanneskerk,
de cantorij onder leiding van Hans Timmermans
ondersteunde de gemeentezang.
Het thema voor de lijdenstijd is: Open je handen
De symbolische bloemschikkingen voor de zondagen
in de veertigdagentijd en Pasen sluiten daar bij
aan.
De basis is een stevige, wat kronkelige stronk
met daarop twee handen van metaaldraad. Ze staan
voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar
en op andere momenten sterk en dragend. Maar Gods
handen zijn ook onze handen. In navolging van
Jezus worden wij geroepen onze handen te laten
delen, troosten of helen.
Zondag 22 februari. Eerste zondag van de
veertigdagentijd.
We horen over het begin van de weg die Jezus
gaat. Na de doop in de Jordaan drijft de Geest hem
naar de woestijn. Hier stelt Satan hem op de
proef. Zal hij vallen voor de verleidingen of zal
hij kiezen voor de weg van liefde en trouw. Jezus
opent zijn handen voor Gods weg.
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08-03-2015
GELOOF TE VOET
Op zondagmiddag 8 maart wordt er weer kerkelijk
gewandeld . Dit maal in het stadspark van Sittard.
Bert Stuij is de initiator van deze serie
wandelingen met de titel: Geloof te voet . Rondom
de vijvers in het stadspark komen de wandelaars in
aanraking met allerlei kuststeden zoals Efeze,
Korinthe, Troas en Rome.
Nieuwsgierig? Wandel dan mee en geef u op bij
Bert Stuij 046 - 4200745 of Irene Pluim 046
4583183.
De wandeling duurt van 14.00 tot 16.00 uur en
begint bij de kerk in de Gruizenstraat.
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01-03-2015
Tweede zondag van de veertigdagentijd
Open je handen.
De symbolische bloemschikkingen voor de zondagen
in de veertigdagentijd en Pasen.
De basis is een stevige, wat kronkelige stronk
met daarop twee handen van metaaldraad. Ze staan
voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar
en op andere momenten sterk en dragend. Maar Gods
handen zijn ook onze handen. In navolging van
Jezus worden wij geroepen onze handen te laten
delen, troosten of helen.
Zondag 1 maart. Tweede zondag van de
veertigdagentijd..
Er is sprake van overvloedige vreugde als Jezus
met drie leerlingen de berg opgaat, de plaats van
Godsontmoeting. Op de berg zien ze de gedaanten
van Mozes en Elia. Het is een topervaring die ze
stevig in handen willen houden. Deze ervaring
sterkt hen om hun handen te openen voor de
naasten.
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08-03-2015
Derde zondag van de veertigdagentijd
Open je handenDe symbolische bloemschikkingen
voor de zondagen in de veertigdagentijd en Pasen.
De basis is een stevige, wat kronkelige stronk
met daarop twee handen van metaaldraad. Ze staan
voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar
en op andere momenten sterk en dragend. Maar Gods
handen zijn ook onze handen. In navolging van
Jezus worden wij geroepen onze handen te laten
delen, troosten of helen.
De leefregels die van God gegeven zijn, zijn goud
waard. Daar tegenover heeft het materiële grote
aantrekkingskracht op de mens. Zelfs de tempel is
geen heilige plaats meer. Het is niet langer een
plaats van gebed. Jezus maakt schoon schip en
verjaagt eigenhandig de handelaars uit de tempel.
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15-03-2015
Open je handen
Vierde zondag van de veertigdagentijd. Zondag 15
maart.
Op deze zondag werd ook het Heilig Avondmaal
gevierd.
Jezus laat in woord en daad zien wat vrede is
recht in het dagelijks leven betekenen. Het delen
van brood en vis geeft overvloed. Hij laat zien
dat delen betekent dat er licht doorbreekt, het
geeft blijdschap en geluk. Dan is er voedsel
genoeg voor ieder mens. Op tafel waren in de
schikking als symbool voor de vijf broden en de
twee vissen vaasjes met bloemen te zien, vijf roze
rozen en twee rode rozen.
De symbolische bloemschikkingen voor de zondagen
in de veertigdagentijd en Pasen.
De basis is een stevige, wat kronkelige stronk
met daarop twee handen van metaaldraad. Ze staan
voor de handen van God, soms nauwelijks merkbaar
en op andere momenten sterk en dragend. Maar Gods
handen zijn ook onze handen. In navolging van
Jezus worden wij geroepen onze handen te laten
delen, troosten of helen.

Willy de Koning/Willy de Koning, 15-03-2015
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1009, Subitem: 2.
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12-04-2015
BEVESTIGING FIEKE KLAVER
Van harte nodigen wij u uit voor de dienst van
zondag 12 april 2015 in de Oranjekerk waarin we
vieren dat Fieke Klaver opnieuw als predikant
verbonden zal worden aan de gemeente van de
Oranjekerk, met als bijzondere opdracht het werk
van geestelijk raadsvrouw bij de Stichting Shiva*.
Voorgangers zijn Jantine Heuvelink, predikant van
de Oranjekerk, en Fieke Klaver. De dienst begint
om 10.00 uur. Voor de kinderen is er Kinderkerk en
crèche.
Namens de Algemene Kerkenraad Namens de
kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam van
de Oranjekerk Rijk van Ark (voorzitter) Rian
Buijse (voorzitter)
Julia van Rijn (scriba)
*De stichting Shiva (Spiritualiteit, hiv & Aids)
helpt mensen met hiv en Aids en de betrokkenen om
hen heen zin en betekenis te vinden in hun leven
met hiv.
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28-03-2015
Vierde YONIGHT een smakelijk succes
De YONIGHTS zijn de nieuwe jeugdwerkavonden van
de Johanneskerk. Elke avond staat een zintuig
centraal, en deze keer was dat de smaak! En wat
hoort er nu meer bij de smaak dan een heerlijke
maaltijd. En het allerlekkerst is natuurlijk een
maaltijd die je zelf hebt gemaakt. En zo gebeurde
het op de avond van 27 maart. Het werd een
ontzettend leuke en heel lekkere workshop Joods
Koken, in het huis van Bas en Ineke van Dongen.
Christel Prins had tot in Duitsland ingrediënten
gevonden, voor zes recepten die Gerdien Zwartkruis
had uitgezocht. 26 handen gingen vervolgens aan de
slag om er iets lekkers van te maken. Het thema
van de avond was Purim , een feestelijk en bijna
carnavalachtig Joods feest, waar het verhaal wordt
gelezen van Ester. Ester was koningin in Assyrie,
vrouw van de machtige koning Ahesveros. Opgestookt
door de slechte hoveling Haman had Ahasveros een
wet tegen Joden uitgevaardigd. Maar door listig
optreden van Ester loopt het heel anders af.
Aan het eind wordt Haman aan een paal gespietst, nemen de Joden wraak op hun onderdrukkers, en vieren ze daarna een
groot feest. Rond het verhaal aten we pittige kip in tomatensaus (het verhaal is ook wel een beetje bloederig &),
heerlijke salades, couscous, en eindigden we met Haman Tasjes (koekjes met maanzaad) en overheerlijke zelfgemaakte
marsepein. Ter afsluiting hoorden we nog Bijbelverhalen over de vier smaken bitter, zout, zuur en zoet.Grote dank aan
Bas (en Ineke), Christel en Gerdien voor dit heerlijk avondje. Met goedgevulde buikjes gingen we rond half tien naar
huis. Het Yonight Team, Emma, Bert, Bram, Christel en Irene.
Vervolg op volgende pagina >>
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05-04-2015
Zondag 5 april - Pasen
Met open handen mogen we het geheim vieren, van
leven, dwars door de dood. Onze handen mogen de
gave van het licht doorgeven. Door tranen van
verdriet en gemis heen, breekt de hoop door.

Hans Pelman/Hans Pelman, 05-04-2015
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1134, Subitem: 2.
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11-04-2015
Paaskaars 2015
Het is inmiddels een mooie oecumenische traditie
om in de weken voor Pasen een nieuwe Paaskaars te
maken, of beter gezegd: twee. Eén kaars voor de
kerk van Vrangendael en één voor de Johanneskerk.
Het thema van de afbeelding op de kaarsen is
luisteren met je hart.
Als je dat doet, heb je oor en oog voor méér dan
het gewone, daar is de Eeuwige in het spel.
Zoals Mozes dat ervaarde in de woestijn bij het
brandende braambos.
Of de leerlingen van Jezus met Pinksteren.
Op de kaars staat een groene struik met vlammen
in de takken. Tussen de takken zit ook een hart.
Erboven in een grote vlam is de duif afgebeeld,
symbool voor de Heilige geest.
De Alfa en Omega en het jaartal 2015 maken de
kaars af.
Met veel plezier is hieraan gewerkt door Jan
Wetzeler, Riet van Alst, Irene van Gurp e n
Christel Prins.

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 52 van 229

Vervolg van: Paaskaars 2015

Willy de Koning/Willy de Koning, 11-04-2015
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1137, Subitem: 2.

