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01-01-2016
WIJKSECRETARIS WIJK OOST
Nieuwe wijksecretaris Wijk Oost gezocht vanaf 1
februari 2016!
Lijkt dit je leuk werk en wil je ons wijkteam
komen versterken neem dan contact op met Irene
van Gurp-Stolte, ouderling Pastoraat wijk Oost
e-mailadres: i.stolte@hetnet.nl tel: 046-4528690
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05-01-2016
Vrolijk zingend het jaar in
Wat gaat de tijd toch snel; een jaar is zo
voorbij en voor je het weet sta je al weer te
borrelen. Dat gebeurde maandagavond 4 januari,
toen de cantorij voor het eerst in 2016 weer
bijeen kwam. Traditiegetrouw met een glaasje en
een klein hapje. Er werd teruggekeken op een goed
zangjaar met een mooie afsluiting in de dienst van
Kerstavond. Natuurlijk werd er daarna ook weer met
grote inzet gezongen. De eerstvolgende dienst
waaraan de cantorij meewerkt is op de eerste
zondag van de Veertigdag-tijd.
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10-01-2016
VEEL BELANGSTELLING VOOR EERSTE GEZAMENLIJKE DIENST
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. Het was een goed
bezochte dienst.
Deze diensten zijn bedoeld om kennis te maken met
bijzondere vieringen die er al in beide gemeenten
bestaan. Ze worden door een predikant en
gemeenteleden voorbereid en zijn net even anders
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.
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17-01-2016
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. Op de fotos is er eentje bij
uit het archief van 14 januari 2014, toen Joke in
het ambt werd bevestigd. Zo is ze er toch een
beetje bij.
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.
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Een foto van 2 jaar geleden, toen Joke van der Steen werd bevestigd als diaken met speciale opdracht. Ze kon er 17
januari niet bij zijn.
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28-01-2016
PGSG en GBU ontmoeten elkaar in Oostenrijk
"Namens de PGSG hartelijk welkom op de
Weissensee", zo klonk het op één van de stralend,
zonnige dagen op de Oostenrijkse Weissensee. En
het antwoord was al even hartelijk: "Dan ook
namens GBU veel plezier gewenst."
In de zogeheten Hollandweek verblijven massa' s
Nederlandse schaatsliefhebbers in de Oostenrijkse
dorpen Techendorf, Gatschach, Neusach en Naggl. Op
het ijs van de Weissensee ligt hun gezamenljke
passie: schaatsen.
Onder hen is ook een handjevol kerkleden van GBU
en de PGSG te vinden, leden van de ijsvereniging
Limburgse Schaatsvrienden. Kerkenraadsvoorzitter
van GBU Wouter den Dulk ( 2de van rechts op de foto) is er van de partij met zijn echtgenote Beppie en verder de
PGSG-leden Editha van Rheenen (links op de foto) en Jan en Willy de Koning.
Terwijl in Nederland het voorjaar lijkt te zijn losgebarsten is het op de Weissensee nog een beetje winters. 's Nachts
vriest het licht; overdag komen de temperaturen ruim boven nul. Sneeuw is er niet meer te vinden, maar het ijs houdt het
nog.
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07-02-2016
Gezamenlijke dienst op Carnavalszondag
Op Carnavalszondag werd in het kerkje van
Grevenbicht een gezamenlijke dienst gehouden door
de PGs Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht.
Voorganger was Pier Prins en hij vond het
Carnaval een mooie aanleiding om aandacht te geven
aan het Joodse Poerimfeest. Want dit feest staat
ook bekend als het Joodse Carnaval. In het
Bijbelboek Esther ligt de basis van dit feest. Er
werd dan ook gelezen uit het boek Esther.
Daarnaast was er een lezing uit Matth. 5, de
Bergrede met de bekende woorden: Vele eersten
zullen de laatsten zijn. Ook in het verhaal van
Eshter werd dat waarheid. Haman die zichzelf
verhoogde werd ter dood veroordeeld en het Joodse
volk werd gered dankzij de bemiddeling van Esther.
Bij het Poerimfeest wordt traditiegetrouw het
verhaal van Esther gelezen. Bij de passages over
Haman maken de Joden veel lawaai, ze willen de
naam van Haman niet meer horen. Ze stampen dan,
trommelen en maken lawaai met ratels. Daarom lagen
er in de kerk ook ratels op tafel.
Nog steeds worden bij het Poerimfeest koekjes
gebakken, de zogenoemde 'Hamansoren'. Die had Pier
Prins de kerkgangers graag voorgeschoteld, maar
hij was niet in staat om zoveel koekjes te bakken.
Toch tracteerde hij op koekjes bij de koffie,
want hij was jarig deze dag. Natuurlijk werd er na
de dienst voor hem gezongen.
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09-02-2016
Bijbelquiz voor de hele regio
Het was een gemêleerd gezelschap op woensdagavond
3 februari : mensen uit heel diverse gemeentes uit
de regio, jong en oud, waren met een team
afgereisd naar Geleen: bijvoorbeeld een
catechesegroep uit Brunssum, kerkvrijwilligers van
de Geerhorst en een team van de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt uit Maastricht.
Er waren heel wat deelnemers bij die in oktober
j.l in het Savelbergklooster in Heerlen mee hadden
gedaan aan het bijbellezen voor Serious Request;
leuke ontmoetingen!
De quiz was wat anders van opzet dan eerdere
jaren; in het eerste deel was er keus tussen 2
mogelijke antwoorden op de vragen, het tweede deel gaf keuze uit 3 en in het derde en laatste deel moest gekozen worden
uit 4 antwoorden.
Jan de Koning wist er zoals altijd weer een levendig geheel van te maken.
Onze vaste, kundige jury werkte in de pauze hard aan het tellen van de scores. Die tijd werd door de deelnemers
gebruikt voor een geanimeerde koffiepauze.
En na de pauze liep de spanning op: alle vragen werden nog eens doorgenomen met de goede antwoorden. Altijd leuk: veel
ahs en ohs uit de zaal!
En dan de uitslag: het team van Peter Kouwenhoven uit Brunssum was veruit winnaar, met in dat team 3 deelnemers met
dezelfde hoogste score van 27 punten (van het totaal van 30!) Gelukkig was er in de quiz een extra vraag beschikbaar om
de uiteindelijke winnaar te vinden. De winnares was Astrid Tijssen. Na een bedankje voor Jan en voor koster Harm sloten
we de avond af met het zingen van een canon:Geroepen om op reis te gaan, om op te staan, te reizen, naar het land wat
God zal wijzen.
Joke van der Steen
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14-02-2016
Dalitkinderen centraal in tweede gezamenlijke viering
Het was op 14 februari de eerste zondag in de
veertigdagentijd en de tweede gezamenlijke
viering. In 2016 is elke tweede zondag van de
maand een gezamenlijke dienst van de Protestantse
Gemeenten Geleen, Beek, Urmond en Sittard,
Grevenbicht. In deze diensten wordt kennisgemaakt
met de bijzondere diensten die er in beide
gemeenten bestaan en worden er diensten door
predikant en gemeenteleden voorbereid, die net
even anders zijn dan we gewend zijn.
Dat was op deze zondag een dienst in het teken
van Dalitkinderen in India. Thema: 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 Dalit kinderen 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 komende vastentijd.
Vervolg op volgende pagina >>
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14-02-2016
bloemschikking 1ste zondag veertigdagentijd
Ik ga. Zet een stap naar de ander
De symbolische bloemschikkingen voor de zondagen
in de veertigdagentijd en Pasen.
In de schikkingen 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.
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21-02-2016
Bloemschikking tweede zondag van de veertigdagentijd
Ik ga, ik zet een stap naar de ander.
De symbolische bloemschikkingen voor de zondagen
in de veertigdagentijd en Pasen.
In de schikkingen 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 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.
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28-02-2016
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 Je:us gezet.
Hetbonrecht lijkt te gaan zegevieren.

