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26-01-2016

TAIZÉVIERING

Beste mensen,
Op dinsdag 26 januari is er om 19:00 uur een
Taizéviering in de dagkapel van onze kerk aan de
Hemelsley. Allen van harte uitgenodigd.
Vriendelijke groet, Elly Bus-Linssen, parochie
Vrangendael
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13-02-2016

CONCERTEN IN HET PODIUMKERKJE IN GREVENBICHT

In januari zijn er geen concerten in het
Podiumkerkje. In februari begint het
concertseizoen weer en zijn er twee opmerkelijke
concerten gepland.
13 februari: The Early Byrds 
Op zaterdagavond 13 februari kunt u in het
Podiumkerkje luisteren naar een optreden van The
Early Byrds. Dit blokfluitconsort is opgericht in
2010 in Utrecht, en heeft zich gespecialiseerd in
zowel vocale als instrumentele werken uit de
vijftiende en zestiende eeuw. De groep bestaat uit
drie jonge muzikanten: Gerrieke van Dam, Teun
Wisse en Tim Veldman. Met hun optredens brengen
zij de polyfonie van de Renaissance tot leven door
zo dicht mogelijk bij de historische
uitvoeringspraktijk te komen. Zo spelen zij
uitsluitend op kopieën van instrumenten uit die
tijd, lezen zij de muziek uit oude handschriften
en vroege edities, en passen zij historische
methodes toe zoals solmisatie, memorisatie en
diminutie. Als u wilt weten wat dat allemaal 
betekent, moet u zeker naar het concert komen, want zij willen u er graag alles over vertellen! Meer info vindt u op
www.earlybyrds.nl. 
In het Podiumkerkje brengen zij het programma �Ile Fantazies de Joskin�, met werken van de zanger en componist Josquin
(1450-1521). Reis mee naar de Renaissance met The Early Byrds! Het concert begint om 20.00 uur en de entree bedraagt ¬
12,50. 
Voor informatie over de concerten in het kerkje kunt u terecht bij Corona Smitskam, tel. 046-4852242, e-mail
info@podiumkerkje.nl. Bezoek ook de website voor het laatste nieuws over de concerten en de andere activiteiten in het
kerkje: www.podiumkerkje.nl.

Activiteiten/Hans  Pelman, 13-02-2016
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26-02-2016

CONCERTEN IN HET PODIUMKERKJE IN GREVENBICHT

26 februari: Nadja Filtzer zingt Piaf
Voor de verandering op een vrijdagavond brengt
zangeres Nadja Filtzer het programma 'Vive Piaf' naar het Podiumkerkje. Dit programma heeft eind december tot
uitverkochte zalen in de Randstad geleid, en ook in Grevenbicht vliegen de kaarten de deur uit. Wees er dus snel bij!
In Vive Piaf vertolken Nadja Filtzer en haar musici het grootse en meeslepende levensverhaal van de straatmus die
uitgroeide tot grande dame van het Franse chanson. Een muzikale reis van de Parijse bordelen tot uitverkochte
concertzalen met hooggeëerd publiek. Van Piafs grote en onmogelijke liefde voor de getrouwde bokser Marcel tot het
huwelijk met de twintig jaar jongere zanger Sarapo, die ervan verdacht werd uitsluitend te trouwen voor het geld. Maar
ook hoe Edith's vrolijke ziel gevangen werd in een tragische verslaving.De onweerstaanbare levensvreugde van 'het meisje
mus' echoot door de voorstelling heen in nummers als La Foule, Padam Padam en Non, je ne regrette rien, maar ook in
Nederlandse vertalingen en minder bekende juweeltjes. Zie verder www.100jaarpiaf.nl. 
Het concert begint om 20.00 uur en de entree bedraagt ¬ 15,00.
Voor informatie over de concerten in het kerkje kunt u terecht bij Corona Smitskam, tel. 046-4852242, e-mail
info@podiumkerkje.nl. Bezoek ook de website voor het laatste nieuws over de concerten en de andere activiteiten in het
kerkje: www.podiumkerkje.nl.
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31-01-2016