Pagina 53 van 229

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

12-04-2015
Ferdinand Borger preekt over "de ongelovige Thomas"
Een weerzien dat voor velen vertrouwd aanvoelde,
dat was de preekbeurt van dominee Ferdinand Borger
op zondag 12 april in de Johanneskerk. Op het
preekrooster stond het verhaal van de ongelovige
Thomas . Over dit onderwerp maakte Ferdinand
Borger in het verleden een toneelvoorstelling. Het
gaat er niet om elkaar de maat te nemen, hoe
gelovig of ongelovig we zijn, was de strekking van
zijn overdenking. Het gaat erom dat we Jezus
volgen en zijn boodschap ter harte nemen.
Hij vertelde dat in de loop der eeuwen veel
kunstenaars dit verhaal uitbeeldden. Ook in de
Johanneskerk is dit tafereel met de leerling
Thomas te zien; bij de meest rechtse afbeelding
van de vier glas-in-loodramen.
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19-04-2015
De Johanneskerk Liep
JOLO staat voor: Johanneskerk Loopt. Een
initiatief dat oorspronkelijk uit de jongerenkerk
kwam, maar steeds meer mensen uit onze gemeente
(en zelfs daarbuiten) inspireert om te wandelen of
te rennen. Via JOLO doen we namelijk mee aan de
DIS loop in Sittard. Een deel van de opbrengst van
deze loop gaat naar een goed doel: Stichting de
Kleine Beer, voor chronisch zieke kinderen. Ook
daar dragen we als JOLO graag aan bij. Zondag 19
april was het dan zo ver: De Johanneskerk Liep! En
op heel wat afstanden. 500 meter rennen voor onze
jongste gemeenteleden, tien kilometer wandelen
voor de iets oudere (met Papa), en dan waren er
hele teams voor de 2,5 kilometer, 5 en 10
kilometer. Elke afstand had zo z n eigen
uitdagingen. Bij de 2,5 denk je dat je er bijna
bent, en dan zit er nog een akelig klein
omweggetje vlak voor de markt. Bij de 5 snel je
enthousiast over de finish, maar dan moet je nóg
een heel rondje. En bij de tien kilometer moet je
zelfs twee keer de kollenberg op, eerst langs de
voetvallen, en later nog eens van de achterkant, over een zandweg. Pittig.
Als start en verzamelpunt konden we het kerkje in de Gruizenstraat gebruiken, en daar begon elke run met een vrolijke
warming up, onder leiding van Nely Stuij. Dat ging er levendig aan toe. Af en toe moesten we ons een beetje inhouden,
zodat we niet al te moe aan onze loop zouden beginnen. Hier reikte Ard ook de startnummers uit, en kregen we het enige
echte JOLO T-shirt. Voor het eerst was het trouwens niet alleen Johanneskerk Loopt, maar Johannesker én Ontmoetingskerk
Loopt (ook Jolo). Ook uit de ontmoetingskerk was er een loper!Het weer was fantastisch, en dat bracht heel wat publiek
op de been. Dat was maar goed ook, want menig JOLO-er kon wel een aanmoediging gebruiken als de finish in zicht kwam.
Ook uit de gemeente waren er flink wat supporters gekomen om de lopers te ondersteunen. Een aantal van hen deed
enthousiast mee met de warming ups.Na afloop van elke afstand was er de heerlijke tafel van Mirjam en Michelle, met
fruit, koekjes, sapjes, koffie en thee. Onder het genot van dit lekkers in de Gruizenkerk bewonderden we elkaars
medaille. Het was misschien zwaar, maar het is tóch gelukt. En er is helemaal niemand van de JOLO-ers uitgevallen!Geen
twijfel mogelijk: Volgend jaar weer.Het Jolo Team: Ard, Mirjam, Emma, Nely, Bram en Bindert.
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17-04-2015

Vrijdag 17 april was er Friet en Film in de
kelder van de Johanneskerk. Voor één van de eerste
keren was er een mooie mix van jongeren uit de
ontmoetingskerk en de Johanneskerk. De avond had
precies wat er al in de aankondiging stand:
Frieten, en film. Maar er was meer! Cola, sinas,
heel veel tomaatjes, komkommer en vooral veel
gezellige mensen.Van de kelder van de Johanneskerk
was een echte bioscoop gemaakt, met een enorm
scherm en een stevig geluid. Na een goed begin met
cola en kennismaken (dat ging een beetje vlug, dat
moeten we nog eens beter doen) ging het licht uit,
en de projector aan. We keken naar De Marathon .
Op zich wel passend, omdat later in het weekend
een aantal jongeren uit de Johanneskerk de DIS
loop in Sittard ging doen.
De marathon gaat over een wat verlopen
Rotterdamse garage, waar de werknemers nog maar
één mogelijkheid zien om uit de schulden te komen:
meedoen aan de Rotterdamse Marathon en dan een
flink sponsorbedrag binnenhalen. Maar een marathon
is erg ver als je van bier houdt, of een
sigaretje, of een dagelijks gebakkie . Bovendien
blijkt elk van de garagemannen nog een eigen
probleem mee te dragen waarvan de dodelijke
ziekte van de garage eigenaar nog wel het ergst
is. Enfin, na veel hilarische momenten, af en toe
stevige taal Op se Rottedams , wordt de marathon
gelopen en loopt het (grotendeels) goed af. Veel
lachen, maar ook momenten die ontroeren of je
zelfs aan het denken zetten.Een leuke avond, gaan
we zeker weer doen. Christel, Emma en Bert.

Willy de Koning/Willy de Koning, 17-04-2015
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09-04-2015
Kindernevendienst-Plus Pasen groot succes!
Op eerste Paasdag was er voor de kinderen weer
een Kindernevendienst-Plus georganiseerd, ditmaal
natuurlijk helemaal in Paassfeer.
Na een korte gezamenlijke start in de kerk,
gingen de kinderen naar hun eigen ruimte.
Hier hadden we voor de kinderen hun eigen
paasviering, geheel op kindniveau in elkaar gezet.
We hebben uiteraard het Paasverhaal gelezen.
En we hebben het, in navolging van het 40-dagen
project, over handen gehad.
Maria stond op Paasmorgen met lege handen bij het
graf van Jezus&.of toch niet?
Hier hebben we het met de kinderen uitgebreid
over gehad, en samen kwamen we tot de conclusie
dat de handen van Maria niet leeg waren.
Zij mocht de paasboodschap ontvangen, en deze
weer delen met anderen.
We hebben ook nog een leuk liedje gezongen, het
handenlied. Hierin hoorden we ook wat je allemaal
kunt doen met je handen.
En tot slot werd er flink geknutseld.
Alle kinderen, zelfs de allerjongsten ,
knutselden een mooie hand, waarop een theelichtje
werd geplakt. Dit licht mochten de kinderen
ontvangen, koesteren en delen.
Dit delen werd ook heel letterlijk gedaan, door
alle kerkgangers een kaarsje te geven, zodat ook
zij het Paaslicht mochten ontvangen.
Ook deze Kindernevendienst-Plus was weer een
groot succes, met wel 20 kinderen, van groot tot
klein. Op naar de volgende viering!
Hieronder een klein stukje uit het Handenlied:
Handen heb je om te krijgen
Vriendschap, dichterbij elkaar
Handen laten soms ook zien
Samen maak je vrede waar
Een hand kun je voelen,
Een hand raakt je aan
Een hand spreekt de taal,
Die iedereen kan verstaan
Vervolg op volgende pagina >>
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21-04-2015
Bloesemtocht
Een volle bus reed er weg op 21 april bij de
Ontnoetingskerk met ouderen uit Geleen en Sittard.
Prachtig weer was het die dag en daarvan genoten
we allen.
Door het mooie Zuid-Limburg ging de tocht en
bijna alles stond in bloei, zo mooi. En dan de
uitleg van de chauffeur, zo leuk en leerzaam. Nu
weten we ook waar de lekkerste hapjes te eten zijn
en waar de hoogste kerk staat. We zijn op het
drie-landenpunt geweest, zagen Aken liggen, kortom
hij vertelde ons veel, heel veel. Halverwege zijn
we bij 'de ouwe kooienstal' in Noorbeek gestopt
voor koffie met.....u raadt het: vlaai !
De dames van Geleen die dit alles perfect
geregeld hadden verdienen een pluim,
alles liep gesmeerd. Namens allen: HARTELIJK
BEDANKT.
Miek van Andel
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24-04-2015
Filmimpressie van JOLO
Op 19 april liepen leden van de PGSG mee met de
DIS-loop in het centrum van Sittard. Dat deden ze
onder de naam JOLO: JOhanneskerk LOopt.
Kijk voor een impressie naar deze beelden

Willy de Koning/Hans Pelman, 24-04-2015
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1161, Subitem: 2.
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26-04-2015
De Heer is mijn herder
Op zondag 26 april 2015 werd een bijzondere
dienst gehouden, voorbereid door een aantal
gemeenteleden samen met Ds. Irene Pluim. Thema
was de bekende Bijbellezing uit Johannes 10, vers
11-16 waarin Jezus zegt dat hij de goede herder
is. Ds. Pluim vertelde dat er in de bijbel veel
herder-verhalen staan. Het kan lijken dat de
herders in die verhalen kleine onbeduidende mensen
zijn, maar meerdere grote koningen uit de bijbel
zijn eerst herder geweest.
Elly Meijers zong het toepasselijke lied 'Mag ik
dan bij jou' van Claudia de Brey:

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij.
Na de inleiding werd er in kleine groepjes gepraat over de Bijbellezing: 'Wat raakt je in deze lezing, wat spreekt je
aan? En wat betekent herderschap voor je?'. De 15 minuten die daarvoor waren ingeruimd bleken niet genoeg.
De voorbereidingsgroep deelde haar gedachten over de lezing met de gemeente. Voor de één is het herderschap van Jezus
een geloofsbasis, voor de ander de broodnodige schuilplek als het spannend wordt. Er werden vergelijkingen getrokken met
mantelzorgerschap en opvang van kinderen van gedetineerden. Ook de verdeeldheid in de wereld werd genoemd. Maar Jezus
zegt in de lezing dat ook schapen van buiten de kudde op zijn zorg kunnen rekenen.
Bijna vanzelfsprekend werd Psalm 23 gezongen en werd de dienst afgesloten. Er waren enthousiaste geluiden hoorbaar over
deze aanpak van een thema uit de Bijbel. In de komende tijd zullen vaker dit soort gezamenlijk voorbereide diensten
worden gehouden. Mensen die ook wel eens een dienst mee willen voorbereiden kunnen dit aangeven bij een van onze
predikanten.
Bert Bosman
Foto
1.
2.
3.