Willy de Koning/Hans Pelman, 28-02-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1582, Subitem: 2.
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23-02-2016
Moderamen Generale Synode bezoekt Limburg
Op dinsdag 23 februari j.l. reisden alle leden
van het Moderamen van de Generale Synode,
vergezeld door de beleidssecretaris van de scriba
in alle vroegte af naar Limburg. Rond 10 uur
werden ze door het Breed Moderamen van de classis
Limburg samen met Regionaal Adviseur ds. Sophie
Bloemert (dagvoorzitter) ontvangen in de Oude
Pastorie in Vaals. Het werkbezoek begon in de
naastgelegen Protestantse kerk. Deze kerk op een
zg. kerkberg, werd tegen een oude kerktoren
aangebouwd en in 1671 in gebruik genomen als
Hervormde kerk. Het ochtendgebed werd geleid door
ds. Joachim Stegink; hij koos als bijbelgedeelte
Mattheus 16: 13-17.Terug in de pastorie, was het
tijd voor koffie met vlaai. Na het welkom gaf de
dagvoorzitter het woord aan de twee predikanten
van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland.Ds. Harrie de Reus schetste een beeld van het toeristenpastoraat in
Zuid-Limburg; in het seizoen komen er veel toeristen naar de protestantse kerken in het heuvelland; de kerk in Gulpen
heet zelfs Toeristenkerk. Een leuke anekdote is 'het openen van de gordijnen': altijd komt aan het begin van het
toeristenseizoen het moment dat de gordijnen opengaan. Dat betekent dat de kerk voller wordt en men niet meer toekan met
de verkleinde kerkruimte van de stillere winterperiode. De laatste jaren wordt actief gewerkt aan zichtbaar maken van de
Protestantse kerken: er worden folders verspreid via campings, hotels en pensions, in plaatselijke bladen staat vermeld
waar en wanneer er protestantse kerkdiensten zijn en men probeert een band op te bouwen met toeristen die regelmatig in
de regio verblijven.. Vervolgens gaf ds. Piet van Reenen uitleg over de samenwerkende gemeenten in Maas-Heuvelland na de
samenvoeging van 2009. Er is 1 kerkenraad met 3 kernen: Maastricht, Vaals/Gulpen en Valkenburg/Meerssen. Elke kern heeft
een eigen kerkgebouw waar bij toerbeurt vieringen gehouden worden, elke zondag is er in 2 kerken een dienst. De kernen
verzorgen zelf het pastoraat, verder is er een groot aanbod van activiteiten.De eveneens in het Heuvelland gelegen
gemeente Eijsden is zelfstandig, wel deelt men het kerkblad en wordt gezamenlijke vorming en toerusting georganiseerd
met Maas-HeuvellandTegen het einde van de morgen gaf ds. Sophie Bloemert een overzicht van oecumenische contacten door
de provincie heen, vaak binnen een Raad van Kerken, soms in ander verband. Ook werden de contacten over de grens met
Duitsland en België, waaronder de jaarlijkse Euregionale Oecumenische conferentie, toegelicht. De warme lunch werd
verzorgd door pastor Fien Cruts met haar medewerksters van Stichting Wijkpastoraat Heerlen, een succesvol diaconaal
project in de regio.Tijdens de lunch ontmoetten de synodale gasten Pfarrer Helmut Aston. Hij vertelde vooral over de
vluchtelingenproblematiek in de Euregio, onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin en de initiatieven vanuit de
kerken in de Euregio. Na de lunch vertrok het hele gezelschap richting Weert waar een gastvrije ontvangst in de
protestantse Bethelkerk wachtte. BM lid Ruud Steen presenteerde in een mooie, korte film alle Limburgse kerken, als
inleiding op het middagprogramma. Ds. Joachim Stegink leidde het onderwerp Schaalvergroting en onderlinge
verbondenheid in Limburg in. Hij had daartoe een grote plattegrond van Limburg getekend met daarin alle Protestantse
gemeenten. Legokerken en Playmobilpredikanten verlevendigden het geheel. De vraag hierbij was: stel dat er in 2025 in
Limburg nog geld is voor 2 grote en 2 kleine kerkgebouwen en 2 fulltime predikanten. Hoe zou dat ingedeeld kunnen
worden? Het leverde veel gespreksstof op.
Enkele opmerkingen:- Hoe kun je op andere manieren kerk zijn- Hoe kun je ervoor zorgen dat elke kern, elk dorp een
mogelijkheid tot vieren houdt?- In hoeverre kun je met de buren samen werken? En welke buren zijn dat? Ook over de
landsgrenzen?- Wat moet of kan er gebeuren met kerkgebouwen die niet meer gebruikt worden als kerk?- Wat gaan alle
veranderingen betekenen voor de individuele gelovige?- Hoe belangrijk is het om als gemeente een eigen profiel te
hebben? - Hoe bang zijn wij om van onze eigen 'regels' af te wijken? Er werd gesproken over opgedane ervaringen, die al
dan niet succesvol waren en over nieuwe kansen die alle verandering ons kan bieden. Ds. Arjan Plaisier sprak
inspirerende woorden over de innerlijke kracht, het geloof, dat kan opbloeien, de vreugde van het christenzijn. En dan
gaat het niet om aantallen mensen. Wanneer mensen kunnen ervaren dat ze zelf inbreng kunnen hebben; dan gebeurt er iets.
Geloofsvragen zijn levensvragen, en andersom. Dat delen we met iedereen. Dáár kunnen we mee bezig zijn.Vanuit het
moderamen kwam ook de vraag wat Limburg nodig heeft vanuit de landelijke kerk. Zou er overbrugging kunnen worden
geboden, bijv. financiële hulp, waar gaten gaan vallen? Tijdens de laatste ronde reageerden de gasten op de vraag welke
indruk ze hadden gekregen van protestants Limburg? Uiteraard werd de Limburgse gastvrijheid geprezen. Daarnaast werd het
besef gedeeld, dat er weliswaar zorgen zijn, maar dat er is ook veel is wat bemoedigen kan. Er wordt met enthousiasme
gewerkt aan voortgang, aan inspirerend kerkzijn. En dus was de eindconclusie: Limburg is al volop bezig met Kerk 2025.
Joke van der Steen, 2e scriba
Vervolg op volgende pagina >>
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06-03-2016
Vierde zondag in de Veertigdagentijd
Ik ga. Zet een stap naar de ander.
De symbolische bloemschikkingen voor de zondagen in de veertigdagentijd en Pasen.
In de schikkingen 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 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.

Willy de Koning/Willy de Koning, 06-03-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1629, Subitem: 2.
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13-03-2016
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
Vijfde zondag van de veertigdagentijd. Zondag 13
maart
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.

Ik ga. Zet een stap naar de ander.
De symbolische bloemschikkingen voor de zondagen
in de veertigdagentijd en Pasen.
In de schikkingen 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

Willy de Koning/Willy de Koning, 13-03-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1631, Subitem: 2.
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20-03-2016
Zesde zondag van de veertigdagentijd
De symbolische bloemschikkingen voor de zondagen
in de veertigdagentijd en Pasen.
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.
Ik ga. Zet een stap naar de ander.
In de schikkingen 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.

Willy de Koning/Willy de Koning, 20-03-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1635, Subitem: 2.
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20-03-2016
Op weg naar Pasen
Zondag 20 maart vierde de gemeente van de
Johanneskerk Palmpasen. Dominee Joachim Stegink
ging voor in de dienst waaraan de cantorij onder
leiding van Hans Timmermans meewerkte.
De banken stonden in een andere opstelling, wat
meer intimiteit en betrokkenheid oplevert. In de
komende Stille week, op weg naar Pasen blijven de
banken zo staan.
Deze zondag werd het een vrolijke boel toen de
kinderen terug kwamen van de Kindernevendienst.
Daar hadden ze met hulp van Chantal Kamstra hard
gewerkt aan hun Palmpaastakken. Ze wisten de
gemeente perfect te vertellen wat de symbolische
betekenis is van het kruis, het broodhaantje, de
drie eitjes, het palmtakje enzovoort.
De dienst eindigde iets anders dan gebruikelijk.
Na de zegen zong de cantorij: "Steek je hand uit.
Geef om vrede. Geef een teken. Teken de vrede".
Daarbij gingen de cantorijleden de kerk in om de
gemeenteleden de hand toe te steken en vrede te
wensen. Dit gebaar werd aan iedereen doorgegeven
en al zingend en handengevend verliet iedereen de
kerkzaal.
Na deze vrolijke vieringt begint de Stille Week
met kerkdiensten op Witte Donderdag, Goede
Vrijdag, Stille Zaterdag om samen op weg te gaan
naar Pasen.
De Paaszondag begint met het traditionele
Paasontbijt.
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25-03-2016
Bloemschikking voor Goede Vrijdag
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. Een
rode roos symboliseert de eeuwige liefde van Jezus
voor ons.
Ik ga. Zet een stap naar de ander
In de schikkingen 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.

Willy de Koning/Willy de Koning, 25-03-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1640, Subitem: 2.
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25-03-2016
Het licht is gedoofd....
De Paaskaars is gedoofd, het licht is ver weg.
Jezus is in het graf gelegd.
Met gebeden, schriftlezingen uit Marcus, liederen
en stilte werd vrijdagavond in de Johanneskerk
stilgestaan bij het lijden van Jezus, de rol van
de apostelen en het verdriet van Maria.
Voorganger in deze dienst was dominee Irene
Pluim; de cantorij verleende medewerking.
Bij de gebeden klonk telkens het "Kyrie". Tussen
de Bijbelgedeelten door werden in alle rust door
verschillende gemeenteleden spijkers bij het kruis
gelegd.
Ieder die dat wilde mocht een vlammetje ontsteken
en dat bij het kruis plaatsen. Alleen deze
lichtjes en de Amnestykaars brandden nog bij het
verlaten van de kerk.
Wij wachten op het nieuwe licht.....