OP HET LEVEN!
DIENST VAN POËZIE, VERHAAL EN MUZIEK

Op zondag 31 januari 2016 om 10.30 uur komt Hans
Bouma in de Ontmoetingskerk te Geleen voor een
dienst van 'Poëzie, Verhaal en Muziek'. Ria van
Mourik bespeelt piano, spinet en orgel.
Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn
vriendschap met Jezus, zijn vroege dood en zijn
opwekking, kun je een preek houden, maar je kunt
Lazarus ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt
in deze dienst van poëzie, verhaal en muziek,
zondagmorgen 31 januari a.s. in de Ontmoetingskerk
te Geleen. Met als titel Op het leven!, vertelt
Lazarus, zeven jaar na zijn opwekking, bij monde
van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend
als bevrijdend verhaal waaraan pianiste Ria van
Mourik muzikaal deelneemt. Zeven jaar later.
Iedere dag heft Lazarus samen met zijn zusters
Maria en Martha bij de maaltijd het glas.
Lechajim! Op het leven! Het leven dat doorgaat.
Het leven dat gevierd mag worden. Het verhaal van
Lazarus wordt ingeleid door twee poëtisch-muzikale
collages: Spreek dan van geluk (zeven Psalmen
opnieuw uitgesproken) en Vaste voet aan grond. Ria van Mourik zorgt hierbij op piano en spinet voor een muzikale stroom
waarop Hans Bouma als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel. Er is
een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. Na de dienst kunt u hem hier spreken. De auteur is bereid boeken en bundels
te signeren. 
Bertha Verkerk
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14-01-2016

IK GEEF OM JOU!

Aan de vooravond van de Week van Gebed voor de
Eenheid, dit jaar onder de titel 'Het woord is aan
jou', wordt op donderdag 14 januari in Maastricht
een oecumenische bijeenkomst georganiseerd in het
kader van het Jaar van de Barmhartigheid. God
roept immers op tot Barmhartigheid, tot daden.
Omdat we geven om die ander, om de Ander!
Onder de titel 'Ik geef om jou!' worden concrete
handvaten aangereikt om in de eigen
parochie/geloofsgemeenschap de Werken van
Barmhartigheid in dit Heilige jaar van de
Barmhartigheid, invulling te geven.
Or. Detlef Rohling zal de eerste inleiding
verzorgen waarin hij ingaat op het Katholiek
Sociaal Denken vanuit een historische en
filosofisch perspectief. Vervolgens zal prof. dr.
Herman Noordegraaf ingaan op het thema van
barmhartigheid en de zorgzame kerk en ons
handreikingen geven hoe we barmhartigheid in
parochies vorm kunnen geven.
Vervolgens komen de zeven werken van
Barmhartigheid aan het woord met een korte toelichting vanuit enkele diaconale projecten. Aansluitend kunnen de
aanwezigen met de verschillende projecten in gesprek gaan om meer informatie te krijgen over de achtergrond en opzet van
de verschillende projecten.
Opzet van de bijeenkomst
13.00 uur inloop
13.30 uur welkom
13.35 uur eerste inleiding
14.00 uur tweede inleiding
14.30 uur discussie met de zaal
14.45 uur pauze
15.00 uur korte film
Vervolgens worden in 5 minuten de werken van barmhartigheid getoond: hongerigen spijzigen, dorstigen laven, naakten
kleden, vreemdelingen herbergen, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken, doden begraven
Aansluitend is er gelegenheid om op zeven verschillende plekken in de ruimte met mensen in gesprek te gaan en met name
ook praktische tips en suggesties aan de hand te doen.