s:
Elly Meijers zingt
De voorbereidingsgroep luistert aandachtig
In groepjes wordt gesproken over de Bijbeltekst
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17-05-2015
STEKJESMARKT
Hyssop, dat klinkt heel Bijbels. Op de tafel bij
de stekjesmarkt voor de Johanneskerk staan potjes
met hyssop. Mooie aanvulling in mijn tuin. Ik neem
er drie en doe als dank een vrije gift in de pot.
Maarten den Boer heeft ook de informatie bij de
hand, n.l.:
Hysop (Hyssopus officinalis), ook wel gespeld
hyssop, is een gewas dat een geneeskrachtige
etherische olie bevat. De plant komt
oorspronkelijk uit Perzië. De Perzen gebruikten de
extracten van de plant om er hun huid een warme
kleur mee te geven. In de 16e eeuw kwam de plant
richting Zuid-Europa en vanuit daar verspreidde
hij zich.
Verder is Hyssop een lipbloemige heester met
lancetvormige bladeren en hemelsblauwe bloemen. In
de bijbel worden met hyssop verschillende planten
en hun producten bedoeld, die dienden bij rituele
handelingen, bijvoorbeeld het besprenkelen van het
offerbloed.
Elk jaar wordt op twee achtereenvolgende zondag in mei de stekjesmarkt gehouden. Allerlei planten, stekjes, zaden en
andere zaken voor de tuin zijn dan te koop. Bijeengebracht door kerkgangers met groene vingers en andere
belangstellenden. Een mooie kans om eens een heel andere plant uit te proberen of anderen te laten meegenieten van een
plant die je zelf mooi vindt. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het werk van Elisabeth den Boer (Shabai) in
China. De opbrengst van de stekjesmarkt was de eerste zondag,10 mei, ¬ 192,83 en de 2e zondag,17 mei, ¬ 162,65.Totaal
dus ¬ 355,48. Vorig jaar was de totale opbrengst ¬ 269,50.
Willy de Koning

Willy de Koning/Willy de Koning, 17-05-2015
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17-05-2015
Nieuwe voorganger
'Dat mag je nog eens vaker doen.' Dát en andere
complimenten kreeg kerkenraadsvoorzitter Sietse
van der Sluis te horen na de dienst van
zondagmorgen 17 mei in de Johanneskerk. In de
voorafgaande week werd duidelijk dat gastpredikant
Fieke Klaver uit Vijfhuizen wegens ziekte zou
moeten verzuimen. Een vervanger vinden lukte niet
op korte termijn. Daarom werd in overleg met
kerkenraad en predikanten besloten het zelf maar
op te lossen. Sietse was bereid dit voor zijn
rekening te nemen en aan de reacties van de
kerkgangers te horen is dat goed bevallen.
De schriftlezingen uit Exodus en Johannes werden
gelezen door de ambtdragers Harm Versluis en Bas
van Dongen.
Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die
door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen
allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik
in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld
gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten
delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij
volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven
hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken
u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde
waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.
Sietse gebruikte een preek van dominee Joachim Stegink, maar bewerkte die op zijn eigen manier. Duidelijk werd in de
overdenking dat Johannes soms als wat wereldvreemd werd gezien. Maar ook wij Christenen zijn, als we goed naar
Christus boodschap luisteren, wereldvreemd . Dan laten we sociale belangen voorgaan op economische belangen. Dan
houden we daar rekening mee met ons koopgedrag, met de besteding van onze tijd en ons geld.
Lied 838 : 1
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