Willy de Koning/Willy de Koning, 25-03-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1641, Subitem: 2.
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10-04-2016
VERSLAG VAN EEN INSPIRERENDE GEMEENTEBIJEENKOMST
Op 5 april kwam een 50-tal gemeenteleden uit de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond in de
Johanneskerk bij elkaar. In het begin gaf Sietze van der Sluis aan wat er sinds oktober 2015 besproken is in
afzonderlijke én gemeenschappelijke gemeentebijeenkomsten. Als belangrijk punt kwam naar voren om de samenwerking te
continueren en waar mogelijk uit te breiden. Daarbij is deze bijeenkomst een belangrijk moment om over de toekomst na te
denken. De voorbereiding lag in handen van de werkgroep "kernen en vieringen".
In de opening haalde het werkgroeplid Marnix van
Gurp het onlangs uitgekomen rapport God in
Nederland aan. Steeds minder mensen geloven in
een persoonlijke God. Tegelijk is er massaal
gekeken naar de Passion op Witte Donderdag.
Marnix stelde de vraag wat dit over geloven zegt
en wat we als gemeente van Jezus Christus in de
toekomst met de kerk willen. Hij gebruikte het
beeld van Paulus: De kerk is het lichaam van
Christus en wij zijn de lichaamsdelen. We moeten
het samen doen. Als gebed las hij uit de Brief van
Paulus aan de gemeente in Efeze (3:14
23).Joachim Stegink stelde in zijn inleiding de
vraag wat belangrijk is voor de toekomst van de
kerk. De gemeenteleden zelf zijn belangrijk in de
manier waarop de onderlinge verbondenheid door het
geloof vorm en inhoud wordt gegeven. Het gaat
daarbij om ontmoeting, gezelligheid, verdieping,
spiritualiteit en de combinatie van deze
elementen. Het gaat om wat we graag doen, waar we enthousiast van worden en energie van krijgen, zodat we ruimte creëren
om ons geloof samen bewust(er) te leven in woorden en daden. Daarbij spelen ook overzichtelijke (stads)wijken en
(dorps)kernen een rol. Volgens de werkgroep kunnen in de toekomst activiteiten niet meer door predikanten of
kerkenraadsleden worden opgestart (van boven), maar zullen gemeenteleden méér zelf het initiatief moeten nemen (van
beneden), al dan niet door ondersteuning te vragen bij predikanten en/of kerkenraadsleden. Bij deze activiteiten kunnen
ook mensen buiten de kerkgemeenschap betrokken worden.
Aansluitend deelde Christel Prins de deelnemers in groepen in, geordend naar wijken/kernen/secties van de twee
kerkgemeenten. Gemeenteleden stelden zich aan elkaar voor. Ze gaven aan op welke manier ze bij gemeenteleden in hun wijk
betrokken zijn en hoe de betrokkenheid vergroot zou kunnen worden. Er werd ook gekeken naar activiteiten die
gemeenteleden graag zouden willen opstarten in de wijk, zodat ook buitenkerkelijke mensen uit de omgeving mee zouden
kunnen doen. Na ca. 40 minuten werden de gedachten plenair uitgewisseld. Samenvattend kwamen een aantal punten naar
voren: Het feit dat mensen ver uit elkaar wonen maakt de onderlinge ontmoeting lastig. Het is belangrijk dat er aandacht
is voor mensen die ooit zijn afgehaakt of die niet meer in staat zijn om aan activiteiten deel te nemen (belangrijk is
dat vervoer geregeld kan worden). Omdat er al veel activiteiten in de wijken en daarbuiten zijn, wordt de vraag gesteld
of er niet ook keuzes moeten worden gemaakt. Ook bij bestaande activiteiten is het belangrijk om er over na te denken,
hoe er méér mensen bij betrokken kunnen worden, of hoe elementen van verdieping en bezinning kunnen worden ingebracht.
Per wijk werden een aantal activiteiten genoemd, sommigen ook in oecumenisch verband. En er worden een aantal
laagdrempelige en makkelijk te organiseren activiteiten genoemd.
Hier volgt een opsomming -als voorbeeld en ter inspiratie-:" Samen fietsen of wandelen, al dan niet met een
thema/tekst/gedicht om over te praten. " Samen koffie drinken of koken en eten, bijvoorbeeld mensen geven zich op bij
anderen, die hebben aangegeven (in kerkblad/op website) op welk moment iemand anders bij hen aan tafel aan mag schuiven
(actie bordje er bij), of een hap-stap wandeling waar de verschillende gangen van een maaltijd bij verschillende
mensen genuttigd worden. " Samen een uitvoering beluisteren of bekijken op tv, zoals b.v. de Passion " Samen lezen
van kranten, boeken, gedichten of (favoriete) bijbelgedeeltes met uitleg waarom " Organiseren van een zangbijeenkomst.
Daarbij kunnen mensen uitleggen wat bepaalde liederen voor hen betekenen " Organiseren van een bijeenkomst van
lotgenoten voor lotgenoten" Een busje huren voor een dagje uit" Aansluiten bij bestaande organisaties of activiteiten in
stad/wijk/dorp, bijvoorbeeld Kruispunt (parochie) Vrangendael, Engelen van Sittard, Bie Zefke. " Organiseren van
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Kerst-in in de wijk, of maaltijd samen met buurthuis of sociaal initiatief" Organiseren van een spelmiddag (voor jong,
voor oud, voor jong en oud)" Iemand kan ook een activiteit bedenken, die door iemand anders geadopteerd wordt. "
Regelmatig gezamenlijk infoblad met activiteiten van beide kerkgemeenten uitgeven" Opzetten van een WhatsApp of
facebook groep om contact te houden en levens- en geloofsvragen te delen.

Hier volgt een opsomming -als voorbeeld en ter
inspiratie-:" Samen fietsen of wandelen, al dan
niet met een thema/tekst/gedicht om over te
praten. " Samen koffie drinken of koken en eten,
bijvoorbeeld mensen geven zich op bij anderen, die
hebben aangegeven (in kerkblad/op website) op welk
moment iemand anders bij hen aan tafel aan mag
schuiven (actie bordje er bij), of een hap-stap
wandeling waar de verschillende gangen van een
maaltijd bij verschillende mensen genuttigd
worden. " Samen een uitvoering beluisteren of
bekijken op tv, zoals b.v. de Passion " Samen
lezen van kranten, boeken, gedichten of
(favoriete) bijbelgedeeltes met uitleg waarom "
Organiseren van een zangbijeenkomst. Daarbij
kunnen mensen uitleggen wat bepaalde liederen voor
hen betekenen " Organiseren van een bijeenkomst
van lotgenoten voor lotgenoten" Een busje huren
voor een dagje uit" Aansluiten bij bestaande
organisaties of activiteiten in stad/wijk/dorp,
bijvoorbeeld Kruispunt (parochie) Vrangendael,
Engelen van Sittard, Bie Zefke. " Organiseren
van Kerst-in in de wijk, of maaltijd samen met
buurthuis of sociaal initiatief" Organiseren van
een spelmiddag (voor jong, voor oud, voor jong en
oud)" Iemand kan ook een activiteit bedenken, die
door iemand anders geadopteerd wordt. "
Regelmatig gezamenlijk infoblad met activiteiten
van beide kerkgemeenten uitgeven" Opzetten van een
WhatsApp of facebook groep om contact te houden
en levens- en geloofsvragen te delen.
Zo kwamen er heel wat ideeën op tafel en dat
werkte inspirerend!Aan het einde wees Joachim
Stegink op de drie elementen uit het
visiedocument: ontmoeten, luisteren, omzien.
Belangrijk is dat we onze gedachten en ideeën met
elkaar delen en samen aan de slag gaan om het
vanuit enthousiasme in praktijk te brengen.
Pier Prins sloot de avond af met het verhaal van
de Emmaüsgangers. Twee leerlingen die samen
onderweg zijn en met elkaar hun vragen en
gedachten deelden, samen met de vreemdeling die
bij hen was. Pas toen hij het brood met hen
deelde, herkenden ze Jezus. Ze keerden terug naar
Jeruzalem vol enthousiasme. Zo zijn ook wij op
zoek naar enthousiasme met Jezus in ons midden.
Pier Prins besloot de avond met het bidden van het
Luthers avondgebed.Het was een inspirerende
bijeenkomst en we hopen dat we met zijn allen
gemotiveerd zijn om ook daadwerkelijk aan de slag
te gaan. We horen van elkaar!
Christel Prins en Joachim Stegink

Hans Pelman/Gerdien Zwartkruis, 10-04-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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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. Een experimentele dienst in een serie
diensten die elke tweede zondag van de maand
worden gehouden. Deze keer was het voorbereid door
leden van de werkgroep 'Vier de Zondag' van 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
kan 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
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22-04-2016
Welkom bij voorstelling Ferdinand Borger
Op vrijdag 22 april geeft Ferdinand Borger een
toneelvoorstelling in de Immanuelkerk in
Veldhoven. Borger was vroeger verbonden aan de
PGSG en stond onlangs nog op de kansel in de
Johanneskerk.
Een ander voormalig lid van de PGSG, Thijs Soede
is woonachtig in Veldhoven en schrijft in het
kerkblad van zijn gemeente over het contact met
Ferdinand Borger.
De nieuwste voorstelling van Borger is getiteld:
"Openbaar lichaam", want, zegt Borger: Ik heb
niets te verbergen. De voorstelling in de
Immanuelkerk betreft nog een try-out.
Thijs Soede en Ferdinand Borger zouden het fijn
vinden als daar ook leden van de PGSG bij aanwezig
zijn en nog prettiger wordt het als zij hun komst
aankondigen bij Thijs. Dat kan door Thijs te
bellen op telefoonnummer 040 - 8431594, ook voor
meer informatie.
In deze tijd van chaos en dagelijks veranderende actualiteit ontstaat een behoefte aan ordening. Ferdinand Borger
worstelt hiermee en vraagt zich af: "Waar sta je zelf?"
De voorstelling begint om 20.00 uur. Na de voorstelling nazit met een hapje en een drankje. Toegang, 5 euro.
Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 54 van 177

Vervolg van: Welkom bij voorstelling Ferdinand Borger

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 55 van 177

Vervolg van: Welkom bij voorstelling Ferdinand Borger

Willy de Koning/Willy de Koning, 22-04-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1681, Subitem: 2.

Pagina 56 van 177

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

17-04-2016
Jong en oud denken na over "wonderen"
Jongerendienst 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.
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10-07-2016
EVALUATIE GEZAMENLIJKE KERKDIENSTEN
ZONDAG 10 JULI
Op zondag 10 juli vieren we een gezamenlijke kerkdienst in de Ontmoetingskerk in Geleen. Vanuit de werkgroep kernen en
vieringen vinden we het een goed moment om de vinger aan de pols te leggen. Na afloop van de dienst willen we u op de
hoogte brengen van de reacties die op de evaluatieformulieren zijn binnengekomen. Verder willen we met elkaar, in
overzichtelijke groepen, evalueren en onze ervaringen met elkaar delen.
We willen ook graag samen met u ons voorstel voor het kerkdienstenrooster 2017 toelichten en uw reactie horen.
Er is heel wat te doen en 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

Gerdien Zwartkruis/Gerdien Zwartkruis, 10-07-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1687, Subitem: 2.
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01-05-2016
HULPVRAAG VAN VOEDSELBANK SITTARD
Het is onvoorstelbaar dat we in ons rijke land
voedselbanken nodig hebben. Maar helaas zijn er
inmiddels wachtlijsten voor mensen en ook voor
gezinnen.
De voedselbank heeft hulp nodig om de
wachtlijsten in Sittard weg te werken. Ze zoeken
het liefst mensen die voor langere tijd mee kunnen
helpen. Maar ook hulp voor een bepaalde periode is
welkom. Nadat er een instructie is gegeven kunnen
mensen meehelpen. De uitgifte vindt plaats aan de
Odasingel op vrijdag tussen 14 en 17 uur. Wie mee
wil helpen kan zich opgeven bij ds. Joachim Stegink, 046-4510008 of via e-mail: joachimstegink@hotmail.com. Graag hoor
ik van u!
Met vriendelijke groet, Ds. Joachim Stegink

