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22-03-2016
TAIZE VIERING
De volgende Taizéviering is op dinsdag 22 maart,
weer om 19.00 uur in onze dagkapel. Allen van
harte uitgenodigd.
Hartelijke groet,
Elly Bus-Linssen,
Parochie Vrangendael

Eredienst/Hans Pelman, 22-03-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1516, Subitem: 180.
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04-03-2016
OUDERENDIENST IN HUIZE HOOGSTAETE
2 FEBRUARI

Elke 1e dinsdagmorgen van de maand is er een
dienst voor de ouderen in onze gemeente in Huize
Hoogstaete. De meeste bezoekers wonen in en rondom
het huis en anderen van buitenaf worden met auto s
door de vrijwilligers opgehaald, zo ook vandaag.
We komen binnen in de grote, lichte zaal met de
ovale tafel. Er staan bloemen op de tafel, de
kaars is aangestoken en er klinkt mooie koorzang
uit Jenny s radio. Enkele handige bezoekers
zetten de koffiekopjes klaar en delen de
liedbundels uit. Terwijl de bezoekers
binnendruppelen, halen de vrijwilligers de mensen
in hun rolstoel op vanuit hun kamer en schenken
koffie.

Dan zitten we allemaal in een grote kring rond de tafel en is het tijd om koffie te drinken en bij te praten, vandaag
met een feestelijk stuk vlaai. Mevrouw Hallema trakteert, want zij hoopt op 7 februari 102 jaar te worden. Natuurlijk
zingen wij voor haar en Doetien spreekt haar toe met een gedicht en biedt haar een pot fleurige narcissen aan. Trijntje
Hallema vindt het prachtig en reageert: ' Ik ben zo blij en dankbaar dat ik dit allemaal nog mag meemaken en geestelijk
nog zo goed ben'.
Ook zijn we blij dat mevrouw Bruinink er weer tussen zit. Na 5 maanden hospice in Geleen, woont ze nu in de Baenje en
doet ze weer volop mee.
De dienst begint, Jolanda leidt deze keer. Er wordt gebeden, gezongen en gelezen uit de bijbel, uit Psalm 34. Mia en
Jenny lezen een aanvangs- en een slotgedicht. We zingen het vrolijke lied 'Glory, glory halleluja', begeleid door de 89jarige mevrouw Hollander op haar mondharmonica.

Daarna lezen we met elkaar de Apostolische Geloofsbelijdenis. De 94-jarige meneer Van Well kan niet meer zien, maar
kent het helemaal uit zijn hoofd. Jolanda legt in haar meditatie alles zin voor zin heel duidelijk uit, zo zijn we weer
helemaal bij de inhoud bepaald. Knap van haar hoor! Jolanda s vraag is dan: 'Hoe kijken we hier tegenaan? Zeggen we het
klakkeloos op, omdat het zo bekend is net als het 'Onze Vader' of denken we bij iedere zin echt na over wat er staat?'
Ikzelf dacht direct aan mijn belijdenis 50 jaar geleden, toen we de geloofsbelijdenis uit ons hoofd moesten leren. Het
doet goed deze vertrouwde woorden ook nu weer te horen!
Ondertussen wordt er weer koffie gedronken en met elkaar gepraat. Ontmoeting is zo belangrijk, zowel voor oud als jong!
Daarna gaan we weer zingen: ' Laat me in u blijven groeien, bloeien, o Heiland die de wijnstok zijt'. Het
collectepotje, beheerd door Marius, gaat rond. We collecteren altijd voor Elisabeth, die erg goed werk doet in China.
Jolanda doet de voorbeden, waarvoor wij namen mogen noemen. Dan spreekt ze de zegen uit!
Het is weer afgelopen. We hadden een fijne bijeenkomst, waarin iedereen met elkaar was verbonden door het geloof. Tot
de eerste dinsdag in maart, dan vieren we Avondmaal&&&..
Doetien Benz
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04-03-2016
BLOEMSCHIKKINGEN VEERTIGDAGENTIJD
Ik ga, zet een stap naar de ander
In de symbolische bloemschikkingen voor de
zondagen in de veertigdagentijd en Pasen ligt de
nadruk op de beweging van de ene mens naar de
ander en daarmee naar de Ander, met God. Wie
blijft zitten en de handen in de schoot legt, komt
niet verder. De basis is een paars paneel met
schoenen. Deze staan symbool voor het gaan op de
weg van leven.