Waar:St. Jankerk, Vrijthof 24, Maastricht
Meer informatie:
Elly de Haan - Verduyn, tel 043 3624240/0640261066 e-mail: dehaan-verduyn@freeler.nl
Hub Vossen, tel 06 24488442, e-mail: hubvossendks@gmail.com
Aanmelden:
tot 10 januari 2016 bij m.rademakers@bisdom-roermond.nl
Met een hartelijke groet,
Diocesaan comité Heilig jaar van de Barmhartigheid
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03-02-2016

BIJBELQUIZ: 3 FEBRUARI IN DE ONTMOETINGSKERK
Het is inmiddels traditie: de bijbelquiz voor de regio midden � en zuid Limburg. Andere jaren deden we dat in oktober,
rond de nationale bijbelzondag, maar omdat we afgelopen oktober het Wereldrecord Bijbellezen in Heerlen hadden ivm
Serious Request, is het wat later in het seizoen.
Ook bij het bijbellezen in Heerlen bleek hoeveel impact dat kan hebben op mensen: het samen lezen, samen ontdekken wat
er allemaal in dat oude Geloofsboek staat, wordt door veel mensen als heel zinvol ervaren. Geeft aanleiding tot gesprek.
Ook de Bijbelquiz is weer een mooie kans: samen bezig zijn met die Bijbel, met lastige, moeilijke en verrassende
vragen: 
wie wordt beste bijbelkenner 2016 uit onze regio?  
Alles onder de bezielende leiding van presentator Jan de Koning.
U bent dan ook van harte uitgenodigd mee te komen doen: mensen die eerder meededen weten hoe leuk het is!  
Meld u aan met een groepje  van 5 � 8 mensen, bijvoorbeeld uit de kerkenraad,  diaconie of ZWO-commissie,
bijbelstudiegroep,  koor, leesclub, jeugdclub, enz. enz.
Maar uiteraard kunt u ook individueel meedoen  of gewoon voor de gezelligheid komen luisteren.
Welkom: woensdag 3 februari  
Ontmoetingskerk, Emmaplein 50 in Geleen
Aanvang 19.30 u, vanaf 19.00 u staan koffie en thee klaar.
Presentator: Jan de Koning, bekend van L1 TV.
Toegang gratis, wel vragen we u een vrije bijdrage voor het werk van het   
Bijbelgenootschap.
Aanmelden of meer informatie: Joke van der Steen contactpersoon Bijbelgenootschap. 
tel. 046 4584618 of per email vander_steen@zonnet.nl
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21-02-2016

KRINGENWERK GELEEN
BARDO THODOL, HET TIBETAANS DODENBOEK

Het Tibetaans Dodenboek is een tekst die deel
uitmaakt van een verzameling van honderden
stervensteksten. De letterlijke betekenis is:
bevrijding door horen en zien.
Het Tibetaans Boeddhisme gaat er vanuit dat het
verlicht zijn, zowel tijdens het leven, als ook op
het moment van sterven en in de periode van 49
(7x7) dagen na het sterven, kan plaats vinden. De
�geest� van de dode moet daar heel erg zijn best
voor doen: hij moet dat moment herkennen. Slechts
bij enkelen lukt dat. Zo niet, dan moet de �geest�
van de dode op zoek naar een zo goed mogelijke
reïncarnatie. Ook dat vraagt veel oplettendheid.
Het eerste deel van de avond is een inleiding
over het Tibetaans Boeddhisme en dit ritueel. Na
de pauze wordt een documentaire vertoond waarbij
het ritueel door een oude monnik en zijn jonge
leerling, wordt getoond. Indrukwekkend!
De inleider van vanavond is: Gard Verstegen. Hij
was fysiotherapeut en studeerde Traditionele
Chinese Geneeskunde. Daardoor ontstond de
interesse in de taal, de cultuur en de
levensbeschouwing. Tibet kwam daar later bij.
Datum:  donderdag 21 januari, 20.00 uur in de
Ontmoetingskerk in Geleen.  Kosten 2,50
Aanmelden:  nelleke.dekruik@xs4all.nl   of 
06 38 25 42 36   / 043 3671730