Gerdien Zwartkruis/Gerdien Zwartkruis, 01-05-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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15-05-2016
ZONDAG 15 MEI PINKSTEREN
Pinksteren en popmuziek met het thema op zoek naar een woord voor een andere wereld'. Het is een dienst voor jong en
oud!!! Pinksteren is het feest van de Geest. We zetten de kerkdeuren open voor de wereld, die via popmuziek onze kerk
binnenkomt. We gaan op zoek naar de raakvlakken met het Pinksterverhaal uit Handelingen 2,1-11. Jong en oud zijn van
harte uitgenodigd om samen op zoek te gaan naar een woord voor een andere wereld!
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05-05-2016
BIJ DE DIENSTEN 5 MEI, HEMELVAART
We komen bij elkaar voor een meditatieve dienst om met elkaar te delen wat ons bezighoudt. Stiltes, bidden, gesprek,
mediteren over een gedicht en luisteren naar een Bijbeltekst wisselen elkaar af. U bent van harte welkom om
Bevrijdingsdag en Hemelvaart samen te gedenken.
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01-05-2016
1517 â¬ 2017 500 JAAR REFORMATIE DEEL I
Ik denk dat iedereen in onze gemeenten wel weet wat er gebeurde op 31 oktober 1517. We leerden dat vroeder op school:
de monnik Maarten Luther sloeg aan de deur van de Slotkapel in Wittenberg 95 stellingen. In die stellingen gaf hij aan
wat volgens hem (en vele medestanders) niet goed ging in de toenmalige kerk. Door hier de aandacht op te vestigen
hoopten ze dat er in de kerk iets zou veranderen.
Luther was er absoluut niet op uit om te breken
met zijn kerk. Helaas liep alles anders dan
gedacht en werd het wel een kerkscheuring. Daaruit
zijn o.a. de Lutherse en Calvinistische
kerkstromingen voortgekomen en kennen we heden ten
dage vele protestantse kerkgenootschappen naast de
Rooms-katholieke Kerk. In 2017 is het dus 500 jaar
geleden dat dit gebeurde en daaraan willen we niet
ongemerkt voorbij gaan, maar dit wel
herdenken.'Als een lopend vuur'De Protestantse
Kerk in Nederland organiseert een estafette door
het land heen onder de titel 'Als een lopend
vuur'. De start van de officiële festiviteiten is
maandagmiddag 31 oktober 2016 in Amsterdam.Daarna
gaat de estafette in 12 maandelijkse stappen door
het land en eindigt 31 oktober 2017 in de Dom in
Utrecht. Hierbij wordt ook telkens een 'stokje' doorgegeven zoals dat hoort bij een estafette. Het stokje is een rol met
de tekst van de 95 stellingen.Verder is het de bedoeling dat elke provincie een nieuwe hedendaagse stelling maakt
bestaande uit 140 tweets en deze presenteert bij haar activiteit. Voor Limburg zal de Classicale Vergadering zich
daarover buigen. En Limburg is het eerste aan de beurt om in november 2016 iets te organiseren. Dat gebeurt op
zondagmiddag 13 november in de Minderbroederskerk in Roermond. Daarover binnenkort meer.
Het landelijk schema ziet er als volgt uit: 31 okt. 2016 Oude Lutherse Kerk Amsterdam Start1 nov 2016 Limburg Sola
Scriptura / de Bijbel lees dat boek2 dec. 2016 Gelderland vernieuwingskracht van het evangelie3 jan. 2017 Overijssel hoe
goed moet je zijn? 4 febr. 2017 Drenthe Protestantse spiritualiteit5 mrt. 2017 Groningen vrouwen van het protestantisme6
apr. 2017 Friesland verder vertellen7 mei 2017 Flevoland vrij en vrolijk geloven8 juni 2017 Noord-Holland Protestants
kerklied9 juli 2017 Zuid-Holland dwars durven zijn10 aug. 2017 Zeeland Protestantse levenskunst11 sept. 2017
Noord-Brabant Rome / Reformatie12 okt.2017 Utrecht roeping en beroep 31 okt. 2017 de Dom in Utrecht slotmanifestatie
Euregionale activiteiten Reformationsjahr.De aan Limburg grenzende Kirchenkreisen Aachen Jülich, Gladbach-Neuss en
Krefeld-Viersen ontwikkelen gezamenlijk een programma voor het Reformationsjahr 2017 waarbij ook euregionale projecten
ontwikkeld worden.
Pelgrimstochten: Een pelgrimstocht in de Drielandendriehoek bij Vaals op zaterdag 20 mei 2017:En een pelgrimstocht
ontwikkeld vanuit Duitsland naar Roermond, waarbij de afsluitende vesper in de Minderbroederskerk zal plaatsvinden.
Datum nog niet bekend.
Eén thematische kerkdienst in alle gemeenten.Het idee van het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering (BM CV)
Limburg om in het jubileumjaar een kerkdienst te houden op dezelfde zondag in alle protestantse gemeenten van de classis
met een afgesproken tekst, liederen en gebeden is overgenomen voor de gehele Euregio Maas-Rhein als teken om onze
verbondenheid opnieuw tot uitdrukking te brengen.Door de Euregionale Arbeitskreis (vanuit de classis Limburg: Elly de
Haan Verduyn, ds. Pier Prins, ds. Jan Compagner (t/m 2015) en ds. Harrie de Reus,) is de datum vastgesteld op zondag
12 februari 2017 met als tekst: Romeinen 3 vers 28 Rechtvaardiging alleen door geloof
Gezamenlijke Reformationssynode in Rheydt 1 en 2 sept. 2017 met gasten uit de buurlanden en de Partnerkerken overzee.
Er is een uitnodiging gestuurd naar het moderamen van de Generale Synode (GS) met een cc. naar BM CV. Het moderamen GS
machtigt de classis Limburg om namens haar naar deze synodezitting te gaan en heeft dit schriftelijk aan de organisatie
laten weten.Vanuit Limburg zullen 5 ambtsdragers worden afgevaardigd (predikanten, ouderlingen, diakenen).
Elly de Haan Verduyn, coördinator estafette voor Limburg
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10-05-2016
STEKJESMARKT 15 en 22 mei
Op 15 en 22 mei houdt ZWO weer de jaarlijkse stekjesmarkt op het plein voor de Johanneskerk.Iedereen wordt uitgenodigd
om hieraan mee te doen. U kan plantjes meebrengen op de dag van de verkoop. Bloemstukjes, kleine boeketjes of een
bloeiende tak zijn eveneens welkom.Ook dit jaar is de opbrengst weer voor 'Shabai', het werk van Elisabeth den Boer in
China.We hopen weer op zonnige dagen. Iet den Boer
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23-02-2016
MODERAMEN GENERALE SYNODE BEZOEKT LIMBURG
Op dinsdag 23 februari reisden alle leden van het Moderamen van
de Generale Synode, vergezeld door de be
Terug in de pastorie, was het tijd voor koffie
met vlaai. Na het welkom gaf de dagvoorzitter het
woord aan de twee predikanten van de Protestantse
Gemeente Maas-Heuvelland.Ds. Harrie de Reus
schetste een beeld van het toeristenpastoraat in
Zuid-Limburg; in het seizoen komen er veel
toeristen naar de protestantse kerken in het
heuvelland; de kerk in Gulpen heet zelfs
Toeristenkerk. Een leuke anekdote is 'het openen
van de gordijnen': altijd komt aan het begin van
het toeristenseizoen het moment dat de gordijnen
opengaan. Dat betekent dat de kerk voller wordt en
men niet meer toekan met de verkleinde kerkruimte
van de stillere winterperiode. De laatste jaren
wordt actief gewerkt aan zichtbaar maken van de
Protestantse kerken: er worden folders verspreid
via campings, hotels en pensions, in plaatselijke bladen staat vermeld waar en wanneer er protestantse kerkdiensten zijn
en men probeert een band op te bouwen met toeristen die regelmatig in de regio verblijven.. Vervolgens gaf ds. Piet van
Reenen uitleg over de samenwerkende gemeenten in Maas-Heuvelland na de samenvoeging van 2009. Er is 1 kerkenraad met 3
kernen: Maastricht, Vaals/Gulpen en Valkenburg/Meerssen. Elke kern heeft een eigen kerkgebouw waar bij toerbeurt
vieringen gehouden worden, elke zondag is er in 2 kerken een dienst. De kernen verzorgen zelf het pastoraat, verder is
er een groot aanbod van activiteiten.De eveneens in het Heuvelland gelegen gemeente Eijsden is zelfstandig, wel deelt
men het kerkblad en wordt gezamenlijke vorming en toerusting georganiseerd met Maas-HeuvellandTegen het einde van de
morgen gaf ds. Sophie Bloemert een overzicht van oecumenische contacten door de provincie heen, vaak binnen een Raad van
Kerken, soms in ander verband. Ook werden de contacten over de grens met Duitsland en België, waaronder de jaarlijkse
Euregionale Oecumenische conferentie, toegelicht. De warme lunch werd verzorgd door pastor Fien Cruts met haar
medewerksters van Stichting Wijkpastoraat Heerlen, een succesvol diaconaal project in de regio.Tijdens de lunch
ontmoetten de synodale gasten Pfarrer Helmut Aston. Hij vertelde vooral over de vluchtelingenproblematiek in de Euregio,
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin en de initiatieven vanuit de kerken in de Euregio.
Na de lunch vertrok het hele gezelschap richting Weert waar een gastvrije ontvangst in de protestantse Bethelkerk
wachtte. BM lid Ruud Steen presenteerde in een mooie, korte film alle Limburgse kerken, als inleiding op het
middagprogramma. Ds. Joachim Stegink leidde het onderwerp Schaalvergroting en onderlinge verbondenheid in Limburg
in. Hij had daartoe een grote plattegrond van Limburg getekend met daarin alle Protestantse gemeenten. Legokerken en
Playmobilpredikanten verlevendigden het geheel. De vraag hierbij was: stel dat er in 2025 in Limburg nog geld is voor 2
grote en 2 kleine kerkgebouwen en 2 fulltime predikanten. Hoe zou dat ingedeeld kunnen worden? Het leverde veel
gespreksstof op. Enkele opmerkingen:- Hoe kun je op andere manieren kerk zijn- Hoe kun je ervoor zorgen dat elke kern,
elk dorp een mogelijkheid tot vieren houdt?- In hoeverre kun je met de buren samen werken? En welke buren zijn dat? Ook
over de landsgrenzen?- Wat moet of kan er gebeuren met kerkgebouwen die niet meer gebruikt worden als kerk?- Wat gaan
alle veranderingen betekenen voor de individuele gelovige?- Hoe belangrijk is het om als gemeente een eigen profiel te
hebben? - Hoe bang zijn wij om van onze eigen 'regels' af te wijken? Er werd gesproken over opgedane ervaringen, die al
dan niet succesvol waren en over nieuwe kansen die alle verandering ons kan bieden. Ds. Arjan Plaisier sprak
inspirerende woorden over de innerlijke kracht, het geloof, dat kan opbloeien, de vreugde van het christenzijn. En dan
gaat het niet om aantallen mensen. Wanneer mensen kunnen ervaren dat ze zelf inbreng kunnen hebben; dan gebeurt er iets.
Geloofsvragen zijn levensvragen, en andersom. Dat delen we met iedereen. Dáár kunnen we mee bezig zijn.Vanuit het
moderamen kwam ook de vraag wat Limburg nodig heeft vanuit de landelijke kerk. Zou er overbrugging kunnen worden
geboden, bijv. financiële hulp, waar gaten gaan vallen? Tijdens de laatste ronde reageerden de gasten op de vraag welke
indruk ze hadden gekregen van protestants Limburg? Uiteraard werd de Limburgse gastvrijheid geprezen. Daarnaast werd het
besef gedeeld, dat er weliswaar zorgen zijn, maar dat er is ook veel is wat bemoedigen kan. Er wordt met enthousiasme
gewerkt aan voortgang, aan inspirerend kerkzijn. En dus was de eindconclusie: Limburg is al volop bezig met Kerk 2025.
Joke van der Steen, 2e scriba
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01-05-2016
PAASKAARS 2016
Een aantal gemeenteleden en parochianen van
Vrangendael (Yolanda Kragt, Mia van Klei, Paula
Walschot, Jan Wetzeler, Monica Bosman en Christel
Prins) 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.
Christel Prins
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15-05-2016
Twee zondagen stekjesmarkt
Op 15 mei hield de ZWO weer de jaarlijkse
stekjesmarkt op het plein voor de Johanneskerk. Op
22 mei is de tweede editie.
Iedereen wordt uitgenodigd om hieraan mee te
doen. U kunt plantjes meebrengen op de dag van de
verkoop. Bloemstukjes, kleine boeketjes of een
bloeiende tak zijn eveneens welkom.
Ook dit jaar is de opbrengst weer voor 'Shabai',
het werk van Elisabeth den Boer in China.
Voor zondag 22 mei kunnen ook kinderboeken worden
ingebracht.
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15-05-2016
Op zoek naar een woord voor een andere wereld
Het was de bedoeling dat de Pinksterdienst in de
Johanneskerk om half 11 zou beginnen, maar dat
lukte niet helemaal. Voorganger Joachim Stegink
had voorafgaande aan deze viering een preekbeurt
in het kerkje van Grevenbicht en die liep uit.
Gevolg was dat ook de dienst in de Johanneskerk
flink uitliep. Om 10 voor 11 kon de dienst
beginnen.
De cantorij had met smart zitten wachten op
organist/pianist Vincent Snakkers om te oefenen,
maar ook hij moest uit Grevenbicht komen.
In de dienst klonk de opdracht: Op zoek naar een
woord voor een andere wereld!
Dit gebeurde met behulp van de beamer en met
popmuziek. Het werd een dienst voor jong en oud!!!
Pinksteren is het feest van de Geest. Daarom staan
en stonden de kerkdeuren open voor de wereld, die
via popmuziek onze kerk binnenkomt.
Met Joachim Stegink gingen de kerkgangers op zoek naar de raakvlakken met het Pinksterverhaal uit Handelingen 2,1-11.
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19-05-2016
Weerbaarheid tegen radicalisering
INTERRELIGIEUS PLATFORM ORGANISEERT
een themabijeenkomst over 'Weerbaarheid tegen
radicalisering'
door Cherif Al Maliki, expert in deradicalisering
en polarisatie.
Op 26 mei 2016
bij Het Apostolisch Genootschap, Kromstraat 8,
6133 AB Sittard
Parkeren voor het Genootschap is beperkt, gaarne
parkeren in omliggende straten.
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Onze samenleving wordt geconfronteerd met
jongeren die radicaliseren, met terroristische
aanslagen, met oorlogen en met veel vluchtelingen.
Het is soms moeilijk om daarin je eigen positie te
kiezen en vertrouwen te houden in onze
maatschappij. Waar sta je als docent, als gemeente
of vrijwilliger binnen een asielzoekerscentrum. Waar sta je als buurtgenoot, wat kun jij persoonlijk of gezamenlijk met
anderen doen. Cherif Al Maliki is expert op het gebied van deradicalisering en polarisatie. Hij komt naar Sittard, waar
hij vertelt over zijn expertise gebied, daarna kunt u hem ook vragen stellen.
We hopen dat de belangstelling groot is en divers.
De avond staat onder leiding van journalist Jan de Koning. Het programma is als volgt:
19.15 uur inloop 19.30 uur opening door de voorzitter van het platform drs Maria Simons 19.35 uur inleiding door Cherif
Al Maliki 20.15 uur pauze 20.30 uur gesprek onder leiding van Jan de Koning 21.30 uur sluiting