Zondag 14 februari. Eerste zondag van de
veertigdagentijd.
De intense bede van Jezus tot God om de weg die
voor hem ligt niet te hoeven gaan. Er verschijnt
een engel om hem kracht te geven. Het aanhoudend
bidden neemt de doodsangst weg. Jezus komt in
beweging en wendt zicht tot God in zijn nood. De
leerlingen blijven zitten en vallen in slaap.
Zondag 21 februari. Tweede zondag van de
veertigdagentijd.
Het is de liefde die de grond vormt van de mensen die de weg van Jezus willen volgen. De oproep om een stap verder te
zetten dan de mensen die God niet als de grond van hun leven zien. De verdergaande liefde maakt het verschil. Deze
liefde maakt sterk en tegelijk ook kwetsbaar.
Zondag 28 februari. Derde zondag van de veertigdagentijd..
Wie is Jezus zelf? Jezus is gevangen genomen en voor de hoge raad geleid. Ze vragen hem naar zijn identiteit om hun
afkeer bevestigd te krijgen. Er wordt geen enkele stap richting Jezus gezet. Het onrecht lijkt te gaan zegevieren.
Zondag 6 maart. Vierde zondag van de veertigdagentijd.
De gelijkenis tussen de farizeeër en de tollenaar. De farizeeër is overtuigd van zijn gelijk en er is geen ruimte voor
iemand anders. Hij kan geen stap meer zetten. De tollenaar laat een andere kant zien en zoekt Gods aangezicht. Open voor
verandering. Hij zet stappen richting Gods rechtvaardigheid.

Zondag 13 maart. Vijfde zondag van de veertigdagentijd.
Op Golgotha staan 3 kruizen. Twee misdadigers delen het lot van Jezus. Lucas beschrijft een kort gesprek tussen de
drie. Eén misdadiger is spottend en cynisch. De ander neemt het op voor Jezus en spreekt zijn eigen schuld uit. Hij doet
een stap naar Jezus toe.
Zondag 20 maart. Zesde zondag van de veertigdagentijd.
Jeruzalem, de stad van vrede, is bijna bereikt. Jezus stuurt twee van zijn leerlingen erop uit om een veulen te halen.
Jezus huilt bij het zien van de stad. Er is intens verdriet omdat in de stad van de vrede, vrede ver te zoeken is.
Goede week.
Witte donderdag, 24 maart: We gedenken hoe Jezus de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De nadruk ligt
op het dienen: Zet een stap naar de ander.
Goede vrijdag, 25 maart: We staan stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Het licht lijkt te doven, maar de
Liefde van God dooft nooit.
Stille zaterdag, 26 maart: In de schaduw van Jezus kruisdood. Voorzichtig breekt het licht van Pasen door.
Zondag 27 maart. Pasen
Twee leerlingen gaan vanuit Jeruzalem op weg. Onderweg komt er iemand naast hen lopen. Ze herkennen hem niet als Jezus.
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Hij legt hen de Schrift uit. Bij het breken van het brood is er de herkenning maar zij zien dan de Opgestane Heer niet
meer. Wel is er de herinnering aan hoe hij met hen sprak. Zij komen opnieuw in beweging en gaan terug naar Jeruzalem.
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10-04-2016
10 APRIL GEZAMENLIJKE DIENST: VIER DE ZONDAG
Thema: VERTROUWEN

Al een aantal jaren is er in Geleen een aantal keren per jaar 'Vier de Zondagen'. We vieren de zondag in een dienst
voorbereid en geleid door leken. We bidden, zingen en er wordt een Bijbelverhaal verteld of gelezen. Niet anders dan
anders...of toch wel? We hopen dat jullie er bij zijn op 10 april om zelf te ervaren hoe het is en vooral om samen de
zondag te vieren rond het thema 'Vertrouwen'. Om 10 uur in de Ontmoetingskerk in Geleen. We zijn als ik dit schrijf, op
9 februari, nog maar net begonnen met de voorbereidingen. In ieder geval zal het verhaal van Abraham en zijn zoon Isaak
uit Genesis 22 aan de orde komen.

Namens de voorbereidingsgroep, Bertha Verkerk
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04-03-2016
NIEUWE AMBTSDRAGERS BEVESTIGD
Waar nieuwe ambtsdragers worden bevestigd; daar
wordt ook afscheid genomen van scheidende
ambtsdragers. Dat was het geval op zondag 17
januari in de Dienst van de bevestiging van Germ
Visser, Yolanda Kragt en Joke van der Steen. Irene
Pluim was voorganger.
Afscheid en een dankwoord was er voor Riet
Coolsma, Gerben van Kranenburg, Bindert Vriesema
en Lydia Zwierzanski. De bijbeltekst voor deze
zondag was uit Johannes 1 : 35-52 over de roeping
van de discipelen. Met onder andere de roeping
van Natanaël, die onder de vijgenboom zat. Voorop
de liturgie prijkte een afbeelding van een
vijgenboom. Vijgen waren er voor de nieuwkomers,
maar de mensen van wie afscheid werd genomen
kregen een potje vijgenconfiture, immers: hun taak
zit erop.
Germ Visser wordt scriba, Yolanda Kragt wordt
ouderling en Joke van der Steen was al diaken met
een bijzondere opdracht, n.l vertegenwoordiging in
de classis. Daar komt nu de taak als diaken voor de PGSG bij. Een andere taak laat Joke vallen, dat is de ZWO. Het
lijkt een ruilbeurs, want scheidend diaken Riet Coolsma neemt het werk van Joke bij de ZWO over.