Fieke Klaver, oud predikant van de PGSG, heeft beloofd op een ander tijdstip een dienst in de Johannekerk te gaan
verzorgen.
Vervolg op volgende pagina >>
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04-06-2015
Nieuw initiatief "De Sjoelplaats"
Graag wil ik jullie op de hoogte brengen van mijn
nieuwe initiatief 'De Sjoelplaats' oftewel
schuilplaats.
De eerste activiteit, een interkerkelijke
Paasviering in het Clemenskerkje van Brunssum,
heeft inmiddels plaatsgevonden en de tweede
activiteit is op komst 'Stap eens uit de drukte&,
en stap binnen in de rust van het Clemenskerkje'
op donderdagavond 4 juni.
Mochten jullie meer willen weten, ga dan naar:
www.sjoelplaats.nl. Een hartelijke groet,
Jacqueline Huts
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29-05-2015
Yonight, Jongerenkerk en Barbecue!
Het jongeren seizoen is alweer bijna afgelopen.
Toch komen er nog drie activiteiten in mei en
juni. Allereerst op 29 mei is het weer YONIGHT!
Heel het jaar gaat het al over zintuigen, en deze
keer is de tast aan de beurt. Dat wordt zeker
weer leuk in elk geval een uitnodiging om met de
handen te eten ;).Dan twee weken later, op 14
juni, is het de laatste jongerenkerk van dit
seizoen. Zo vlak voor de vakantie nu eens niet
over op reis gaan, maar juist over thuiskomen. Met
het verhaal van de verloren zoon (of dochter), die
na vele omzwervingen weer met open armen door zijn
vader (of moeder) ontvangen wordt.En diezelfde dag
is er de beroemde jaarlijkse jongerenbarbecue in
de tuin van de familie Stuij. Dat is op Beekstraat
30 in Limbricht, en het begint om 4 uur. Iedereen
is heel hartelijk welkom.Zo is er toch nog heel
wat te doen, zo vlak voor de vakantie, en we
kijken naar jullie uit. Namens de teams van
Jongerenkerk en Yonight Welkom!
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19-05-2015
kindernevendienstuitje
Hallo ouder(s) en kinderen, het is weer zover,
het jaarlijkse kindernevendienstuitje! Datum voor
het uitje is op zaterdag 11 juli a.s. van 13.00
tot 17.00 uur. Verzamelplaats en vertrekpunt is op
het plein voor de Johanneskerk.
We gaan dit jaar naar Avonturenpark Valdeludo in
Echt. Hier onder een korte sfeerimpressie van het
park:
Avonturenpark Valdeludo is hét speelparadijs voor
kinderen in Limburg. Buiten spelen en zelf
ontdekken staat bij Valdeludo centraal. Grote
favorieten bij Valdeludo zijn de speelrivier,
vlotvaren, de klimtoren en het huttenbouwbos. Voor
de kleintjes is er ook nog een zweefmolentje en
mini draaimolen, evenals een nieuwe zand- en
waterspeelplaats. In totaal zijn er nu inmiddels
bijna 30 speeltoestellen en attracties. Al met al
een super familiepark met vertier voor jong en
oud!
Mocht het op 11 juli slecht weer zijn dan wordt er een knutselactiviteit geregeld en gaan we gezellig met z'n allen
frübelen! De dag word afgesloten door met zijn allen frietjes of pannenkoeken te gaan eten. Het zou fijn zijn als uw
kind makkelijke kleding en schoenen draagt die dag.
Bij vragen en het opgeven voor het uitje kunt u terecht bij Henrike Sanders (henrikes@home.nl) of Mirjam Kolkman
(mirjamkolkman86@gmail.com). Aanmelden kan tot zaterdag 4 juli.
Groetjes, het kindernevendienstteam
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20-05-2015
Jaarrekening 2014 gereed en akkoord in kerkenraad
Op 16 april 2015 werd de jaarrekening over 2014
van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht
behandeld en goedgekeurd in de
Kerkenraad.Hieronder geven we de belangrijkste
opmerkingen over het boekjaar 2014: " De
opbrengsten uit levend geld zijn duidelijk hoger
dan in 2013. De belangrijkste post binnen levend
geld is de Vrijwillige Bijdrage. Het aantal gevers
hiervoor is gelijk gebleven (383) te opzichte van
2013 en de bijdrage per gever is gestegen tot ¬ 324. In de getoonde grafiek is zichtbaar dat de bijdrage per gever vanaf
2009 stijgt met maar liefst 6% per jaar. We zijn enorm blij met deze ontwikkeling en hopen dat deze zich voortzet."
De rentebaten zijn hoger dan in 2013. We hebben een deel van onze spaarrekening vastgezet in een zogenaamde
rentevervalkalender met een flink hogere rente waardoor we de rentedaling hebben kunnen compenseren." De lasten voor
de gebouwen zijn duidelijk lager. Belangrijkste reden is de lagere energierekening vanwege een zeer milde winter." De
pastoraatskosten zijn gedaald vanwege een lagere afdracht aan de landelijke kas Predikantstraktementen.In getallen ziet
de boekhouding er als volg uit:
Dit betekent dat we een negatief resultaat (verlies) van ¬18.741 hebben over 2014. Hoewel negatief is dit resultaat
relatief goed in de serie flinke verliezen die we in de laatste jaren hebben gekend. Met name de goede opbrengst van de
Vrijwillige Bijdragen is hierbij zeker van invloed geweest.Voor nadere informatie over de jaarrekening kunt u contact
opnemen met de penningmeester, telefoon 046-4514246. Namens het college van KerkrentmeestersBert Bosman,
penningmeesterBas van Dongen, voorzitter
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10-06-2015
Wereldrecord bijbellezen- Serious Request
Serious Request hoeven we jongeren echt niet uit
te leggen. Maar de Bijbel lezen? Is dat leuk
dan???
Dit jaar staat het Glazen Huis in Heerlen: van
18-24 december gebeurt er van alles op en rond het
Pancratiusplein.
De gezamenlijke kerken in Parkstad hebben
besloten mee te gaan doen: zoveel mogelijk geld
inzamelen voor het Rode Kruis.
Ze hebben daarvoor een tiental activiteiten
opgezet en de leukste daarvan vinden wij de
Wereldrecordpoging bijbellezen. We lezen vanaf het begin, van Genesis tot het eind van Openbaring en willen daarmee in
het Guinness Book of Records komen! En door het voorlezen te laten sponsoren gaan we Serious Request steunen.
Het evenement gaat plaatsvinden in Heerlen, de locatie wordt nog bekend gemaakt.
We starten op zaterdag 24 oktober, het begin van de herfstvakantie. Na een kort ochtendgebed beginnen we precies om
10:00 uur met Genesis 1. Vanaf dat moment wordt non-stop gelezen en we denken in de loop van woensdag de 28e de laatste
woorden van Openbaring (22:21) te kunnen lezen. Best spannend, want op welk moment dat zal zijn weten we uiteraard pas
als het zover is.
Je leest het goed: non stop, dus ook s nachts lezen we door!
Telkens leest iemand 10 minuten en daarna neemt de volgende het over. Omdat niet iedereen hetzelfde leestempo zal
hebben, weet je tevoren niet precies op welke plek je moet gaan lezen als je aan de beurt bent. Iedere nieuwe voorlezer
gaat dus tamelijk onvoorbereid beginnen.
We hebben daarom gekozen voor de vorig jaar uitgekomen nieuwe vertaling van de Bijbel:
De Bijbel in Gewone taal. In deze vertaling komt echt geen woord Grieks voor.
Dat maakt het gemakkelijker om er naar te luisteren, maar ook om er uit voor te lezen. Vrijwel iedereen zal zonder
voorber eiding kunnen voorlezen, ook kinderen kunnen meedoen!
Uiteraard is het handig om thuis vast eens te oefenen: het is natuurlijk belangrijk als elk bijbelgedeelte duidelijk en
zorgvuldig gelezen wordt. Je kunt dat niet afraffelen.
We houden natuurlijk een logboek bij met alle namen van de deelnemers en de gelezen gedeeltes en alles wordt opgenomen.
Een geweldige uitdaging. Ons uitgangspunt: voor elke minuut 1 euro sponsorgeld. Uitgaande van 96 uur lezen komen we dan
aan een opbrengst van ¬ 5.760,-!
Als je komt voorlezen mag je zelf het sponsorgeld betalen, maar veel leuker is het natuurlijk om sponsors te zoeken:
ouders, opa s en oma s, vrienden, mensen van je sportclub, buren, leraren, ooms en tantes enz.
Iedereen kan zich aanmelden om mee te komen lezen, individueel, maar leuker nog met een groepje.
En dan onze speciale oproep voor jongeren: kom meelezen en meld je aan, bij voorkeur voor de nachtelijke uren!
Er zullen zeker veel mensen willen meedoen, maar de nachtelijke uurtjes zijn niet voor iedereen haalbaar. Neem de
uitdaging aan en meld je aan met een groep vrienden/vriendinnen, je koor of band, catechesegroep, klasgenoten,
sportclub, enz. enz..
Als er iedere nacht een groep van ongeveer 15 mensen beschikbaar is van 24:00 u tot 07:00 u, en we gaan uit van telkens
10 minuten lezen per persoon, dan komt iedereen ongeveer 3 x aan de beurt. De rest van de nacht: gezellig bij elkaar
zijn, (muziek) luisteren, misschien een spelletje doen e.d. Er zal natuurlijk wat te eten en te drinken zijn.
Ongetwijfeld wordt het een prachtige en bijzondere ervaring: samen de Bijbel helemaal lezen en een nacht met elkaar
doorbrengen in de kerk. Dat maak je niet echt vaak mee.
Mis het niet: meld je aan en laten we er met z n allen iets moois van maken.
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14-06-2015
Bijbelkring West sluit seizoen af in Tegelen
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.
De afsluiting van het bijbelkringseizoen was al
net zo bijzonder en cultureel als het begin. In
Tegelen werd op zondag 14 juni een voorstelling
van de Passiespelen bijgewoond door enkele
bijbelkringleden en partners, 8 in totaal.
Eens in de 5 jaar worden de Passiespelen gehouden
en deze kans voorbij laten gaan zou weer 5 jaar
wachten betekenen. Het werd een indrukwekkende
middag. Het verhaal van Jezus lijden werd op een
indringende manier vertolkt, het decor was
schitterend, de zang en muziek voortreffelijk en
zelfs het weer werkte mee. Kortom, een
onvergetelijke middag.
Voor een korte impressie: kijk naar de bijgaande beelden .