Wij heten u allen van harte welkom
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27-05-2016
Johanneskerk bestaat vandaag een halve eeuw
Vandaag, 27 mei is het 50 jaar geleden dat de
Johanneskerk aan de Mgr. Vranckenstraat in gebruik
werd genomen. Die kerk kwam er mede dankzij steun
van de Sittardse bevolking.
Aanleiding voor deze steun was de totale
verwoesting van de houten kerk door brand op 2
augustus 1963. Deze kerk was sinds mei 1956 in
gebruik, vanaf het moment dat in Sittard een
zelfstandige Gereformeerde Kerk bestond. Het
kerkgebouw was tweedehands gekocht in Hilversum
voor 60.000 gulden. Een koopje lijkt dat, maar het
was in die tijd toch een groot geldbedrag.
De brandschade wordt geraamd op 100.000 gulden,
het bedrag waarvoor de kerk is verzekerd.
Nieuwbouw moet 360.000 gulden gaan kosten. Onder
leiding van dominee Th. Rienks worden de schouders
eronder gezet om de bouw te verwezenlijken. De
dominee timmert flink aan de weg. Uit vele hoeken
komt steun, landelijk, regionaal en plaatselijk.
Niet alleen van de eigen gemeenteleden, ook van de
Rooms Katholieke stadgenoten. De Katholieke
architect H.J.M.E. Ramakers is een goede bekende van dominee Rienks en hij wil wel gratis een nieuwe kerk ontwerpen.
Ondertussen mag de gemeente gebruik maken van een ruimte van de Parochie Ophoven voor de wekelijks kerkdiensten. Later
wordt er gekerkt in het Verenigingsgebouw 'De Schakel' in Broeksittard. De Sittardse katholieke geestelijken stellen
zich oecumenisch op en stimuleren de acties die onder de bevolking worden gehouden.
De kerk komt op dezelfde plaats en er wordt ook een pastorie aangebouwd. Voor de bouw tekent aannemingsbedrijf P.
Dukers uit Geleen. Bij de ingebruikname zijn onder andere deken L.J. Feiter aanwezig, ds. S. Coolsma van de N.H.-kerk en
de burgemeester van Sittard, H.J.M. Dassen.
Het betrof destijds een Gereformeerde kerk. De Nederlands Hervormde gemeente kerkte in de oude kerk aan de
Gruizenstraat. Beide kerkgenootschappen verenigden zich in 1998 als Samen Op Weg-kerk en zijn sinds de landelijke fusie
in 2004 onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Deze beide bloedgroepen zijn inmiddels zozeer met elkaar
verweven dat men van elkaar niet meer weet of men uit een Gereformeerd of uit een Hervormd nest stamt.
De Johanneskerk staat nog steeds ten van de gemeenschap die er samen komt en dat gebeurt met hele nieuwe vormen van
vieren, niet te vergelijken met 50 jaar geleden. Aan het 50-jarig bestaan van het kerkgebouw zal door de kerkenraad de
nodige aandacht worden gegeven en dankbaar door de gemeente worden gevierd.
Door: Willy de Koning
Vervolg op volgende pagina >>
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12-06-2016
Gezamenlijke dienst 12 juni in teken van Taizé
Op zondag 12 juni is er een gezamenlijke viering
van de PGSG en PGGBU. De cantorijen van beide
gemeenten hebben de samenwerking opgezocht voor
deze gelegenheid. Onder leiding van Hans
Timmermans wordt er flink geoefend. In de
Gruizenkerk klinken tijdens de repetitie diverse
Taizeliederen in veel talen, Frans, Duits, Latijn,
Engels en zelfs Russisch.
De dienst vindt plaats in de Johanneskerk en
voorganger is dominee Irene Pluim. De dienst staat
in het teken van Taize.
Via bijgaande link is al een voorproefje te
beluisteren.
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05-06-2016
Irene mist de kringopstelling
De banken in de Johanneskerk staan weer in de
oude opstelling, richting liturgisch centrum.
Vanaf de Stille Week en Pasen stonden de banken in
een kring. Sommigen vinden dat prettiger, anderen
juist weer niet.
Om praktische reden (verhuur van de kerkzaal)
werden ze nu weer teruggezet in de gebruikelijke
opstelling.
Dominee Irene Pluim is een van de mensen die de
ronde opstelling prettiger vindt. Daarom vroeg ze
vanmorgen (5 juni) bij het einde van de dienst aan
de kerkgangers om in de kring te komen staan voor
het slotlied en de zegen. Op die manier kun je
elkaar in de ogen kijken. En zo gebeurde het......
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12-06-2016
Maaltijdviering met Taizéliederen
Ingetogen en meditatief, uitbundig en vrolijk;
voor elk moment in een viering is er een passend
Taizélied te vinden. Voor de dienst op
zondagmorgen 12 juni had dominee Irene Pluim
gekozen voor enkel Taizéliederen. Samen met de
cantorij en muzikale begeleiding van piano en
orgel, een gitaar en twee dwarsfluiten werd het
een mooie viering.
Er klonken liederen in vele talen: Frans, Duits,
Engels en Latijn en ook Russisch. In de
overdenking stond het verhaal van de vrouw, die
Jezus voeten zalfde met olie en ze droogde met
haar haren, centraal. In deze dienst werd ook de
Maaltijd van de Heer gevierd. Zoals gebruikelijk
werd daarna in de kring het slotlied gezongen,
gezamenlijk gebeden en de zegen ontvangen.
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13-06-2016
Zonnebloemloten te koop
ZONNEBLOEMLOTEN Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk
De jaarlijkse verkoop van Zonnebloemloten staat weer voor de deur. Tussen 16 en 30 juni kunt u onze vrijwilligers bij
u aan de deur verwachten met Zonnebloemloten.
De loten kosten ¬ 2,-- per stuk en in de prijzenpot zitten ruim 5000 geldprijzen waaronder de hoofdprijs van ¬
15.000,--. U ontvangt bij uw lot direct een mooie aanbieding van Specsavers!
De opbrengst van de loten komt geheel ten goede aan het werk van de Zonnebloem, een belangrijk deel van de opbrengst is
bestemd voor activiteiten van onze eigen afdeling.
De trekking is op 24 oktober 2016.
Onze gasten rekenen op u!
Alvast hartelijk dank namens bestuur en vrijwilligers van Zonnebloem Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk.
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21-06-2016
Bijbelkring sluit seizoen af
Met een wandeling en een consumptie bij het
IJspaleis in Tudderen sloot Bijbelkring West op
dinsdag 21 juni het seizoen af.
Op de deelnemerslijst van de Bijbelkring staan 15
mensen, maar de samenstelling wisselt nogal per
avond. Op deze laatste avond waren er 6 mensen.
Geen grote groep, maar daarom niet minder
waardevol.
In de afgelopen periode sprak de Bijbelkring
onder andere over Haggai, Jezus Sirach, Genade en
de Brief van Jocobus. De onderwerpen worden in
goed overleg gekozen.
Het nieuwe seizoen van de Bijbelkring begint na de startzondag, op dinsdag 13 september. De locatie wordt nog bekend
gemaakt.
Meer informatie over Bijbelkring West bij: Willy de Koning: willydekoning@home.nl
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03-07-2016
"Je bent een kei"
'Je bent een kei', die boodschap kregen Inge
Sanders en Meike Coenen op zondagmorgen 3 juli in
de Johanneskerk mee bij hun afscheid van de
Kindernevendienst.
Ze zìjn niet alleen een kei; ze kregen er ook een
mee van hun ouders. De hele dienst droeg dat
thema.
Het was ook de kern van de overdenking van
dominee Irene Pluim over Petrus, de rots naar
aanleiding van de bijbeltekst uit Mattheus over de
betekenis en inhoud van de naam Petrus
Daarin werd duidelijk dat het in het leven niet
altijd lukt om net zo stevig te staan als een
rots, ook bij Petrus niet, maar dat je in Gods
ogen een kei bent.
De ouders van beide meisjes spraken hen toe
terwijl er via de beamer fotos waren te zien. Ze
kregen van hun ouders een steen met daarop een
(bijbel)tekst.
Inge en Meike lazen zelf een gedicht en een
gebed. Van de kindernevendienst kregen ze een
'duim omhoog' en van de kerk elk een Bijbel.
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25-07-2016
Gezamenlijke diensten vakantietijd van start
De gezamenlijke diensten voor de
zomervakantietijd zijn weer van start gegaan. De
eerste dienst was op zondagmorgen 09.00 uur in
Beek, met daarna om 10.30 uur in Sittard (zie
foto). In beide diensten ging dominee Irene Pluim
voor.