Helaas kon Joke wegens ziekte niet aanwezig zijn bij deze dienst. De gemeente heeft haar wel de zegen toe gebeden. De
andere twee nieuwe ambtsdragers werden zoals gebruikelijk in de kring mede-ambtsdragers bevestigd en gezegend.
Kerkenraadsvoorzitter Sietse van de Sluis sprak hen bemoedigend toe. De scheidende ambtsdragers namen daarna weer hun
plek in de gemeente in. Zij werden toegezongen met de woorden van lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn.
Natuurlijk hadden ook de kinderen een mooi cadeau gemaakt, een bril in de vorm van een voetstap.
Willy de Koning
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04-03-2016
VEEL BELANGSTELLING VOOR EERSTE TWEE GEZAMENLIJKE DIENSTEN
'water, vuur en wind' - Dalitkinderen

In 2016 is elke tweede zondag van de maand een
gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeenten
Geleen, Beek, Urmond en Sittard, Grevenbicht. De
eerste vond plaats op 10 januari in de
Ontmoetingskerk in Geleen. De tweede op 14
februari in de Johanneskerk. Het waren beide goed
bezochte diensten. Deze diensten zijn bedoeld om
kennis te maken met bijzondere vieringen die er al
in beide gemeenten bestaan. Ze worden door
predikant en gemeenteleden voorbereid en zijn net
even anders zijn dan men gewend is .

Water, Vuur en Wind stonden centraal, voorbereid
door drie leden uit de Werkgroep Kernen en
Vieringen, samen met dominee Joachim Stegink. In
de meditatie werd vanuit Lucas 3,15-16.21-22
gekeken naar de betekenis van gedoopt zijn met
water en gedoopt zijn met vuur, naar de betekenis
van lucht, adem en Heilige Geest. Om dat letterlijk te ervaren konden de kerkgangers naar voren komen om water, vuur en
wind te voelen. Om bewust stil te staan bij de beleving van deze elementen en de ervaringen daarbij met elkaar te delen.
Niet iedereen maakte gebruik van deze mogelijkheid. De liederen in deze dienst, gezongen met behulp van de beamer,
sloten mooi aan bij het thema. Na afloop waren er verdeelde reacties te horen. (Zie ook het uitgebreide verslag van
Nelleke de Kruik)

Bij de tweede gezamenlijke viering stonden de Dalitkinderen in India centraal. Het was op 14 februari tevens de eerste
zondag in de veertigdagentijd. Het thema was: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Dominee Irene Pluim was
voorganger en de dienst bereidde ze voor met Leen Plessius, Gert Reijnen en Henk van Doornik van de gezamenlijke
ZWO-groepen. De drie heren vertelden elk voor zich waarom ze zich inzetten voor ZWO. Via de beamer was de bekend
strijdster voor kinderrechten Malala te zien en te horen tijdens haar indrukwekkende speech bij de Verenigde Naties. De
liederen in de dienst pasten niet alleen goed bij het gekozen thema; er waren door de cantorij zelfs enkele liederen
uit India ingestudeerd, compleet met geluiden van gong en klankschaal. Dirigent Hans Timmermans zong een solo bij Psalm
72a.De gezamenlijke ZWO-commissies Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht hebben voor 2 jaar het Kerk in Actie
project Cards 'geadopteerd': 2 jaar lang zetten ze dit project in de schijnwerpers en collecteren hiervoor. Cards is een
project voor Dalitkinderen in India: kinderen uit deze bevolkingsgroep, feitelijk beschouwd als tweederangs burgers,
kastelozen, krijgen ondersteuning door voor- en naschoolse opvang en huiswerkondersteuning en krijgen d.m.v. spel,
theater en dans meer mogelijkheden zich te redden in de samenleving. Zo zijn de kinderen beter in staat een goede
opleiding. De kinderen van de kindernevendienst deelden kaartjes uit aan de kerkgangers met de tekst: Wil je opstaan en
mij volgen?, als ruggensteun voor de vastentijd.
Willy de Koning
Vervolg op volgende pagina >>
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10-03-2016
Paaskaars 2016
Een aantal gemeenteleden en parochianen van
Vrangendael ging ook dit jaar weer aan de slag om
nieuwe Paaskaarsen te maken. In het jaar van de
barmhartigheid was het thema snel duidelijk, met
elkaar werd eerst gebrainstormd hoe dat uit te
beelden. Een hart staat centraal. Als het ware de
kiem, de kern van een zaad. Gevoed door water en
aarde en het licht van de zon komt het tot wasdom,
kan het vrucht dragen.
Voor de Hoogstaete vieringen werd er een kleine
kaars gemaakt met dezelfde afbeelding. Omdat de
diensten daar in de kring gevierd worden, is de
kaars rondom versierd. Er staat ook nog een duif
op.Yolanda Kragt, Mia van Klei, Paula Walschot,
Jan Wetzeler, Monica Bosman en Christel Prins.