Activiteiten/Hans  Pelman, 21-02-2016
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21-01-2016

Anke Maas naar Kaapstad â¬� Zuid Afrika

Ik ben Anke Maas en momenteel 4de jaars student
verpleegkunde aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen.
Vanuit de opleiding krijgen studenten de kans om
op buitenlandse stage te gaan. Deze kans heb ik
natuurlijk met beide handen aangegrepen, want op 3
februari aanstaande vlieg ik voor een periode van
4 maanden naar Kaapstad. Dit is de hoofdstad van
Zuid Afrika.
Ik zal daar stage gaan lopen in het Woodside
Special Care Centre. Dit is een huis voor 90
gehandicapten, die allen gespecialiseerde zorg
nodig hebben. Deze instelling streeft ernaar om
het maximale haalbare uit de gehandicapten te
halen door een zo stimulerend mogelijke omgeving
te creëren. Daarnaast biedt Woodside hulp aan
familieleden van de gehandicapten. Iedere
gehandicapte volgt een eigen programma om een zo
groot mogelijk rendement uit zichzelf te halen.
Dit wordt op verschillende manieren bereikt door
middel van spelen met water, spelen met blokken of
door gebruik te maken van muziek. Eenvoudige en
dagelijkse dingen, zoals het oppakken van een
lepel, zijn voor hen belangrijke prestaties.
In mijn rol als verpleegkunde student zal ik nauw
gaan samenwerken met de verpleging en verzorging.
Ik zal de hulpverleners assisteren bij het
doorverwijzen of het maken van afspraken voor
bijvoorbeeld het ziekenhuis. Daarnaast zal ik
betrokken zijn bij het opleiden en beoordelen van
de hulpverleners. Ik ga hierbij aanbevelingen doen
over technieken en handelingen die de zorg
mogelijk vergemakkelijken. Ook ga ik me richten op
projecten als algemene hygiëne, de
voedingsprocedures, de algemene gezondheid en het
welzijn van de gehandicapten. Na een degelijke
analyse van de huidige werkwijze, zal ik proberen
om in samenspraak met de verpleging en verzorging verbeteringen of veranderingen door te voeren.
Om gedurende mijn 4 maanden stage succesvol te zijn, zal ik op het financiële vlak eigen middelen moeten gebruiken.
Daartoe wil ik aan het eind van de oecumenische dienst op zondag 24 januari in de Johanneskerk, iedereen in de
gelegenheid stellen mij daarbij te steunen.
Aangezien ik dit jaar tijdens de carnaval afwezig ben, verkoop ik chocolade clownsgezichtjes  van het bekende merk
Rousseau chocolade. Elk zakje met 11 clownsgezichtjes, kost slechts  ¬ 3,50 . Ik hoop van harte dat u mij wilt steunen
middels deze actie.
Mocht u mij eventueel op een andere manier willen steunen, dan kunt u uw gift overmaken op IBAN nummer: NL82 INGB 0008
4384 17  ten name van: A.J. Maas, o.v.v. Anke naar Zuid Afrika. 
Hartelijk dank voor uw steun!
Met vriendelijke groet,Anke Maas uit Born
N.B. Voor meer info zie: http://www.woodside.org.za/ 

Vervolg op volgende pagina >>
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10-05-2016

KRINGENWERK
it ons Krijtland, Heimans toen en nuDinsdag 10 mei neemt herboriste Anne van der Linden ons mee door het land van
Heimans. Zij doet dit aan de hand van het boekje van Eli Heimans �Uit ons Krijtland�. We verzamelen om 14.00 uur bij
Herberg De Smidse in Epen. Vervolgens wandelen we ca. twee uur. Anne geeft tekst en uitleg bij wat we tegenkomen.
Maximaal 15 deelnemers, dus wees er snel bij.  Voor meer informatie ga naar onze website  www.kringenwerk.nl . Aanmelden
bij dinekecolenbrander@hetnet.nl   of 046 4529850