De komende zondagen worden er telkens twee
diensten gehouden op twee locaties, één om 09.00
uur en één om 10.30 uur. Op de laatste zondag van
augustus is de eerste dienst niet in het kerkje
van Grevenbicht, zoals in Gaandeweg staat vermeld,
maar in de Gruizenkerk in Sittard. Dit in verband
met een geplande expositie.

Zie ook het schema hiernaast
zondag 24 juli, Gezamenlijke dienst
Beek 9:00 uur
Johanneskerk - 10:30 uur
Voorganger: Ds Irene Pluim
collectes ZWO: Project Oeganda, Kerk
zondag 31 juli Gezamenlijke dienst
Grevenbicht - 9:00 uur
Ontmoetingskerk - 10:30 uur
Voorganger: Ds Joachim Stegink
Collectes: St. Leergeld, Kerk
zondag 07 augustus Gezamenlijke dienst
Urmond - 9:00 uur
AVONDMAAL Johanneskerk - 10:30 uur
Voorganger.: Ds Pier Prins
Collectes: Diakonie plaatselijk, Kerk
zondag 14 augustus Gezamenlijke dienst
Gruizenstraat - 9:00 uur
Ontmoetingskerk - 10:30 uur
Voorganger: Ds Pier Prins
Collectes: Kerk in Aktie, Zending, Kerk
zondag 21 augustus Gezamenlijke dienst
Beek - 9:00 uur
Johanneskerk - 10:30 uur
Voorganger: Ds Pier Prins
Collectes: ZWO: Project Sumatra, Kerk
zondag 28 augustus Gezamenlijke dienst
Gruizenstraat - 09.00 uur
Ontmoetingdkerk - 10.30 uur
Voorganger: Ds Irene Pluim
Collectes: Diakonie: Vluchtelingenwerk, Kerk
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28-07-2016
Jongeren sluiten seizoen af met BBQ
BBQ afsluiting jongerenwerkseizoen 2015-2016
De jaarlijks terugkerende barbecue ter afsluiting
van het jongerenwerkseizoen was een feit op zondag
17 juli. En uiteraard, zoals de traditie leeft, in
de achtertuin van de familie Stuij. Het weer had
de uitnodiging ook gekregen en hier gehoor aan
gegeven, want het was lekker zonnig met een paar
stapelwolkjes aan de blauwe lucht en een aangename
temperatuur van 25°C.

Vanwege verschillende andere activiteiten van
onder andere verenigingen had een aantal jongeren
zich (tot hun eigen spijt) afgemeld. Ondanks dat
waren was er een groep van 20 personen (jongeren
en volwassenen bij elkaar opgeteld). Met diverse
soorten vlees, salades, groenvoer, stokbrood en
sausjes was het een smakelijke maaltijd en was er
meer dan genoeg voor iedereen.
Naast het lekkere eten werden er gezellige
gesprekken gevoerd, werd er door enkelen
gedemonstreerd hoe men een Pokémon vangt met
behulp van de populair geworden app op de
smartphone en werd de spijsvertering geholpen door
te gaan voetballen, badmintonnen of
tafeltennissen.

Emma de Koning

Pagina
Vervolg op volgende pagina
>> 98 van 177

Vervolg van: Jongeren sluiten seizoen af met BBQ

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 99 van 177

Vervolg van: Jongeren sluiten seizoen af met BBQ

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 100 van 177

Vervolg van: Jongeren sluiten seizoen af met BBQ

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 101 van 177

Vervolg van: Jongeren sluiten seizoen af met BBQ

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 102 van 177

Vervolg van: Jongeren sluiten seizoen af met BBQ

Willy de Koning/Willy de Koning, 28-07-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1842, Subitem: 2.

Pagina 103 van 177

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

12-09-2016
Startzondag met "Heilige boontjes"
Dit jaar vierden op zondag 11 september de 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 overdenking 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 is aan de slag gegaan 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.

Vervolg op volgende pagina >>
Pagina 104 van 177

Vervolg van: Startzondag met "Heilige boontjes"

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 105 van 177

Vervolg van: Startzondag met "Heilige boontjes"

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 106 van 177

Vervolg van: Startzondag met "Heilige boontjes"

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 107 van 177

Vervolg van: Startzondag met "Heilige boontjes"

Willy de Koning/Willy de Koning, 12-09-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1872, Subitem: 2.