Eredienst/Monica Bosman, 10-03-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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27-03-2016
Pasen 2016
Ik zeg het allen dat Hij leeft,Dat Hij is
opgestaan,Dat met zijn Geest Hij ons omgeeftWaar
wij ook staan of gaan.
Zo klok het openingslied op Paaszondag in de
Johanneskerk. De banken staan in een kring rondom
de nieuwe Paaskaars, die in de Paaswake op Stille
zaterdag is binnengebracht en voor het eerst is
ontstoken.
Christel Prins vraagt aan de kinderen in de kerk
om te vertellen wat ze op de nieuwe Paaskaars zien
staan. Het jaartal 2016 staat er op. Het jaar 2016
is het jaar van de barmhartigheid en daarom staat
het hart centraal van waaruit de takken die
bladeren dragen ontspringen.
Â
Â
Â
"Wat viert U, wat vier jij met Pasen?", vraagt
Ds. Irene Pluim aan de gemeente. Eén van de
kinderen gaat met de microfoon de kerk rond om
antwoorden te halen. Er is altijd een nieuw begin.
En we genieten dat we dit met zijn allen,
volwassenen en kinderen, samen mogen vieren.
In de overweging wordt gesproken over de vrouwen
rond Jezus, die verder willen na zijn dood, en
naar het graf gaan om zijn lichaam te balsemen.
Maar hoe krijgen ze de zware steen voor het graf
weg? We kennen het verhaal. De steen is al
weggehaald en de vrouwen schrikken van de in het
wit geklede jongeman in het graf. Ook wordt
gesproken over de leerlingen die zich verborgen
houden en de boodschappen over de opgestane Heer
die hun worden gebracht eerst niet geloven.
Traditiegetrouw sluiten we de Paasdienst af met
"U zij de glorie, opgestane Heer", wat uit volle
borst wordt gezongen door de kerkgangers.
Â
Vervolg op volgende pagina >>
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10-07-2016
GEMEENTELEDEN GEZOCHT DIE DE GEZAMENLIJKE DIENST OP 10 JULI
WILLEN VOORBEREIDEN
Dit jaar vieren we niet alleen een groot aantal kerkdiensten samen in Sittard-Grevenbicht of in Geleen-Beek-Urmond,
maar willen we ook diensten voorbereiden met gemeenteleden uit beide gemeenten. Daarom plaats ik deze oproep: Wie wil
graag samen met gemeenteleden uit onze beide kerkgemeenten de dienst op 10 juli voorbereiden? Er is geen ervaring en
geen voorkennis nodig en ook leeftijd speelt geen rol. Nieuwsgierigheid en de wil om mee te denken zijn al voldoende!
Twijfelt u niet te lang over deze gemiste kans! Als u graag mee wilt denken of doen, kunt u zich opgeven bij Joachim
Stegink, 046-4510008 of joachimstegink@hotmail.com . Graag hoor ik van u!Met vriendelijke groet,Ds. Joachim Stegink

Eredienst/Gerdien Zwartkruis, 10-07-2016
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10-05-2016
TAIZÉVIERING
10 mei en 28 juni
Beste allemaal,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... Wij
houden op de manier van Taizé (zie ook
www.taize.fr/nl ) regelmatig vieringen, bedoeld
voor jong en oud. De eerstvolgende Taizévieringen
zijn op dinsdag 10 mei en 28 juni 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.
Joseph, Hemelsley 240 Sittard