In het afgelopen seizoen hield Bijbelkring West zich bezig met geloofshelden uit de geschiedenis. Aan de hand van
biografieën op film en gesprekken werd dieper ingegaan op het geloofsleven van bijvoorbeeld C.S. Lewis en Albert
Schweitzer. Hoe het nieuwe seizoen er uit gaat zien is nog niet bekend. Planning van de data en studieonderwerp moeten
nog worden gekozen.
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18-06-2015
Laatste YONIGHT van seizoen
Vrijdag 29 mei was de laatste YONIGHT van seizoen
1 en zintuig "Voelen" was nog over en was het
thema van de avond.
Volgens het YONIGHT concept begon de avond met
een gezamenlijke maaltijd. Om dicht bij het thema
te blijven, was al het eten met de handen te eten:
friet, snacks, komkommer, wortel, augurk en tomaat
onder andere. De appelmoes was misschien een
uitdaging, alhoewel dat prima zonder lepel te eten
was door gebruik te maken van eerder genoemde
voedselwaren.
Deze keer was het niet in de Johanneskerk, maar
bij de familie Stuij thuis vanwege de wandeltocht
door het Limbrichterbos dat op het programma
stond. Na het lekkere eten werd er kort een
raadspelletje gedaan waarbij Bram en Yanoah
moesten raden welk voorwerp ze voelden. Dat bleek,
ondanks het dragen van een handschoen, geen
moeilijke opgave.
Daarna was het tijd om, "gewapend" met paraplu,
op pad te gaan richting het Limbrichterbos. Af en
toe werd er gestopt om te luisteren naar Bert die verhalen vertelde die onder andere te maken hadden met voelen en de
Bijbel. En in een open gedeelte in het bos waar een aantal bomen zo staat dat het op een kathedraal lijkt, werd boompje
verwisselen gespeeld waarbij er net als bij stoelendans een vrije plek gevonden moet worden.
Het was een lekkere, interessante, leerzame en leuke avond. Eigenlijk geldt die samenvatting, in ieder geval wat het
YONIGHT-team betreft, voor het hele eerste seizoen! Er wordt al druk gebrainstormd over de invulling voor YONIGHT
seizoen 2. Er zal in ieder geval iets gedaan worden in het kader van Serious Request, want in december staat het Glazen
Huis van 3FM in Heerlen. In die week wordt er geld opgehaald voor de toekomst van kinderen en jongeren in
oorlogsgebieden. Wat het tweede seizoen van YONIGHT nog meer te bieden heeft, is dus nog onduidelijk, maar mis het niet!
Een goede zomer gewenst en graag tot volgend seizoen.
Namens het hele YONIGHT-team, Emma de Koning
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18-06-2015
Smakelijke afsluiting van het Jongerenseizoen!
Traditiegetrouw eindigde het jongerenwerk met de
grote barbecue in de tuin van de familie Stuij in
Limbricht. Alles zat mee, kunnen we wel zeggen.
Het weer was geweldig, dit jaar hoefden we (anders
dan de vorige twee jaar) het grote zeil niet op te
zetten. Scheelt toch al gauw een uurtje in de
voorbereiding, en haast net zo lang bij het
afbreken. De middag begon sportief: pingpong (zes
om de tafel), volleybal, badminton, voetbal en
voor de allersportiefsten Jeu de Boules. Leuk was
dat er ook een paar nieuwe gezichten waren, erg
gezellig.
We hadden natuurlijk een beetje concurrentie van
Pinkpop, maar 27 mensen (tellen we leiding wel
mee) hadden de juiste keus gemaakt en waren er
bij. Hier gebeurde het.
Vanaf zes uur was het smullen, met sateetjes,
burgertjes, worstjes en natuurlijk gezonde
zaken als tomaten en komkommers. Zoals eens bij de
wonderbare spijziging hielden we zelfs nog wat
over om uit te delen. Na het eten bleef het nog
lang gezellig, maar al was het soms met tegenzin,
tenslotte vertrokken ze allemaal weer. En rond
negen uur was het weer rustig in de tuin. Tot
opluchting van de merel in de klimop.
Bert Stuij en Emma de Koning
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19-06-2015
Pater Jan Brinkhof geridderd
Ruim een jaar geleden stond hij nog samen met
Irene Pluim op de kansel in de Johanneskerk. Samen
gingen ze voor bij de viering van de Maaltijd van
de Heer. Hij vertelde vol enthousiasme over zijn
werk in Lima en vertrok enige weken later weer
naar Zuid Amerika. Nu is hij weer in Nederland
omdat hem een bijzondere eer te beurt viel. Hij
werd koninklijk onderscheiden:
Voor meer informatie, lees dit bericht
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12-07-2015
KND-uitje naar Valdeludo
Op 11 juli was het KND uitje. We zijn naar
Valdeludo in Echt geweest. Hier hebben we onder
andere hutten gebouwd, gespeeld met water,
gesprongen op de trampoline en springkussens en in
een band van de glijbaan gegleden.
Natuurlijk met dit warme weer lekker gesmuld van
een ijsje, die we met de voeten in het water
hebben opgegeten. Als afsluiter hebben we een
happy meal bij de Mc Donalds gegeten.
Op de vraag of ze het leuk hadden gehad was het
volmondig JA!
Tevreden en met een minionspeeltje uit hun happy
meals reden we terug naar Sittard!Groetjes het
kindernevendienst team, Mirjam Kolkman
Vervolg op volgende pagina >>
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17-08-2015
MINI-SYMPOSIUM & ORGELCONCERT ALBERT SCHWEITZER
Op 4 september 1965 overleed Albert Schweitzer op
90 jarige leeftijd in zijn ziekenhuis te
Lambarene, Gamboa (Afrika). Een bekende en geerde
tropenarts, Nobelprijswinaar, ethicus, theoloog,
organist, en van huis uit domineeszoon uit de
Elzas.
Albert Schweitzer is vooral bekend om zijn
basisethiek eerbied voor het leven . Het vormt
een rode draad in zijn boeken en artikelen.
Daarmee legt hij op eigen wijze het fundament voor
een ethiek, die zichzelf rekenschap wil geven van
de verantwoordelijkheid voor heel de schepping,
waarin alle vormen van leven zijn ingesloten. Deze
ethiek en haar uitwerking is nog steeds de moeite
waard. Daarnaast heeft hij zeer waardevolle
bijdragen geleverd aan de theologie, met name de
uitleg van het Nieuwe Testament, en hij was ook
organist en schreef over de interpretatie van
Bachcantates.
Ter gelegenheid van zijn 50e sterfdag worden in
Duitsland en elders orgelconcerten georganiseerd.
In zijn jonge jaren studeerde Schweitzer bij Widor
in Parijs, en vanuit Lambarene kwam hij dikwijls
naar Europa om orgelconcerten te geven, mede om
zijn werk in Afrika te kunnen bekostigen.
In de kerk van Vrangendael Sittard (parochie
Christus Hemelvaart H. Joseph) zal precies op 4
september een minisymposium gehouden worden over
de betekenis van Albert Schweitzer. De inleidingen
worden verzorgd door Will Heutz en Joep de Jong
van Wijsheidsscholing uit Heerlen. In afwisseling
daarmee zal Anja Hendrikx, organiste van o.a. deze
kerk, op het historische Van Assendelft
orgelmuziek laten klinken, die aansluit bij
repertoire en muziekkeuze van Schweitzer zelf.
Symposium op 4 september 2015 Kerk Vrangendael
Hemelsley 240 6137 BV Sittard Aanvang: 20.00
uur. Toegang vrij. Vrije gave. Het geheel zal
anderhalf uur duren.
Op 20 september zal er eveneens een Albert
Schweitzerconcert plaatsvinden, en wel in het
Salviuskerkje te Limbricht. Organist is Hans van
Dijk. M.m.v. fluitiste Inge Jurissen.
Aanvang:15.00
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23-08-2015
Drie trouwe krachten verlaten de kindernevendienst
Zondagmorgen 23 augustus was het de laatste keer
dat Anne Kip een kindernevendienst verzorgde.
Onlangs waren er ook al twee anderen, Christel
Prins en Marlinda Ozinga, die dat voor de laatste
keer deden. Maar liefst drie trouwe krachten namen
dus afscheid. Samen hebben ze 75 jaar met veel
plezier kindernevendiensten gehouden.
Dat is nog eens een
prestatie...vijf-en-zeventig.... jaar.
Van het team van acht personen zijn er nu nog
vijf over, maar omdat in de toekomst steeds meer
met Geleen-Beek-Urmond wordt samengewerkt zal de
belasting minder groot zijn. Opvolgers zijn er nog
niet gevonden, maar mogen zich natuurlijk altijd
aanmelden.
Bij de laatste kindernevendienst van Anne waren maar twee kinderen aanwezig, Anoek en Nienke van Oord. Een klein
groepje dus, maar daarom niet minder gezellig en waardevol.
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13-09-2015
Goede buren - Goed gebeuren: Startzondag op 13 september
Zondag 13 september om 10 uur begint de
Startzondag in de Johanneskerk, Mgr.
Vranckenstraat 9 in Sittard!
Dit is het begin van een nieuw kerkelijk seizoen.
Deze dag heeft altijd een thema en is iets anders
dan onze gebruikelijke vieringen.
Het thema dit jaar is: Goede buren - Goed
gebeuren
Iedereen is welkom om voor de viering koffie of
thee te komen drinken, en/of de viering bij te
wonen. Na afloop kunnen we nog wat na praten met
een kopje koffie of thee. Vanaf 9.30 uur staat
koffie en thee voor u klaar en om 10 uur begint de
viering.
Tijdens de viering lezen we het verhaal over de
tollenaar Zacheüs en denken we na d.m.v. een
dilemma, over wie onze buren zijn en hoe we zelf
goede buren kunnen zijn.
De kinderen (4-12 jaar) gaan tijdens de viering
werken aan een 'buurhuis', dat het nieuwe symbool
wordt en voor een jaar in de kerk komt te hangen.
Aansluitend aan de viering staan er weer verse
koffie en thee klaar.
We zien u graag tijdens deze viering!
Namens de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht,
de werkgroep startzondag
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08-09-2015
TAIZÉVIERING
Er staat weer een Taizéviering gepland voor
dinsdag 8 september om 19.00 uur in de dagkapel
bij ons. Van harte welkom.
Hartelijke groet, Elly Bus-Linssen namens de
werkgroep Taizéviering van de parochie
Vrangendael.