Pagina 108 van 177

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

21-09-2016
BIJBELLEESRECORD HEERLEN ONDER DRUK
In Heerenveen wordt deze dagen een poging gedaan
het wereldrecord bijbellezen te verbreken. "Het
record staat op negentig uur en negen minuten en
komt uit Heerlen. Wij willen de honderd uur vol
maken", vertelt John Verrijk, lid van de
Commissie-Reuring van de Protestantse Gemeente
Trinitas .
De recordpoging is 'ter promotie van kerk en
Bijbel, voor de fun en voor het
gemeenschapsgevoel' van de Friese gelovigen.
"De deelnemers lezen om beurten een kwartier. Ze
zitten op een rijdend platform; vanwege het grote
aantal activiteiten dat in de kerk wordt
georganiseerd, moeten de deelnemers soms naar een
andere ruimte worden gereden", licht Verrijk toe.
"Soms wil iemand de Friese vertaling van de Bijbel
lezen. Voor een volgende deelnemer is het dan
lastig te volgen waar ze verder moeten lezen. Op
die momenten helpen wij een handje."
Het record staat niet in het 'Guinnes Book of
World Records'. "Om daarvoor in aanmerking te
komen, moet je ongeveer 17.000 euro neertellen. Dat geld maken we liever over naar het Nederlands Bijbelgenootschap."
Bron: Trouw 16 september
Op zondag 25 september wordt bekend of de recordpoging is geslaagd.
Op de Foto: PGSG-Gemeentelid Emma de Koning tijdens de Bijbelleesmarathon in Heerlen, eind oktober 2015.
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27-09-2016
Vrede verbindt: thema bij oecumenische viering
Vrede verbindt biddend vieren en beleven
stond er op de liturgie van de oecumenische
viering op zondag 25 september in de kerk van de
parochie Vrangendael.
De voorbereidingsgroep maakte gebruik van het
liturgisch materiaal van Pax voor deze
vredeszondag.
De kinderen hoorden het verhaal van Max Velthuis
over krokodil en olifant, die ruzie hebben omdat
ze last hebben van elkaars muziek. Als ze samen
muziek gaan maken, worden ze beroemd.
In de overweging van Irene Pluim klonken twee
woorden door: barmhartigheid en tederheid. Deze
werden gelinkt aan de lezing van vandaag het
verhaal uit Genesis van Jacob in gevecht met de
engel, of was het met God? Jacob, onderweg als
vluchteling.
Op het altaar stond de ets die Wiel Meertens
(oud-pastoor van Vrangendael en kunstenaar) bij
dit verhaal maakte. Ook zijn tekst werd gelezen.
Er was een oproep voor het diaconale project over vluchtelingenmaatjes.
De zang van de cantorij en zangers van Vrangendael werd begeleid door Ellen Janssen op dwarsfluit , Reineke Vogten op
hobo en Vincent Snackers op orgel en piano.
Christel Prins
Het verhaal
van toekomst
droom
een jacobsladder
mensenkinderen
samen op aarde
omwille van de droom
engelen van
mensen&.
kijk maar wat er staat
Gods volk
onderweg
tochtgenoten met
een diep verlangen
aanwezig te zijn
in de wereld
dienstbaar aan
het recht van spreken
de waardigheid van de ander
luisteren naar
het verhaal daarin en
het verhaal van Jezus
doorvertellen&.
de Levende
w.m.
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02-10-2016
Chauffeurs-vrijwilligers gevraagd voor het Ouders- Kinderen- en
Detentieproject van Exodus in Zuid Limburg
Wanneer een kind merkt dat zijn vader (of moeder)
een celstraf heeft gekregen is dat meestal een
enorme schok. Kinderen vanaf drie tot zestien jaar
die bij vreemde mensen in de auto stappen om te
kijken hoe bijv. je vader of moeder het maakt die
in de cel zit zet diepe krassen in de ziel van een
tiener. Eerst weet het kind niet wat er met papa
of mama is gebeurd, en dan komt er via vriendjes
of via school, of de krant van alles op straat
te liggen. Meestal ook veel onwaarheden. De
veilige wereld is weg en de mensen met wie je kunt
praten zijn moeilijk te vinden. Op school kan je
op weinig begrip rekenen en meestal vertel je dan
niet hoe de vork werkelijk in de steel zit.
Daarmee draag je dan een geheim dat je met vrijwel niemand kunt delen.
Vrijwilligers brengen deze kinderen één keer in de maand naar hun vader of moeder. Technisch gezien is het een
eenvoudige logistieke operatie: afspreken wanneer je komt, ophaalt, afzet, wacht en weer op de afgesproken tijd
terugbrengt. In de prakrijk ziet het er toch anders dan het werk van een chauffeur: In de auto ontstaan natuurlijk de
babbeltjes waarmee je de kinderen steun kunt bieden. En als zich dat herhaalt ontstaat er een vertrouwensband en wordt
naar die uitjes uitgekeken: Het kind kan elke maand even lekker bijpraten. Maar ook de vrijwilliger die daarvoor
openstaat, ontvangt kennis uit een vaak onbekende wereld. Vooral als die ritten langer gaan duren.
Het gebeurt tegenwoordig vaker dat gedetineerden niet worden gehuisvest in de buurt van hun gezin, maar bij de
rechtbank waar het vonnis moet worden uitgesproken. Daardoor is er ook een grotere behoefte aan vrijwilligers voor lange
ritten. Bij voorbeeld vanuit Limburg naar Zwolle of naar Middelburg. Die ritten duren in totaal wel een uur of zes of
zeven voor je weer terug bent. Het is sterk aan te bevelen om deze ritten met twee mensen te doen. De helft van die
lange ritten vinden op zondag plaats.
Samengevat:
Voor het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) in de regio Zuid-Limburg zijn we op zoek naar vrijwilligers.
Deze vrijwilliger:

vervoert kinderen naar de penitentiaire inrichting en weer naar huis;
is in het bezit van een auto;
is beschikbaar op zaterdagmiddag en/of bereid om in het weekend langere afstanden te rijden en
woont de bijeenkomsten van de OKD-groep bij, evenals de regio trainingen en de landelijke vrijwilligersdag.
Krijgt een vergoeding van ¬ 0.28 per kilometer!
Ken je iemand in jouw omgeving, of ben je zelf iemand,

die in de regio Zuid Limburg woont en
hier geschikt voor is en
misschien wel interesse heeft?

Neem dan contact op met Jose Wolters, coördinator OKD groep Sittard, tel 06-81918840 of Piet Zwierzanski tel.
06-13084870

Willy de Koning/Willy de Koning, 02-10-2016
Pagina 116 van 177

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1905, Subitem: 2.

Pagina 117 van 177

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

02-10-2016
Gemeenteberaad 3 oktober gaat niet door
Het gezamenlijk gemeenteberaad van de PGSG en de
PGGBU dat gepland stond voor morgen, 3 oktober,
gaat niet door.
Er zijn op dit moment niet voldoende punten die
om bespreking vragen, daarom zal dit op een later
tijdstip gebeuren.
De nieuwe datum wordt t.z.t bekend gemaakt.
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02-10-2016
Koekjes en chocolade voor Stichting Engele Sittard-Geleen
Een koekje bij de thee of koffie lijkt heel
gewoon en wordt door veel mensen beschouwd als
iets wat er vanzelfsprekend bij hoort en de
gezelligheid en gastvrijheid verhoogt. Toch is het
niet voor iedereen vanzelfsprekend om iets lekkers
bij de thee of koffie te hebben.
Daarom houdt de diaconie een actie. Tot en met
zondag 16 oktober zamelen ze in de Johanneskerk
koekjes en chocolade in voor mensen die geholpen
worden door St. Engele Sittard-Geleen. Deze mensen
staan op de wachtlijst van de Voedselbank.
Koekjes en chocolade kunnen worden meegebracht
naar de kerk en in de daarvoor bestemde kratten
worden gelegd. Na 16 oktober brengt de diaconie
alle lekkernijen naar Stichting Engele.
Als men liever een financiële bijdrage wil geven,
is dat ook mogelijk. Dan koopt de diaconie er
koekjes of chocolade voor.

Willy de Koning/Willy de Koning, 02-10-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1907, Subitem: 2.

Pagina 119 van 177

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

26-11-2016
SYNOIDOS PAKT UIT EN KERSTCONCERT
Â SYNOIDOS "KOOR DAT JE RAAKT"
Op zaterdagavond 26 november a.s. om 20.00 uur, zal koor Synoidos, een surpriseconcert verzorgen. In deze tijd naar
Sinterklaas, speelt Synoidos ook een beetje voor Sinterklaas, maar dan in de vorm van Muzikale Cadeautjes. Zoals u van
ons gewend bent zal het weer een prachtig concert worden met muzikale verrassingen. Het is zeker een heel toepasselijk
opmaat naar een feestelijke maand. Welke surprises we zoal in petto hebben!!!

Geniet van de tonen van Dotan's " Home" ,
dat brengt Synoidos en u op stoom.
Nummers als " I have a dream" van Martin Luther
King,
tot "Stay with me" en "Fragile" van Mister Sting.
U bent allen van harte uitgenodigd om deze
prachtige concertavond bij te wonen. Het concert
wordt gehouden in de Johanneskerk, Mgr.
Vrankenstraat 9 te Sittard.
Nadere informatie vindt u later op de website van
het koor http://www.koor-synoidos.nl/. Ook zullen
er nog posters en flyers verschijnen waarop u
nadere bijzonderheden vindt.

Op zondag 11 december om 19.00 uur zal Synoidos medewerking verlenen aan het Kerstconcert 'Limburg zingt'. Dit concert
wordt ieder jaar weer georganiseerd door de Baptistenkerk in Sittard met telkens andere muziekgroepen en koren. Dit jaar
mag Synoidos meewerken aan dit concert die in het teken staat van de voorbereiding op het kerstfeest.
Het concert vindt plaats in de Baptistenkerk, Hemelsley 98 te Sittard
Met vriendelijke groet namens de PR commis-sie van Synoidos, 'koor dat je raakt'
Bas van Dongen,
Tel: 046-4527326 b.a.dongen@versatel.nl

Kerkblad Gaandeweg/Hans Pelman, 26-11-2016
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06-10-2016
"IN DE BRAND, UIT DE BRAND"
UIT HET ARCHIEF VAN DE PGSG
Â
"Een bijlage kerkblad bij het officiële orgaan van de Gereformeerde Kerken in Noord-Brabant en Limburg / Vrijdag 10
juni 1966 / 22e jaargang Nr. 23"
'In de brand, uit de brand' door ds. Rienks
In een tijdschrift las ik over een dominee die in
zijn droom een nieuwe winkel zag op de Heilige
Weg. Achter de toonbank stond een engel, ijverig
bezig pakjes te maken. Vol belangstelling keek de
dominee toe. Tenslotte kon hij zijn
nieuwsgierigheid niet langer bedwingen. 'Wat
verkoopt u eigenlijk?' De engel hield even op met
zn inpakkerij. 'U kunt beter vragen wat wij niet
verkopen. Zoekt u maar uit: vredelievendheid,
zachtmoedigheid, offergezindheid, kracht in ziekte
en wat niet al.' Dominee zag al visioenen van een
ideale gemeente zonder enige troubles en hij
bestelde ponden en ponden van alles.
Wat kwam die dominee van een koude kermis thuis!
'Weleerwaarde', sprak de engel plechtig, (en als
een engel zo plechtig spreekt moet je altijd een
beetje oppassen), 'weleerwaarde, waar zit toch
eigenlijk uw eerwaarde verstand? Wij verkopen hier
geen rijpe vruchten, maar slechts &&.. zaden!'
Ik herinner mij deze droom ook eens verteld te hebben op een interkerkelijke kerstbijeenkomst. Na de bijeenkomst
schoot mij iemand aan: 'Wat had die engel de dominee lekker te pakken, toen hij een grote bestelling deed!' We zouden
ook kunnen zeggen, dat die engel ons allemaal te pakken heeft. Nu weer met een prachtige nieuwe kerk. Als God ons uit de
brand helpt, dan brengt hij ons tegelijkertijd in de brand van eigen verantwoordelijkheid. Wat doen wij met onze grote,
mooie kerk en zijn wij deze kerk wel waard? Dat zijn vragen die een ieder persoonlijk moet beantwoorden. Een kerkgebouw
is geen museum, waarvoor wij eerbiedig onze hoed afnemen. Het is een religie-werkplaats, waar wij God en elkaar
ontmoeten. Laten we verstek gaan dan werpen wij God's zaad op de rots. Dit kerkgebouw wordt slechts een mooie robuuste
plant ter ere van God, als het zaad wortel schiet in onze harten en wij trouw zijn aan de kerk. Zouden wij moeten
kiezen: dan liever een stal vol mensen dan een juweel van een kerk met lege banken. Ik heb de afgelopen jaren al heel
wat keren moeten horen: in de brand &.. uit de brand. Soms tot vervelens toe. Maar we kunnen juist met onze nieuwe kerk
lelijk in zak en as zitten, als we deze kans voor het evangelie niet voor 100 procent uitbuiten.