Eredienst/Gerdien Zwartkruis, 10-05-2016
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01-05-2016
PASEN 2016
Ik zeg het allen dat Hij leeft, Dat Hij is
opgestaan, Dat met zijn Geest Hij ons omgeeft,
Waar wij ook staan of gaan. Zo klonk het
openingslied op Paaszondag in de Johanneskerk. De
banken staan in een kring rondom de nieuwe
Paaskaars, die in de Paaswake op Stille zaterdag
is binnengebracht en voor het eerst is ontstoken.
Christel Prins vraagt aan de kinderen in de kerk
om te vertellen wat ze op de nieuwe Paaskaars zien
staan. Het jaartal 2016 staat er op. Het jaar 2016
is het jaar van de barmhartigheid en daarom staat
het hart centraal van waaruit de takken die
bladeren dragen ontspringen.
"Wat viert U, wat vier jij met Pasen?", vraagt
Ds. Irene Pluim aan de gemeente. Eén van de
kinderen gaat met de microfoon de kerk rond om
antwoorden te halen. Er is altijd een nieuw begin.
En we genieten dat we dit met zijn allen, volwassenen en kinderen, samen mogen vieren.
In de overweging wordt gesproken over de vrouwen rond Jezus, die verder willen na zijn dood, en naar het graf gaan om
zijn lichaam te balsemen. Maar hoe krijgen ze de zware steen voor het graf weg? We kennen het verhaal. De steen is al
weggehaald en de vrouwen schrikken van de in het wit geklede jongeman in het graf. Ook wordt gesproken over de
leerlingen die zich verborgen houden en de boodschappen over de opgestane Heer die hun worden gebracht eerst niet
geloven.
Traditiegetrouw sluiten we de Paasdienst af met "U zij de glorie, opgestane Heer", wat uit volle borst wordt gezongen
door de kerkgangers.Christel Prins
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10-04-2016
VEEL BELANGSTELLING VOOR DIENST OVER VERTROUWEN
In de Ontmoetingskerk in Geleen werd op zondag 10 april een gezamenlijke dienst gehouden van PGSG en PGGBU
De dienst stond in het teken van het thema
"Vertrouwen". Bertha Verkerk las het verhaal van
Abraham en zijn zoon Isaak uit Genesis 22 en hield
een korte overdenking. Janny Huntelerslag
declameerde twee door haarzelf geschreven
gedichten en er werd een column van Yvonne
Hensgens door haarzelf voorgelezen. Ria van Mourik
verzorgde de muzikale omlijsting op orgel en
piano.
'Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, waar
blijf je dan&.zo is het toch meneer?' Velen kenden
dit liedje nog uit de tv-serie Het Schaap met de
vijf poten . Het werd via de beamer getoond,
passend bij het thema.
Na afloop tijdens het gezamenlijk koffie drinken
kon men een schriftelijke reactie geven op de
dienst, want de werkgroep 'Kernen en Vieringen'
hoort graag wat de gemeenteleden van deze diensten vinden. Dit kan ook via een Email naar joachimstegink@hotmail.com
Willy de Koning

Eredienst/Hans Pelman, 10-04-2016
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17-04-2016
JONG EN OUD DENKEN NA OVER "WONDEREN"
ongerendienst bovengronds, dat staat garant voor
een dienst met actie voor jong en oud en samen
nadenken over een thema. Dat thema was op zondag
17 april: WONDEREN.Er waren vaste onderdelen bij
zoals een blokje actualiteit, gebeden en het
aansteken van de kaars en dit keer een quizje over
wonderen. Eén groepje moest wonderen van Jezus
noemen en een ander groepje wonderen uit het Oude
Testament. Dominee Joachim Stegink hield een korte
overdenking en vooraf waren er vragen om in stilte
over na te denken. Met rode en groene briefjes
reageerden de kerkgangers over stellingen rondom
wonderen . Bart Kooyman, Bram Versluis en Anne
Kip verzorgden de muzikale begeleiding.
Tenslotte begroetten de kerkgangers elkaar als
ieder een wonder op zich .
Willy de Koning

Eredienst/Gerdien Zwartkruis, 17-04-2016
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10-05-2016
UW MENING IS BELANGRIJK: EVALUATIEFORMULIEREN GEZAMENLIJKE
KERKDIENSTEN
In de gezamenlijke kerkdiensten verkennen we met
elkaar welke vormen van vieringen nu en in de
toekomst bij ons passen. Als werkgroep kernen en
vieringen horen we graag hoe u de gezamenlijke
vieringen ervaart. Daarom hebben we
evaluatieformulieren gemaakt. Deze zijn inmiddels
neergelegd in de ontmoetingsruimte van de
Ontmoetingskerk en de Johanneskerk met ernaast een
blauwe doos met witte deksel, waar de formulieren
kunnen worden ingeleverd. Een eerste evaluatie is
gepland aansluitend op de gezamenlijke dienst van
zondag 10 juli in de Ontmoetingskerk in Geleen. U
bent van harte uitgenodigd om uw stem te laten
horen!
Met vriendelijke groet,
De leden van de werkgroep kernen en vieringen :
Loes van Elk, Marnix van Gurp, Herm Hofmeier,
Nelleke de Kruik, Irene Pluim, Christel Prins,
Pier Prins, Joachim Stegink, Bertha Verkerk

Eredienst/Gerdien Zwartkruis, 10-05-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1713, Subitem: 180.
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11-09-2016
"HEILIGE BOONTJES"
Dit jaar vieren we de startzondag in Geleen,
samen met onze partnergemeente.
Pier Prins leidt de dienst die het thema Heilige
Boontjes heeft. De cantorij van Geleen-Beek-Urmond
zingt met leden van de cantorij van
Sittard-Grevenbicht.
Wie zijn heiligen, gezien met protestante ogen?
Zijn er ook eigentijdse heiligen?
De kinderen hebben een aandeel in de dienst.
Lukas geeft in hoofdstuk 15 de verzen 1-10 de
Bijbelse leidraad.
Zet deze dienst in uw agenda: Zondag 11 september
om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk.
Na afloop drinken we koffie, thee en limonade met
koek en cake gebakken door vrijwilligers (u mag
dat zijn).
Gert Reijnen