Willy de Koning/Willy de Koning, 08-09-2015
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1277, Subitem: 2.

Pagina 115 van 229

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

13-09-2015
De kerk: Een huis waarin iedereen zich thuis voelt
De kinderen van de kindernevendienst maakten op
startzondag, 13 september, een mooi huis. De muren
stonden er al, zij maakten het huis bewoonbaar.
Het werd een huis dat symbool staat voor de kerk.
Een huis waarin iedereen zich thuis mag voelen en
zich welkom mag weten. Elk an de kinderen nam een
vertrek in het huis voor zijn of haar rekening en
het was bijzonder dat overal licht was. Niemand
was vergeten een lamp te tekenen. Hartjes in de
kamer zorgen voor 'veel liefde' en een giraffe op
zolder is gewoon leuk!'Komend seizoen kan iedereen
genieten van dit prachtige huis, het hangt aan de
muur in de kerkzaal.
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13-09-2015
Goede buren - goed gebeuren
Het kerkelijk seizoen is weer van start gegaan.
Op zondag 13 september werd in de Johanneskerk
startzondag gevierd. Niet zoals gebruikelijk om
tien uur, maar al daarvoor met koffie vóór de
dienst. Het was één van de manieren om gestalte te
geven aan het thema: 'Goede buren - goed
gebeuren'. Aan de kerkleden was gevraagd om hun
buren uit te nodigen voor deze kerkdienst en
mensen welkom te heten in de Johanneskerk. Ook de
directe buren van de kerk werden daarom
uitgenodigd. Dominee Joachim Stegink ging voor in
deze dienst.Met liederen, de schriftlezing over
Zacheus en de twee korte overdenkingen ging het
uiteraard ook in de dienst over de vraag: Hoe ben
ik een goede buur? Bij een dilemma over dit
onderwerp gaven verschillenden kerkgangers hun
mening. Enkele vormen van kerkenwerk uit het 'gele
boekje' werden kort toegelicht door Gert Reijnen
(krantenleeskring), Bert Stuij (Geloof te voet,
zondagmiddagwandeling) en Bas van Dongen (Joods
koken).
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13-09-2015
Eric Rodigas bevestigd als ouderling-kerkrentmeester
In de kerkdienst van zondag 13 september is Eric
Rodigas in de kring van ambtsdragers door dominee
Joachim Stegink bevestigd als
ouderling-kerkrentmeester.
Eric stelde zichzelf voor aan de gemeente en
lichtte zijn motivatie om dit ambt te vervullen
toe.
Hij werd kort toegesproken door
kerkenraadsvoorzitter Sietse van der Sluis, kreeg
van de kinderen en van Joachim Stegink een
symbolisch geschenk, een sleutel en een lichtje.
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20-09-2015
Vrede verbindt
"Vrede verbindt", dat was het thema van de
oecumenische dienst van zondagmorgen 20 september
in de Parochiekerk Christus' Hemelvaart H. St.
Joseph. Voorgangers waren dominee Joachim Stegink
en Pastoor Piet Verhagen.
Deze dienst was tevens het begin van de
Vredesweek. De cantorij van de Johanneskerk onder
leiding van Hans Timmermans was versterkt met
leden van het St. Josephkoor. Nelly de Haan
bespeelde het orgel.
Met twee korte rollenspellen van 'Jan en Jan'
werd duidelijk hoe makkelijk vooroordelen ontstaan
en hoe door de wil om zich in een ander te
verdiepen een heel ander verhaal duidelijk wordt.
Ook de kinderen van de kindernevendienst hielden
zich bezig met 'vooroordelen', maar dan op hun
eigen niveau met een verhaal over muizen en
vogels.
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28-09-2015
Dienst Bijbelkring Oost maakt indruk
Het waren geen makkelijke Bijbelteksten die
Bijbelkring Oost had gekozen voor de dienst van
zondag 27 september. En het thema dat eraan werd
gekoppeld was dat ook al niet. Het ging over 'het
zout der aarde zijn'. De woorden van Jezus uit de
Bergrede, "hak je hand af, ruk je oog uit als het
je van God weghoudt" werden door Maarten den Boer
kort uitgelegd.
In kleine groepjes spraken de mensen in de
kerkbanken met elkaar over vragen die met de
huidige vluchtelingenstroom te maken hebben.
Niemand voelde daarna de dringende behoefte om de
conclusies voor de microfoon uiteen te zetten.
Immers, heldere conclusies zijn er niet en een
simpele oplossing al evenmin.
Wat wel nodig is, is dat Christenen het zout der
aarde zijn. Er aan werken dat de wereld niet een
hel is voor velen, maar daar waar dat mogelijk is
hun bijdrage leveren om een hemel op aarde te
maken voor anderen. Het lied: "Stil maar, wacht
maar, alles wordt nieuw" werd gezongen. Met de
duidelijk boodschap erbij: "Niet stil zitten wachten, maar VERwachten!" Zie uitleg van Maarten den Boer op de
rechterpagina:
Op diverse manieren droegen de leden van de Bijbelkring aan de dienst bij, met gebed, muziek en uitleg. Het maakte veel
indruk.Met een beetje zout, letterlijk en figuurlijk, keerden de kerkgangers huiswaarts.
Het lied van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Tekst: Michel van der Plas. uit: Alles wordt nieuw, van Hanna Lam.
Muziek: Wim ter Burg.
Het volgende lied is volgens mij bij velen wel bekend, maar wordt weinig meer gezongen. Het staat niet in het nieuwe
liedboek en ook niet in het oude. Ik denk dat dat komt omdat velen bij het wachten aan afwachten denken. Stil in een
hoekje gaan zitten afwachten tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er ooit komt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling
van dit lied. Wij moeten niet afwachten ( dat is passief ) maar verwachten. Verwachten is actief.Wij worden actief
betrokken bij de komst van Gods Koninkrijk of Gods nieuwe wereld. Wij mogen er aan meewerken.
Deze wereld mag niet blijven zoals die nu is. Er moet vrede komen en voldoende voedsel en goede gezondheidszorg voor
alle mensen op deze aarde. En goed onderwijs voor alle kinderen in de wereld. Dit lied getuigt van geloof in Jezus
woorden: Ik maak alle dingen nieuw. Dit lied geeft hoop en troost aan mensen die het nu heel moeilijk hebben, die geen
toekomst meer zien voor zichzelf, voor hun gezin en voor deze wereld.
Daarom dit lied.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.
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18-10-2015
Najaarsconcert georganiseerd door Stichting Behoud Franse
Klooster
Op zondagmiddag 18 oktober 2015 organiseert de
stichting Behoud Franse Klooster om 15.00 uur
een najaarsconcert in de Johanneskerk (Monseigneur
Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard).
Deze middag heeft u de gelegenheid om te genieten
van koorzang, kopermuziek en orgelspel.
Het concert zal verzorgd worden door Vocalgroup
Fusion (o.l.v. Esther Zaad), Blazersensemble
Cupros en organist Eric Gruisen.
Eenieder is van harte uitgenodigd om te komen
luisteren naar dit prachtig concert.
De toegang van het concert is gratis, echter
vrije gave ten bate van de orgelrestauratie is van
harte welkom!
De kerk is rolstoelvriendelijk en beschikt over
(invaliden-) toiletten.
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04-10-2015
Een mooie kaars voor trouwe dienst
Drie trouwe krachten namen onlangs afscheid van
de kindernevendienst. Anne Kip, Marlinda Ozinga en
Christel Prins hebben samen maar liefst 75 jaar
kindernevendiensten geleid. Een hele prestatie.
Op zondagmorgen 4 oktober werden ze in het
zonnetje gezet en kregen een mooie kaars. Marlinda
kon daarbij niet aanwezig zijn.
Van het team van acht personen zijn er nu nog
vijf over, maar omdat in de toekomst steeds meer
met Geleen-Beek-Urmond wordt samengewerkt zal de
belasting minder groot zijn.
Opvolgers zijn er nog niet gevonden, maar mogen
zich natuurlijk altijd aanmelden.
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04-10-2015
"Dag dieren"
Jongerenkerk bovengronds, dat staat garant voor
een dienst waarin van alles te beleven is.
Op zondag 4 oktober was er zo'n dienst en omdat
deze dag tevens dierendag was kozen de jongeren
als thema: 'Dag dieren'.
Alle vaste ingrediënten waren aanwezig, zoals
gebeden, aansteken van de kaars, actualiteit en
stellingen. Het opstapspel had dit keer allerlei
verrassende vragen over dieren. Christel Prins won
het spel.
Er was aandacht voor eigen ervaringen met dieren,
de overweldigende natuur en de band die er is
tussen mens en dier. Levend bewijs daarvan zijn
Elly Meyers en haar blindengeleidehond.
De lezingen waren uit Genesis, het
scheppingsverhaal. Dominee Irene Pluim stond in
haar overdenking uitgebreid stil bij het leven van
Fransiscus van Assisi, naar wiens sterfdag
dierendag is ingesteld.
Eerbied voor de schepping was een van de
drijfveren van deze heilige.
Laudato Si, een bewerking van het lied dat
Fransiscus maakte, het bekende zonnelied, werd
gezongen met Irene Pluim en Theo Zwartkruis als
improviserende solisten. Marnix van Gurp bespeelde
de piano.
De kinderen van de kindernevendienst mochten hun
eigen dieren meenemen en vertrokken met een rat,
kikkers en een salamander naar hun eigen ruimte.
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11-10-2015
Psalmen die ruimte geven
Op zondag 11 oktober 2015 was er een bijzondere
voorganger in de dienst in de Johanneskerk.
Vanwege ziekte van gastpredikant Ds. Benthemuit
moest er worden geïmproviseerd. Gelukkig was Riet
van Alst van onze gemeente bereid om de dienst
over te nemen. Riet kon zich wel in het thema van
de dienst vinden, en voegde met name aan de
overweging nog veel eigen gedachten toe. Haar
opleiding theologie is hier ongetwijfeld goed bij
van pas gekomen.
Zo werd er gepreekt over de Psalmen en de vraag
gesteld of psalmen waarin God wordt bejubeld ook
gezongen kunnen worden als je met tegenslag in je
leven wordt geconfronteerd. Riet van Alst deelde
een ervaring van een kloosterzuster die gedurende
een korte periode alle 150 psalmen in haar
gemeenschap had gezongen en hierover zei dat al
die Psalmen haar de ruimte gaven om de dagelijkse
ervaringen, van jubel tot rouw en klagen een plek
te geven.
Ook het beeld van God als rots, dat vaak gebruikt
wordt in de Bijbel, kan op verschillende manieren
naar voren komen. Van een veilige plek om onder te
schuilen tot een steen des aanstoots. Zelfs in de
bijbel wordt niet altijd lovend over God gesproken
maar soms ook gemopperd en geklaagd over zijn
schijnbare afwezigheid bij moeilijke momenten. Zo
wordt duidelijk dat ons geloof er niet altijd een
is van loven en prijzen van God.
Na de zegen kreeg Riet van Alst bij het uitgaan
van de kerk ongetwijfeld vele complimenten van de
kerkgangers voor de manier waarop ze de dienst
deze zondag heeft geleid. Ik denk dat ik namens
ons allemaal spreek als ik Riet van harte bedank
voor haar inspirerende voorgang in deze dienst.
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09-10-2015
Kort maar (on)krachtig
Vrijdagavond 9 oktober stond de eerste YONIGHT
van het seizoen 2015-2016 in het teken van het
talent Kracht . Nadat het krachtvoer (pasta met
spinazie) smakelijk was opgegeten en er even tijd
was om dat te laten zakken, was het aan Renilde
Zwartkruis om met ons wat oefeningen te doen om
kracht te ervaren. Na een paar rondjes rennen door
de kerkzaal als en rek- en strekoefeningen als
warming-up, werden eerst de beenspieren getest in
de vorm van een wedstrijdje muurzitten. Ook de
armspieren werden getest door middel van een, af
en toe oneerlijke, wedstijd armpje drukken.
Aansluitend aan de fysieke krachtsinspanningen,
was het tijd om de denkkracht aan te spreken. Bert
(Stuij) had vanuit de Bijbel het verhaal over
Simson opgedeeld in verschillende verhaaltjes. De
bedoeling was om onder het motto 'Sterk verhaal,
of niet?' te bepalen of deze afzonderlijke
verhaaltjes voor waar aangenomen konden worden of
niet.
Is het bijvoorbeeld waar dat de moeder van Simson
tijdens de zwangerschap door een engel werd afgeraden om bier te drinken? Of is dat (letterlijk) een sterk verhaal?
Na het beoordelen van de verhaaltjes op (on)waarheid, moesten deze tot slot nog op de juiste volgorde worden gelegd om
het hele verhaal in de juiste volgorde te lezen.
Simson had een bijzonder talent, want hij was onmenselijk krachtig. Zijn lange haar gaf hem deze kracht. Deze gave was
zijn sterkte, maar ook zijn zwakte. Nadat zijn tegenstanders dit geheim hadden ontfutseld, kostte het weinig moeite om
zijn haren af te scheren terwijl hij sliep en ook meteen maar zijn ogen uit te steken. Je kunt maar beter zeker genoeg
zijn, zullen de Filistijnen vast gedacht hebben. Terwijl de Filistijnen deze overwinning vierden zat Simson gevangen.
Langzaamaan was zijn haar weer gegroeid en had hij genoeg kracht gekregen om de pilaren waaraan hij gevangen zat omver
te duwen en zo de tempel te laten instorten. Deze zelfmoordaanslag, want zo kun je het noemen, eiste het leven van
duizenden Filistijnen. Maar ook van Simson zelf. Zo komt de sterkste man uit de Bijbel om het leven&
Vrijdagavond 27 november is de volgende YONIGHT en dan staat er een ander talent centraal.
Voor die tijd doen we in de nacht van 24 op 25 oktober met een groep (oudere) jongeren mee aan de bijbelleesmarathon om
geld in te zamelen voor Serious Request. Om nog meer geld bij elkaar te brengen, willen we zaterdag 28 november vanuit
de Gruizenkerk een paar uurtjes onze eigen 'Koek & Zopie' verkopen aan winkelend publiek.
Namens het YONIGHT-team,
Emma de Koning
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28-10-2015
Raad van Kerken Parkstad vestigt wereldrecord
Het zit erop. Het non-stop voorlezen van de
Bijbel in Gewone Taal in de kapel van het
Savelbergklooster in Heerlen. Vannacht om half
drie werd het laatste woord uit Openbaringen van
Johannes gelezen.
Daarmee is een wereldrecord gevestigd. Voor het
Guiness Book of Records komt het niet in
aanmerking, omdat de individuele inspanning te
gering is.
Dat was ook niet het belangrijkste doel van de
Raad van Kerken Parkstad.
Dat was: geld binnenhalen met deze activiteit
voor Serious Request, het radio 3Fm evenement dat
in december in Heerlen wordt gehouden. Ook bekend
onder de naam Het Glazen Huis.
Dit jaar is het geld bestemd voor het Rode Kruis
voor opleidingsmogelijkheden van jongeren in
oorlogsgebieden.
Maar liefst ¬ 7.000 haalde de Raad van Kerken
binnen met dit evenement. Ver boven het beoogde
bedrag.
De recordpoging startte zaterdagochtend 24
oktober. Geen moment werd het lezen onderbroken en
zo werd de Bijbel van kaft tot kaft uitgelezen.
Kartrekkers van het Bijbellezen waren Ab Mulder
en, uit onze eigen gemeente, Joke van der Steen.
Vanuit de PGSG togen veel mensen naar Heerlen om
een deel van het karwei te klaren. Een groep
jongeren nam de nacht van zaterdag op zondag voor
hun rekening, sommigen gingen individueel en leden
van Bijbelkring West lazen dinsdagavond uit de
brieven van Paulus.
Dit is maar èèn van de activiteiten die de
Parkstadkerken op touw zetten om geld binnen te
halen voor Serious Request.
Meer info op de website van de Raad van kerken
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01-11-2015
Nevendienst van de Johanneskerk in het teken van Fairtrade
De nevendienst van de Johanneskerk stond op de
eerste zondag van november, die zonovergoten was,
in het teken van fairtrade. De Johanneskerk is een
Fairtrade Kerk, in de kerk zelf is iedere zondag
een Wereldwinkel geopend.
Buiten was een oventje geïnstalleerd waar een
aantal Fairtrade lekkernijen op werd gebakken. Een
groep van 10 kinderen ging, onder begeleiding van
een van de gastdocenten van Vereniging Mondiaal
Beleid, aan de slag met het maken van gevulde
bananen en kleine pannenkoekjes.
De met chocolade gevulde bananen werden ingepakt
en op de bakplaat gelegd. Na een halfuur was de
chocolade heerlijk gesmolten en was het smullen.
De pannenkoekjes waren in een mum van tijd klaar.
Na afloop van de kerkdienst werden deze voor een
goed doel verkocht aan de kerkgangers. Zij lieten
het zich goed smaken.
Joke van der Steen
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08-11-2015
Sponsor Renilde!
Voor haar opleiding aan de Fontys Sporthogeschool
gaat Renilde Zwartkruis met Global Exploration op
5 december naar Kaapstad Zuid-Afrika. Daar gaat ze
met haar groep een speelplaats en een sociaal
cohesie park bouwen. Dit doen ze in de township
Langa. Om geld hiervoor in te zamelen verkocht ze
zondag 8 november kaarsjes en wafels. Het rook
heerlijk in de hal van de Johanneskerk, waar ze
met haar zus Annemieke wafels stond te bakken.
Lekker bij de koffie. Moeder Gerdien heeft bijkans
kramp in haar handen van het haken, want ze
versierde talloze kaarsen in de prachtigste
kleuren. De kaarsen en de wafels gingen grif van
de hand, allemaal voor het goede doel. Lees
hiernaast wat Renilde er zelf nog over schrijft:
"De locatie waar wij dit gaan bouwen is naast een
weeshuis voor kinderen met HIV. We maken de
speeltuin omdat die kinderen dat daar nog niet
hebben en ze dan veel plezier kunnen hebben! Het
sociale cohesie park er om heen is op aanvraag van
de buurt. Door dit park kunnen de mensen bij
elkaar komen en hun banden versterken. We gaan ook
nog sportdagen verzorgen, muurschilderingen, een
voetbalkooi, een boulderwand maken en een wensboom
bouwen. Een hele klus waar we heel hard aan gaan
werken maar om deze dingen te kunnen
verwezenlijken hebben wij uw hulp nodig!
We hebben zo veel mogelijk sponsorgeld nodig om
dit zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Losse
donaties zijn natuurlijk ook altijd welkom!
Bericht mij voor de verdere details! Weet u
toevallig een bedrijf of wilt u zelf meer
sponsoren dan kun je mij vragen om de sponsor
brief van Global Exploration. Hierin staat wat er
bij welk bedrag geschonken wordt. Zo krijgt u bij
25 euro al een groetkaart van ons uit Zuid-Afrika.
Of komt u bij een donatie van 100 euro in het
Global Exploration boek wat elk jaar wordt
uitgegeven (een oplage van 5000) en komt uw naam
op de website. Elk klein bedrag helpt!'
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08-11-2015
Oud-gemeentelid Jan Klop op de kansel
Zondag 8 november preekte pastor Jan Klop in de
Johanneskerk. Dat betekende voor veel
gemeenteleden een hartelijk weerzien met twee
oud-gemeenteleden. Na afloop van de dienst wilden
velen graag de heer en mevrouw Klop spreken om
even bij te praten.
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08-11-2015
Oogstmarkt voor Shabai
Op 1 en op 8 november kon de oogstmarkt buiten
georganiseerd worden, zulk mooi zacht weer was
het. Net als vorig jaar
Na afloop van de dienst was er veel
belangstelling voor alle lekkere en mooie
oogstproducten: heel veel potjes jam, siroop,
appelmoes, zakken noten en appels gingen mee naar
huis. Ook waren er diverse soorten zelfgebakken
cake. De opbrengst gaat weer naar Shabai:
Elisabeth den Boer, die in China veel werk verzet
voor arme gezinnen en vooral werkt aan toekomst
voor Chinese meisjes.