Activiteiten/Gerdien  Zwartkruis, 10-05-2016
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26-04-2016

Piet en Lydia Zwierzanski gedecoreerd als Lid in de Orde van
Oranje-Nassau

Vandaag hebben Piet en Lydia Zwierzanski beiden
een Koninklijke onderscheiding ontvangen.
Vanmorgen heeft de burgemeester van Echt-Susteren
hen gedecoreerd als Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Piet en Lydia zijn beiden zeer actief in de
samenleving, niet alleen in onze kerkgemeenschap
zetten zij zich in, maar voor de gehele
samenleving. Een greep uit hun vele werkzaamheden:

bezoeken van gemeenteleden in wijk Noord,

ouderling zijn,

mantelzorgers zijn voor inwoners van Nieuwstadt,

40 jaar de organisatie voor collecte van de
Nierstichting,

kinderen van gedetineerden vervoeren om hun vader
te kunnen bezoeken in de gevangenis,

voorzitter van de vrouwenvereniging

etc.

Ze hebben het dus echt verdiend.
We feliciteren beiden met deze onderscheiding.

Marijke Pelman/Hans  Pelman, 26-04-2016
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06-11-2016

Jaarlijkse oogstmarkt

Op 6 en 13 november willen we weer onze
jaarlijkse oogstmarkt organiseren. Er zal weer van
alles te koop zijn zoals: potjes jam, siroop,
appelmoes, zakken noten en appels. Ook diverse
soorten zelfgebakken cake en wafels. Maar er kan
nog altijd wat bij. Het is gewoon erg leuk als er
veel verschillende mensen wat willen bijdragen. De
opbrengst gaat weer naar Shabai: Elisabeth den
Boer, die in China veel werk verzet voor arme
gezinnen. Ze geeft o.a. nu ook de mensen die met
kinderen werken trainingen, zodat de kinderen
betere verzorging krijgen.
Dit jaar willen we naast de oogstproducten nog
puzzels en spellen verkopen. Graag meebrengen op
de dag van de verkoop.

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 13 van 16



Vervolg van: Jaarlijkse oogstmarkt

Iet den Boer/Hans  Pelman, 06-11-2016

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 1873, Subitem: 196.

Pagina 14 van 16



[ Activiteiten> Activiteiten v leden ]

06-10-2016

LEZING EN FILM OVER BEVERS
Op 1 december 2016 om 20.00 uur houdt Willy de Koning een lezing over bevers. Op deze avond wordt ook de door haar
gemaakte documentaire "Bevers in Nederland" vertoond. Veel kerkleden zijn bekend met Willy"s passie voor bevers en ze
wil haar ervaringen graag met hen delen.

Al sinds 2007 volgt en filmt Willy bevers. Veel
in Limburg maar ook in bijvoorbeeld de Biesbosch.
Uit de enorme hoeveelheid beeldmateriaal en
opgedane kennis heeft ze een documentaire
samengesteld met een compleet verhaal over het
leven van de bever.
Dat is af en toe heel verrassend, zelfs voor de
kenners. Met beelden van een bever die gevlucht
voor het hoge water bovenop de burcht zit, met
aandoenlijke geluidjes van jonge bevertjes vanuit
een burcht, knuffelpartijtjes tussen volwassen
bevers en hun jongen, bevers die op hun gemak de
vacht verzorgen of bevers die zich onbespied
wanend heel rustig over land lopen.
Tijdens de lezing gaat ze in op de leefwijze van
de bever, z�n uiterlijke kenmerken, de vele
soorten sporen die het dier achterlaat, de
leefomgeving, z�n aanpassingsvermogen en de
invloed van de bever op z�n omgeving. Verder komen
de oorzaken van het verdwijnen van de bever, zo�n
200 jaar geleden, aan de orde en de
herintroducties die sinds de jaren 80 van de
vorige eeuw plaatsvonden.
Over de belevenissen met bevers, tijdens de
talloze uren aan de waterkant, valt natuurlijk ook
van alles te vertellen. In 2015 werkte Willy mee
aan de bioscoopfilm 'Holland, Natuur in de Delta
waarvoor ze beeld- en geluidsopnamen maakte.
Verder neemt ze tal van �beverattributen� mee, zoals een jas van beverbont, bevertanden en een beverschedel,
beverknuffels, beverkeutels, takken met knaagsporen en boekjes over bevers. Voor geïnteresseerden zijn er gratis
beverfolders om mee naar huis te nemen.