Eredienst/Hans Pelman, 11-09-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1714, Subitem: 180.
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11-09-2016
Startzondag in de Ontmoetingskerk
De zomer ligt achter ons. De vakanties zijn voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Binnenkort breekt het kerkelijk
winterseizoen aan met vele activiteiten in beide gemeenten. De startzondag vormt de aftrap voor het nieuwe seizoen.
Voor het eerst gezamenlijk met Geleen-Beek-Urmond Bijzonder is dat we deze startzondag voor het eerst gezamenlijk
vieren met de mensen van de Protestantse Gemeente van Geleen-Beek-Urmond.
Vrolijk en voortvarend Graag willen we met deze startzondag op een vrolijke en voortvarende manier het nieuwe seizoen
ingaan. We doen dat met jong en oud. En met een ieder die er bij wil zijn. We zingen op deze zondag mooie liederen. De
cantorij met zangers en zangeressen uit beide gemeenten verleent medewerking. We nemen afscheid van kinderen die vele
jaren de basiscatechese gevolgd hebben. We kijken naar een filmpje dat kinderen gemaakt hebben. Het gaat over "heilige
boontjes". We lezen een Bijbelverhaal waarin mensen voortvarend op zoek gaan naar iets dat ze zijn kwijtgeraakt. En
vervolgens vrolijk zijn als het verlorene weer op zijn plaats is. Deze zoekers stralen toewijding en betrokkenheid uit.
Ze geven niet op voordat ze het verlorene gevonden hebben. Ze hebben oog voor het geringe. Daarom mag je deze zoekers
gerust "heiligen" noemen.
Heilige boontjes als symbool Elk jaar nemen we op de startzondag een symbool in gebruik, dat het jaar door in de
Ontmoetingskerk en de Johanneskerk hangt. Dit voorwerp heeft te maken het thema van de startzondag. Dit jaar draait de
startzondag om het thema "heilige boontjes". Daarbij is een mooi en vrolijk symbool bedacht. Wat dat is, ziet u in de
dienst op de startzondag.
Gezelligheid Natuurlijk is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Niet alleen in de dienst, maar ook erna. Er is
koffie en thee en limonade. En er is (zelfgebakken) koek en cake. En bij mooi weer kunnen we gebruik maken van de tuin
achter de ontmoetingskerk.
Welkom Van harte welkom om de startzondag mee te vieren Aanvang: 10.00 uur! in de Ontmoetingskerk Emmaplein 50 Geleen

Eredienst/Hans Pelman, 11-09-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1843, Subitem: 180.
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06-10-2016
STARTZONDAG
Â
Dit jaar vierden we op 11 september als PGSG en PGGBU samen de startzondag in Geleen. De dienst was samen met enkele
gemeenteleden en dominee Pier Prins voorbereid. Het thema van deze dienst was: Heilige Boontjes. De cantorijen van
Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht zongen samen onder leiding van Ria van Maurik.
Wie zijn heiligen, gezien met protestante ogen?
Zijn er ook eigentijdse heiligen? Die vragen
stonden centraal in een korte verdenking naar
aanleiding van Lukas hoofdstuk 15 1-10.
Een tweede overdenking over hetzelfde thema werd
verzorgd door de kinderen van de basiscatechese
van beide kerkgemeenschappen. Wat in 2011 begon
als een leuk idee is inmiddels een activiteit waar
naar uitgekeken wordt, want ieder jaar maken de
kinderen van de basiscatechese een filmpje. Dit
jaar dus met het thema: 'Heiligen'.
Een groepje van vier ging aan de slag met het
schrijven van het script en het verdelen van de
rollen. Op 10 juli was het de dag van de opnames!
Gelukkig was het weer prima, zodat alle scènes
zonder problemen konden worden opgenomen. Ook al
vroeg dat af en toe wat geduld van de acteurs. Het
werk van acteurs bestaat voor een

groot deel uit wachten tot je weer aan de beurt bent!
Het eindresultaat mocht er zijn! Wie er niet bij kon zijn kan het filmpje alsnog bekijken op de website van de PGGBU.
Er werd ook afscheid genomen van drie meisjes die in Geleen-Beek-Urmond de basiscatechese volgden.
Na afloop van deze goedbezochte dienst werd er koffie, thee en limonade gedronken met koek en cake gebakken door
vrijwilligers. Dat gebeurde vanwege het warme weer ook buiten in de tuin.