De oogstmarkt heeft ¬ 526,90 opgebracht.
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28-11-2015
Zingend naar kerst
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17-12-2015
Kerstviering voor Senioren.
Gewoontegetrouw wordt er weer een kerstviering
gehouden voor de senioren in onze gemeente. Wij
nodigen u dan ook hartelijk uit om donderdag 17
december a.s. om 16.00 uur gezamenlijk met ons
het kerstfeest te vieren.
Deze viering is bedoeld voor iedereen die 65 jaar
of ouder is. Is uw partner jonger, of wilt u
wellicht iemand anders meenemen, dan is hij of zij
natuurlijk ook van harte welkom.
De viering wordt gehouden in de hal van de
Johanneskerk aan de Mgr. Vranckenstraat 9 te
Sittard en zal worden geleid door ds. Irene Pluim
en het pastoraatteam.
De deuren staan voor iedereen vanaf 15.30 uur
open.
Wilt u na afloop tevens gebruik maken van de
broodmaaltijd , dan kunt u zich uiterlijk 14
december 2015 telefonisch of per e-mail opgeven
bij:
- Lydia Zwierzanski, Anjerstraat 10, Nieuwstadt, tel: 046-4854027, e-mail: zwierzanski@home.nl
- Nely Stuij-Schep, Beekstraat 30, 6141BE, Limbricht, tel: 046-4200745, e-mail: stuij-schep@home.nl
- Irene van Gurp-Stolte, Vlaanderenstraat 9, 6137,LM, Sittard, tel:046-4528690, e-mail: i.stolte@hetnet.nl
Hebt u vervoer nodig van huis naar de kerk en weer terug, dan vinden wij hiervoor zeker een oplossing. Schroom dus niet
dit kenbaar te maken!En als er mensen zijn die anderen juist met de auto kunnen ophalen en brengen, dan kunt u dat
tevens aangeven. Wij zijn u hiervoor heel dankbaar.
Wij hopen op een grote opkomst en een hele fijne kerstviering!
Met vriendelijke groeten,namens de pastoraatgroepIrene van Gurp-Stolte, Nely Stuij- Schep en Lydia Zwierzanski
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18-10-2015
GESLAAGDE KINDERNEVENDIENST PLUS
Op zondag 18 oktober was het weer zover: er stond
een Kindernevendienst Plus op de planning! De
kinderen starten dan in de kerk, maar hebben extra
lang de tijd om in hun eigen ruimte met een thema
aan de slag te gaan. Het thema dat deze dag
centraal stond was Dankbaar .Met de kinderen
hebben we een verhaal gelezen en gesproken over
dankbaarheid en dankbaar zijn.
Er kwamen heel veel goede dingen naar voren:
dankbaar kun je bijvoorbeeld zijn als iemand je op
het schoolplein helpt, of als je bedenkt dat wij
in een land wonen waar het veilig is. Dankbaar kun
je ook zijn voor lieve mensen om je heen, je
huisdieren, je allerliefste knuffeldier.
Ongelooflijk hoe goed de kinderen dit al kunnen
plaatsen en benoemen!We hebben samen geluisterd
naar een lied over dankbaar zijn. Ook hier werden
verschillende dingen genoemd om dankbaar voor te
zijn, zoals sneeuw! Daar konden de kinderen het
natuurlijk helemaal mee eens zijn!
Daarna zijn we met ze aan de slag gegaan en
hebben we een mooie collage gemaakt, waarbij we de kinderen gevraagd hebben: waar ben jij dankbaar voor? Zoek daar een
mooi plaatje bij en plak deze op. De collages waren prachtig en onder het werken kwamen de mooiste verhalen over
dankbaarheid voorbij.
Tijdens het Avondmaal zijn we met de kinderen terug de kerk in gegaan en hebben we zo, samen met de ouders en alle
kerkgangers, deze Kindernevendienst Plus kunnen afsluiten.Het was weer een mooie, waardevolle ochtend waar wij als
leiding dankbaar op terug kijken!
Het Danklied:
Bedankt God, voor ons eten,
Voor alles dat groeit.
Voor fruit en groente,
Maïs en graan,
Weides waarin koeien staan,
Voor onze tuin in bloei.
Bedankt voor sneeuw en regen,
En voor de zonneschijn.
Voor licht dat alles groeien doet,
Voor water dat verfrist en voedt
Bedankt dat wij er zijn
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22-11-2015
Emotionele gedachtenisdienst
Op zondag 22 november, de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, vond in de Johanneskerk de
gedachtenisdienst plaats. Voorganger was dominee
Irene Pluim.
De cantorij o.l.v. Hans Timmermans, Bart Kooyman
en Fedor Coenen verleenden muzikale medewerking.
Er zijn jaren dat de lijst met overledenen langer
is, echter dat zegt niets over de intensiteit van
de dienst. Dit jaar waren er 9 overleden
gemeenteleden te herdenken, maar de impact van
teksten en liederen zorgde voor emotionele
momenten bij velen. Ook kon iedereen een lichtje
aan de paaskaars ontsteken voor persoonlijk
verlies.
Het is gebruikelijk om ook de gedoopten te
herdenken, maar dit afgelopen kerkelijk jaar waren
er geen dopelingen.
De jongeren vierden deze zondag jongerendienst,
zoals gebruikelijk in de kelder van het
kerkgebouw, maar kwamen tijdens de
herdenkingsplechtigheid naar boven om dit mee te
maken.
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29-11-2015
Eerste Advent
Op Eerste Adventszondag 29 november preekte
dominee Joachim Stegink over het verhaal van
Elisabeth en Zacharia die op hoge leeftijd de
boodschap kregen dat ze voor het eerst vader en
moeder zouden worden. Hij verbond dat met andere
situaties in het leven, waarin mensen uit hun
comfort zone moeten stappen.
De eerste Adventskaars werd aangestoken en er
werd een bijpassend gedichtje opgezegd.
Daarna hielden de kinderen zich in de
kindernevendienst ruimte bezig met het
Adventsproject van Kind op Zondag: Hoe laat is
het? In de verhalen van advent gaat het vaak over
de tijd: Toen Herodes koning van Juda was.' Het
lijkt wel of de tijd van koning Herodes is&
Aan het huis dat de kinderen tijdens de
startdienst in september maakten, en toen al
gedeeltelijk inrichtten, zullen ze elke week iets
toevoegen. Dat was dit keer een engel. Bij dit
project hoort natuurlijk ook weer een projectlied.