Deze avond zijn verschillende dvd�s van Willy over het leven van de bever te koop en haar boek dat in 2012 uitkwam bij
KNNV-Uitgeverij �Avonden aan de Waterkant�.

Wanneer:      1 december 2016, 20.00 uur
Waar:            Johanneskerk
Informatie:    Willy de Koning, tel. 06 10 15 75 13,                      willydekoning@home.nl.

Kerkblad Gaandeweg/Willy de Koning, 06-10-2016
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25-12-2016

Verslag van de vakantie van Elly Meijer kerst  2016
Ook dit jaar mocht Elly weer op vakantie, maar nu met kerst en dat is een heel andere ervaring dan midden in de zomer.
En weer was het Ermelo, vanwege het blindeninstituut.
Margreet Vriesema bracht haar weg. Onze dank daarvoor.  Hennie en Wim Prins hebben haar weer opgehaald. Hier een
verslagje van de week
Elly werd in Ermelo hartelijk ontvangen door een tonredenaar, zeg maar een Brabantse buuttenreder. Bovendien had ze
dezelfde kamer en dezelfde tafel in de eetzaal toegewezen gekregen met  hetzelfde echtpaar als disgenoot als in de
zomervakantie.  Over toeval gesproken. Zenna herkende alles direct, dus de weg was snel gevonden. 's Avonds was er een
kennismakingsspel.  Er waren nu minder uitjes dan in de zomervakantie, het is tenslotte winter, maar ze waren wel
bijzonder, zoals een dienst  bij de schaapskooi. Een bezoek aan Urk en Zwolle, waar iemand kistorgels maakt en de
bijbehorende muziekboeken, en een huiskartocht met Elly op de bok. De paarden wisten gelukkig de weg want een visueel
gehandicapte op de bok kan tot vreemde wegen leiden.
En toen was het kerstavond. Met een groep naar de kerkdienst in Ermelo. Met kerstmis natuurlijk uitgebreid dineren.
Elly heeft het kerstverhaal van Bert Stuy voorgelezen tussen de gangen door. Dat had vlak voor ze wegging nog even in
braille overgezet. Het werd zeer gewaardeerd door alle gasten. En natuurlijk heeft ze gezongen.
Bij het uitlaten van Zenna was er op de hei een doedelzakspeler, wat een speciale sfeer gaf. Ook was er een optreden
van Charlotte Glorie,een blinde cabaretière, bekend bij de diakenen, want zij trad op tijdens een diaconale dag in
Utrecht. Ten slotte kwamen er twee jonge zangeressen zingen.
Verder werd er gewandeld in groepsverband of met een vrijwilliger alleen, naar de sauna (in hotel aanwezig), gefietst
op een duo-fiets en veel gepraat.
Ik ben weer reuze verwend, zegt Elly en Zenna ook, want die mocht de hele week los in het bos. Het was een superfijne
vakantie en mijn dank aan de kerk, die dit mogelijk heeft gemaakt . Ik kan nu het nare jaar vergeten en vol goede moed
weer verder gaan. Nogmaals mijn dank, Elly

Activiteiten van leden/Monica  Bosman, 25-12-2016
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