Willy de Koning.
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06-10-2016
GEDENKDIENST VOOR OVERLEDEN GEMEENTELEDEN
Dit jaar zal de gedenkdienst van overleden gemeenteleden plaatsvinden op zondag 20 november om 10 uur in de
Johanneskerk. Een bijzondere dienst waarin we de namen noemen van hen die ons dierbaar zijn en hen samen gedenken. Ons
verdriet wordt zichtbaar en we staan er niet alleen in. We zoeken troost en bemoediging met elkaar en bij elkaar. We
maken ruimte voor verdriet en vragen en zoeken naar de diepere dimensie die aan ons leven raakt. We maken ruimte voor
God om ons te laten raken door Zijn licht van liefde en hoop.
Nabestaanden zullen via brieven worden
uitgenodigd en kunnen contact opnemen met één van
de predikanten.
Met vriendelijke groet, ds. Joachim Stegink en
ds. Irene Pluim.
Op het moment van verschijnen van deze Gaandeweg
noemen we deze namen:
20-12-2015 Margriet Elizabeth Koning Stavenga
(46 jaar)
19-01-2016 Pieternella Gerritsen Overduin (92
jaar)
28-02-2016 Elisabeth Paulina Niessen van Didden
(95 jaar)
19-04-2016 Maria Johanna van der Helm Kanselaar
(88 jaar)
02-05-2016 Dirk Giebel (73 jaar)
11-05-2016 Wouter Mulder (75 jaar)
26-05-2016 Jeanne Ivonne Oort - Meyer (66 jaar)
20-06-2016 Johannes Wilhelmus Hubertus Kessels (51 jaar)
23-06-2016 Willy Loos-Schotel (90 jaar)
21-08-2016 Fernanda Rosina Magthilda Naudin (47 jaar)
23-08-2016 Dirkje Wapenaar van Middelkoop (77 jaar)
09-09-2016 Lenie de Wilde Harreman (84 jaar)
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De bomen komen uit de grond
En uit hun stam de twijgen
En ied reen vindt het heel gewoon
Dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen naar de grond
En dan op nieuw weer groeien
Zo heeft de aarde ons geleerd
Dat al wat sterft zal bloeien.
-Toon Hermans -

Kerkblad Gaandeweg/Gerdien Zwartkruis, 06-10-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1926, Subitem: 180.
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06-10-2016
Bij de diensten
Zondag 9 oktober
De jongerenkerk gaat weer bovengronds. Het thema dit keer is: Het kind in jou .
Op afwisselende en creatieve manier wordt jong en oud in deze viering betrokken.

Kerkblad Gaandeweg/Gerdien Zwartkruis, 06-10-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1937, Subitem: 180.
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13-11-2016
Gezamenlijke dienst van onze twee kerkgemeenschappen in de
Johanneskerk.
Op 13 November is er weer een gezamenlijke dienst van onze twee kerkgemeenschappen om 10 uur in de Johanneskerk.
Leden van beide diakonieen geven deze dienst vorm en inhoud, die in samenwerking met ds. Joachim Stegink is voorbereid.
In deze dienst komt het thema 'vluchteling in het zicht' aan de orde. De aanwezigheid van vluchtelingen in ons land
roept tegenstrijdige reacties op bij mensen. Ze zijn 'in het zicht' als geprobeerd wordt hen een plek in onze
samenleving te geven. Maar tegelijk staan ze soms ook 'in het zicht' en roept hun aanwezigheid de vraag op of het op een
goede manier te regelen is zodat iedereen tevreden is. Er spelen gevoelens een rol die vaak onderbelicht zijn. Dat geldt
voor de vluchteling en ook voor de mensen die hier wonen.
Deze kerdienst is bedoeld om het verhaal van twee kanten te bekijken. En eigenlijk van drie kanten, als het om de
betekenis van ons geloof gaat. We lezen en luisteren naar gedeeltes uit 1.Johannes. 4.16 - 5.4
U bent van harte uitgenodigd voor deze kerkdienst.
Met vriendelijke groet de voorbereidingsgroep:
Hennie Prins, Joke van de Steen, Joachim Stegink, Bertha Verkerk, , Willy van de Weide