Bij de bloemschikking hoort onderstaande uitleg:
De hemel raakt de aarde
De engel Gabriel vertelt aan Zacharias dat Elisabeth, zijn vrouw, een zoon zal baren. Zacharias is met stomheid
geslagen. De stenen zijn hiervan een zichtbaar teken. De rode bloemen verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind
zal zijn vervuld.
Zacharias 14:4-9; Lucas 1:5-25
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28-11-2015
Impressie Adventsviering Vrangendael
Op zaterdagavond 28 november zongen de cantorij
van de PGSG en het Jozefkoor samen Adventsliederen
in de kerk van de Parochie Vrangendaal.
Hans Timmermans dirigeerde en Anja Hendrikx
bespeelde de piano.
Het was een inspirerende bijeenkomst op weg naar
Kerst. Ook was er veel ruimte voor gebed en
meditatie.
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03-12-2015
Oproep om mee te bidden
24 uur bidden om de nood van de wereld te
benoemen. Ik, Hanne - Maria Minderhoud, geloof
heel sterk in de kracht van gebed. Gebed geeft mij
rust, moed en kracht om door te gaan als ik het
niet zie zitten en inspiratie voor ideeën of om
problemen op te lossen, God is mij dan nog meer
dan anders nabij.
Daarom wil ik gebed inzetten in de Pop-up Kerk,
om te benoemen wat voor leed, ellende en verdriet
er op aarde is.
Nu is 24 uur achter elkaar bidden erg lang.
Daarom is het opgedeeld in 30 minuten. Je bid dus
maar in totaal 30 minuten. Elke 30 minuten start
met een lied, gedicht of bijbel tekst. Daarna
worden de gebedspunten genoemd voor het eerste
kwartier. Na 15 min volgen de andere gebedspunten.
Uiteraard kunnen er ook gebedspunten worden
aangedragen of in stilte eigen namen of situaties
worden genoemd. Het is de bedoeling dat er per
half uur minimaal 1 persoon bid.Om deze
gebedsketen te laten slagen heb ik mensen nodig. Veel mensen, om precies te zijn minimaal 48 mensen.
Mensen die samen met mij geloven in de kracht van gebed en Serious Request, de organisatie, de jongeren waar dit jaar
geld voor wordt opgehaald, IS, nabestaanden van Papillon en veel ander leed willen benoemen voor Gods ontferming en
liefdevolle aanwezigheid.
De plek van het gebed is midden in het centrum. Akerstraat 18A.
Aanmelden kan via Hanne-Maria Minderhoud per mailadres popupkerk@gmail.com . We starten op woensdag 23 december om 12
uur in de middag en bidden door tot donderdag 12 uur. Er zal thee en koffie zijn en kleine versnaperingen. Er is
permanent iemand van de organisatie aanwezig dus u/jij bent altijd minimaal met twee personen.
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13-12-2015
Stemmen en zingen voor Serious Request

Het kan nog! Stemmen op je favoriete kerklied.
Maar dan moet je wel snel zijn, want op de derde
avondszondag (13 december) worden de liederen
waarop het meest gestemd is, gezongen in de
Annakerk op het Bekkerveld in Heerlen.
Het is natuurlijk afgekeken van Serious Request
zelf. Maar het leek de kerken een aardig idee om
ook een top-20 te maken van de meest geliefde
spirituele liederen. Er werd een lange lijst
samengesteld met liederen als U zij de Glorie ,
Er ruist langs de wolken , Ubi cartitas et amor
maar ook O happy day en Tears in heaven .
Inmiddels is er al hevig gestemd (website
www.raadvankerkenparkstad.nl ) en de tussenstand
van de Top-20 geeft al een aardig beeld van wat
Parkstad op dit gebied mooi vindt. Voor elke stem
moet betaald worden (één euro) en dat levert
uiteindelijk een bedrag op voor de 3-FM-actie van
Serious Request.
Op zondag 13 december om 15.00 uur worden de meest geliefde liederen gezongen of ten gehore gebracht in de Moeder
Annakerk in Heerlen. Wie van zingen houdt laat zo n gelegenheid niet aan zich voorbijgaan.
De Top-20 van kerkliederen maakt deel uit van een reeks van activiteiten die door de kerken in Parkstad is
georganiseerd voor Serious Request. Eerder was er al een bijbelleesmarathon, er werden solidariteitsmaaltijden gehouden,
statiegeld verzameld en nog veel meer. Van 17 tot 24 december richten de kerken een Pop--up Kerk in (Akerstraat 18A in
Heerlen) en op zondag 20 december - na een jeugddienst in de Protestantse kerk aan het Tempsplein - wordt het totale
bedrag van de actie aangeboden in het Glazen Huis in Heerlen.

Willy de Koning/Willy de Koning, 13-12-2015
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1436, Subitem: 2.

Pagina 209 van 229

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

12-12-2015
Koek & Zopie voor Serious Request
Anderhalve week geleden was de Jongerenkerk rond
het thema "Vluchten" een leuke en mooie dienst.
Een thema dat (helaas) enorm actueel is en waar
voorlopig ook geen verandering in lijkt te komen.
Dat maakt 3FM's Serious Request dit jaar met de
slogan "Keep them going" nóg belangrijker.
Kinderen in conflictgebieden verdienen
toekomstperspectief en daarom wordt er vanuit het
Glazen Huis in Heerlen, in de week voor kerst,
geld ingezameld voor onderwijs en persoonlijke
ontwikkeling voor 'The next generation'.
Vanuit het jeugdwerk van onze kerk willen we
graag ons steentje bijdragen door op 12 december
Koek & Zopie te verkopen vanuit de Gruizenkerk in
de binnenstad van Sittard. Het idee is om vanaf
ongeveer 10.30 uur tot een uur of 2 in de middag
warme chocomelk, wafels en ander lekkers te
verkopen.
Alle hulp en ideeën zijn welkom! Misschien wil je
bijvoorbeeld wel iets bakken, laat het maar weten!
Groeten,
Emma de Koning
emmadekoning@hotmail.com
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13-12-2015
Goede verkoop bij Koek en Zopie
De binnenstad van Sittard oogt gezellig met de
kerstversiering, maar helaas gaat dat niet gepaard
met winters weer.
De Koek & Zopie om geld in te zamelen voor
Serious Request (Glazen Huis) van 3FM bracht daar
een klein beetje verandering in.
In 3 uur tijd wisten de jongeren een leuk bedrag
te verzamelen door mensen koffie, warme chocomelk,
verse wafels en ander lekkers aan te bieden. Er
werd al 160 euro binenngehaald, maar dat bedrag
zal naar verwachting nog oplopen tot 200 euro.
Zondag 20 december is er Carrousel, kerkevenement
voor de jeugd in de regio, in Heerlen. Na de
jeugddienst zal er lopend koers gezet worden naar
het Glazen Huis.
Daar wordt het geld van de Koek & Zopie naartoe
gebracht samen met de bijdrage van Raad van Kerken
Parkstad.
Met onder andere de Bijbelleesmarathon, Preek van
de Leek en diverse andere activiteiten hebben zij
een mooie bijdrage aan te bieden.
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21-12-2015
Kerken Parkstad bij Serious Request
Eerst waren er diverse ludieke acties om geld in
te zamelen, zoals de Bijbelleesmarathon,
oppasacties, koek-en-zopie-actie en veel meer. Ook
veel leden van de PGSG, jong en oud, deden mee.
Toen was er op zondag 20 december Carrousel in
Heerlen voor de jeugd uit de regio en tenslotte
gingen ze met zijn allen met een grote cheque in
de hand op weg naar het Glazen Huis op het
Pancratiusplein waar het allemaal gebeurt.
En ja, ze waren ook op de radio te horen namens
de kerken van Parkstad.
Maar liefst ¬ 31. 615,82 werd er overhandigd.

Willy de Koning/Willy de Koning, 21-12-2015
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1466, Subitem: 2.

Pagina 222 van 229

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

24-12-2015
Een ander perspectief
Zoals bij een tekening van de beroemde
Nederlandse kunstenaar Escher dingen in elkaar
overvloeien en in een ander perspectief kunnen
worden gezien, zo is het ook met het
kerstevangelie. Dat was de strekking van de preek
van dominee Irene Pluim tijdens de
kerstavonddienst in de Johanneskerk.
"Veel dingen zijn vaak niet wat ze lijken te
zijn."
Net als de tekeningen van Escher, zo vloeiden ook
de onderdelen van de viering in elkaar over. De
vooraf gezongen kerstliederen waren inleidingen op
het welkom, de slottekst van de overdenking sloot
aan op het daarna gezongen lied, de bijdragen van
de cantorij leidden naar een gebed en ga zo maar
door.
Traditiegetrouw werd aan het eind van de dienst
uit volle borst door de bijna volle kerk het "Ere
zij God"gezongen en daarna was er warme
chocolademelk.
Iedereen kreeg een gratis boekje van het
Evangelie van Lucas in Gewone Taal, beschikbaar
gesteld door het Nederlands Bijbelgenootschap en
ZWO.
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22-12-2015
Bijbelkring West aan het kerstdiner
Het begon ooit met een eenvoudige viering met wat
hapjes en het zingen van kerstliederen. In de loop
van de jaren is de kerstviering van Bijbelkring
West uitgegroeid naar een traditioneel kerstdiner.
Iedereen neemt wat mee en zo wordt het een goed
gevulde tafel. Dit jaar was de groep te gast bij
Bijbelkringlid Anne Kip. Samen met echtgenoot Bert
had ze gezorgd voor een feestelijk gedekte tafel
en een prima ontvangst.
Na afloop werden met piano-, fluit- en
gitaarbegeleiding kerstliederen gezongen.
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