voorbereidingsgroep/Hans Pelman, 13-11-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1988, Subitem: 180.
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24-12-2016
DE WERELD OMGEKEERD
De symbolische bloemschikkingen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
in de adventstijd en met Kerst.
Als basis voor de schikkingen is gekozen voor een
spiegel. In de spiegel zie je wat op het eerste
gezicht verborgen is. De achterkant van de
schikking heeft iets dat alleen in de spiegel te
zien is. De spiegel bevat gebroken stukken,
scherven die onlosmakelijk verbonden zijn met
leven. Hoe dichter bij Kerst, hoe minder gebroken
stukken op de spiegel. Er wordt steeds meer
zichtbaar van de droom over vrede, over een wereld
omgekeerd. Een breekbare werkelijkheid die elke
dag onder druk staat. Met Kerst vieren we volop
dat het licht schijnt in de duisternis . We
vieren Gods belofte van vrede en heelheid.
Zondag 20 november. Laatste zondag van het
kerkelijk jaarIn de spiegel zien we de glans van
herinneringen. De gebroken stukken staan voor het
verdriet van de gebrokenheid van ons bestaan en
het moeten missen van hen die dierbaar waren. We
zien het licht dat niet dooft. De verschillende
bloemen met hun kleuren geven de veelkleurigheid van mensen weer.
Zondag 27 november. Eerste adventszondag We horen over het visioen van vrede en hoe dat handen en voeten kan krijgen.
Aan de voorkant zijn maar weinig bloemen te zien. Waar je alleen voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen. Daar waar het
visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde
Zondag 4 december. Tweede adventszondagWe horen over een nieuw begin. Zichtbaar teken daarvan is de doop,
gesymboliseerd door het water en de schelp. De waarschuwing dat de tijd dringt, de bijl aan de wortel, zien we ook terug
in de schikking. Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug.

Zondag 11 december. Derde adventszondagHet licht van Gods koninkrijk breekt door. We zien de lelie bloeien en water dat
leven geeft, midden tussen de stenen van de woestijn. We zien, al is het maar voor even.

Zondag 18 december, vierde adventszondagDe droom valt in duidend stukjes uiteen. Dit wordt verbeeld door gipskruid. De
engel brengt andere gedachten. In de spiegel zien we dit verbeeld door de bloemen die in de spiegel te zien zijn.
Zaterdag 24 december, KerstWe vieren dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert. Licht breekt onstuitbaar door.
Op de spiegel nog een stukje gebroken glas. De wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog niet. We blijven dromen en
vergezichten zien.

Eredienst/Monica Bosman, 24-12-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2053, Subitem: 180.
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18-12-2016
LYNN WORDT GEDOOPT
Op 3 september jl. zijn wij de trotse ouders
geworden van Lynn. Wij zijn dankbaar dat we haar
uit Gods handen hebben mogen ontvangen. Graag
willen we Gods zegen ontvangen en wordt Lynn op
zondag 18 december a.s. gedoopt. We nodigen u
graag uit om de dienst bij te wonen.
Groetjes: Ard, Mirjam en Lynn Kolkman

Eredienst/Willy de Koning, 18-12-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2063, Subitem: 180.
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04-12-2016
Afscheid Ike Westerhof
Na de dienst van 4 december 2016 werd afscheid
genomen van Ike Westerhof die gedurende 10 jaar de
maandelijkse schrijfacties van Amnesty
International in de Johanneskerk heeft
gecoördineerd. Namens Amnesty International werd
zij bedankt voor alle werkzaamheden door Sjef
Janssen van de afdeling Westelijke Mijnstreek.
Dominee Joachim Stegink bood namens de
Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht een
lantaarn aan met de gedachte dat Ike jarenlang
licht heeft gegeven aan mensen in een donkere
periode in hun leven en nu zelf een lichtje mee
naar huis mag nemen, ter herinnering aan al het
werk dat zij heeft gedaan voor Amnesty
International.

Eredienst/Monica Bosman, 04-12-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2076, Subitem: 180.
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18-12-2016
LYNN KOLKMAN GEDOOPT
Het was al even geleden dat er in de Johanneskerk een doopdienst werd gevierd, misschien dat dat de reden was dat de
kerk op zondag 18 december zo goed gevuld was.
Een andere reden kon zijn dat veel kinderen van
de Kindernevendienst zich wilden voorbereiden op
het kerstspel dat ze op Eerste Kerstdag zouden
gaan opvoeren.
Hoe dan ook, het was een feestelijke dienst
waarin de doop werd bediend aan Lynn Sarah Sophie
Kolkman, dochter van Ard en Mirjam. Veel familie
was uit Twente naar Sittard gekomen om de viering
mee te maken. De vader van Mirjam mocht Lynn
binnendragen en de vader van Ard schonk het
doopwater in het doopvont. Voorafgaand aan de doop
was een korte diapresentatie te zien over het nog
korte leventje van Lynn. Omringd door een grote
groep kinderen mocht dominee Irene Pluim het
sacrament van de doop aan Lynn bedienen en haar
zegenen. Moeder Mirjam droeg een gedicht voor en
vader Ard las een stukje van het scheppingsverhaal
uit de splinternieuwe kinderbijbel van Lynn.

Vervolg op volgende pagina >>
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Eredienst/Monica Bosman, 18-12-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2129, Subitem: 180.
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24-12-2016
FOTOIMPRESSIE KERST 2016
Kerstverhaal GruizenstraatBert Stuy
Kerstnachtdienst Grevenbicht
Kerstnachtdienst Gruizenstraat

Kinderkerst Johanneskerk

Vervolg op volgende pagina >>
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Eredienst/Gerdien Zwartkruis, 24-12-2016
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