Soms wordt je aandacht door iets getrokken, zonder dat je weet waarom. Dat overkwam mij, toen ik in het archief wat
losse informatie, vooral krantenknipsels, probeerde te ordenen. De bijlage van vrijdag 10 juni 1966, deed uitgebreid
verslag over de opening van de Johanneskerk in 1966 nadat de noodkerk door brand was verwoest. Wat vooral bijzonder was
aan het ontstaan van de nieuwe Johanneskerk, was de bewogenheid en lotsverbondenheid van vele landelijke, maar vooral
ook plaatselijke instanties en organisaties. Ds. Rienks vatte het als volgt samen:
Het ligt voor de hand, dat deze gemeenschappelijker krachtsinspanning ons ook aan het denken heeft gezet. Ons
isolementsgevoel, misschien enigszins ontstaan door onze zuidelijke ligging, werd voor een belangrijk deel weggenomen.
De overheid bleek méér te zijn dan louter een bestuursapparaat. Maar het meest verrassende was wel dat wij door alle
meeleven, gedwongen werden ons opnieuw te bezinnen op onze houding tegenover andere kerkverbanden en onze
rooms-katholieke omgeving. Wij honoreren de spontane reacties van onze omgeving het best, wanneer wij bereid zijn naar
elkaar te luisteren en elkaar in Christus de hand te reiken. Zo zal ons nieuwe kerkgebouw geen monument van
gespletenheid zijn, maar een monument van een hernieuwd gesprek rond Gods woord.
Woorden, gedachten en beloften van ruim 50 jaar geleden die toekomstperspectief lieten zien. Het zaad werd gezaaid en
ontkiemde en groeide uit. Maar zijn we dan daardoor nu ook uit de brand? Ik denk dan aan de processen, de
krachtsinspanningen, de zorgen en bedenkingen, maar ook de blijdschap en offergezindheid om van de PGS naar de PGSG te
groeien. Denk aan de zakjes zaad die de engel uit het verhaal van ds. Rienks nog steeds te koop aanbiedt, nu we weer
intensief nadenken en toewerken naar het
samenvoegen van de PGSG met de PGBU. Was het toeval dat ik het verhaal uit 1966 las, of zet het mij en misschien jou
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aan tot een actieve manier van nadenken over de toekomst van de Protestante Kerk in de Westelijke Mijnstreek?
Uit de brand &. in de brand!
Een waarheid die ons activeert, prikkelt en altijd actueel blijft!
Henk Wessels, archivaris

Kerkblad Gaandeweg/Gerdien Zwartkruis, 06-10-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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02-11-2016
Eerste breicafé in de Johanneskerk
Op dinsdag 2 november was in Sittard de eerste
bijeenkomst van het Breicafé Johanneskerk.
Na een bericht via ons Euregionale contact over
het Strickcafé Aachen kwam de diaconie van
Sittard-Grevenbicht in actie: In eerste instantie
was de vraag of wij mee wilden helpen garens in te
zamelen.We gingen eens kijken in de Citykerk in
Aachen en namen een paar grote tassen vol
ingezamelde breigarens mee. We werden hartelijk
ontvangen, met koffie en koek.
In Aachen wordt al langer gewerkt in een
diaconaal project: een wisselende groep vrouwen
komt wekelijks bij elkaar om te breien, te haken
enz. Eerst is er een half jaar van alles gemaakt
voor Syrische vluchtelingen in Libanon. Nu gaat
het om Romakinderen in Bulgarije. In
kindertehuizen maar ook in de thuissituatie is
grote armoede, kinderen zijn amper gekleed op de
koude winter. Er is een persoonlijk contact vanuit
Aachen dus tzt. gaat iemand alle gemaakte
materialen zelf naar Bulgarije brengen zodat het
op de goede plek komt.
Niet alleen het doel is zinvol, ook het samen
bezig zijn werkt heel goed: vrouwen uit Aachen
ontmoeten elkaar. Niet alleen vanuit de
kerkgemeenschap maar ook anderen komen meedoen en
leren elkaar kennen. Bijvoorbeeld 2 vrouwen met
een vluchtelingenachtergrond die bijna naast
elkaar wonen en elkaar in het Strickcafé voor het
eerst echt ontmoet hebben. En elkaar nu helpen bij
problemen waar ze tegenaan lopen.
Ook in Eupen (Belgie) is inmiddels een Strickcafé
gerealiseerd.
Uiteindelijk besloten we binnen de diaconie van
Sittard-Grevenbicht niet alleen garens te gaan
inzamelen maar ook zelf te starten met een
Breicafé. Ook wij zijn altijd op zoek naar
activiteiten waarbij mensen elkaar kunnen
ontmoeten.
We waren met een aardig grote groep, mensen
vanuit onze gemeente maar ook daarbuiten. Het was
erg gezellig en iedereen was enthousiast bezig. Er
werd van alles onder handen genomen: grote en
kleine mutsen, sjaals, sokjes, warme sloffen,
lapjes om babydekentjes van te maken.
De volgende keer is het Breicafe op
woensdagmiddag 7 december, vanaf 14.00 u. en
verder elke eerste woensdagmiddag van de maand.
Iedereen is welkom! Zelf een brei- of haakwerk
meebrengen is fijn, maar we hebben ook genoeg
materiaal en patronen beschikbaar.
Als u vervoer nodig heeft graag even contact
opnemen met Henny of Joke.
Breigarens/brei- of haaknaalden zijn altijd
welkom. Die komen we graag ophalen.
Voor verdere info: diakenen Henny Prins en Joke
van der Steen
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046-4492020 of 046 4584618
hennieprins@hotmail.com vander_steen@zonnet.nl
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06-11-2016
Twee keer oogstmarkt in de Johanneskerk
Zoals gebruikelijk bij de Johanneskerk wordt na
Dankdag twee keer een oogstmarkt gehouden. Op 6
november was de eerste en op 13 november volgt de
tweede versie.
Er is weer van alles te koop 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", zegt organisator Iet
den Boer.
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 worden er naast de oogstproducten ook
puzzels en spellen verkocht. Graag meebrengen op
de dag van de verkoop.
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13-11-2016
Oecumenische dienst op "Klaprooszondag"
In de Petruskerk in hartje Sittard was op
zondagochtend 13 november een oecumenische dienst
om biddend en zingend de Britse gevallenen in de
Tweede Wereldoorlog te gedenken.
De dienst werd geleid door priester Frans
Bronneberg, diaken Roger Fleischeuer, pastor
Francis Noordanus en dominee Joachim Stegink.
Muzikale omlijsting werd verzorgd door orgelspel,
het Petruskoor, enkele doedelzakspelers,
trompetsolos en de Philharmonie Sittard.
Het was een sfeervolle herdenking die een volle
kerk met belangstellenden trok, ook uit de kring
van de PGSG.
Na de viering vond op het kerkhof in Ophoven een
ceremoniële kranslegging plaats, waarbij militaire
hoogwaardigheidsbekleders, de burgemeester,
oorlogsveteranen, het Sittards oorlogsgravencomité
en allerlei andere groeperingen op gepaste wijze
hun eerbied toonden en dank betuigden aan deze
buitenlandse militairen die hun leven lieten voor
onze vrijheid.
De herdenking door het Sittards
Oorlogsgravencomité vindt traditioneel plaats op
de tweede zondag van de maand november, ook bekend
als Klaprooszondag. Dit sluit aan bij de nationale
herdenkingsdag van gevallen soldaten binnen het
gehele Britse Gemenebest, de zogenaamde
Remembrance Day, of ook: Poppy-Sunday.

Willy de Koning/Willy de Koning, 13-11-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2022, Subitem: 2.
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19-11-2016
Adventskalender 2016: dagelijkse inspiratie via e-mail
Waar denk je aan bij de maand december? Juist:
Sinterklaas, kerstborrels en volle winkels. Maar
is dat echt waar het in deze tijd om gaat? Het
leesrooster van debijbel.nl zet je dagelijks even
stil bij advent.
In de christelijke liturgie hebben de vier weken
voor Kerst de naam advent gekregen. Letterlijk
betekent dat komst.
In het Oude Testament wordt steeds weer de komst
van een koning aangekondigd die vrede en
gerechtigheid zal brengen. Christenen geloven dat
die koning al gekomen is in de persoon van Jezus.
Maar als we om ons heen kijken, is vrede soms nog
ver te zoeken. Tijdens advent nemen we daarom een
houding van verwachting aan. We laten ons opnieuw
aansteken door de hoop die in het Oude Testament
gewekt wordt: God blijft omzien naar zijn wereld.
Uiteindelijk brengt hij vrede en gerechtigheid voor iedereen.
De digitale adventskalender van debijbel.nl neemt je mee in die verwachting. We kijken naar de belangrijkste voorouders
van Jezus, naar de beloftes van het Oude Testament en naar de manier waarop hij in het Nieuwe Testament wordt
aangekondigd.
Schrijf je nu in voor het leesrooster en ontvang vanaf 27 november tot aan kerst iedere dag via e-mail een bijbeltekst
(naar keuze uit de Bijbel in Gewone Taal of de Nieuwe Bijbelvertaling) met een korte uitleg en een vraag om zelf mee aan
de slag te gaan. Zo word je dagelijks stilgezet bij de verwachting die in de naam advent schuilt.
Ga naar de homepage van debijbel.nl en schrijf je in via het blok rechtsonder.
Dit is een bericht van het Nederlands Bijbelgenootschap NBG
Vervolg op volgende pagina >>
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20-11-2016

Op zondag 20 november, de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, vond in de Johanneskerk de
gedachtenisdienst plaats. Voorganger was dominee
Joachim Stegink.
De cantorij o.l.v. Hans Timmermans zong mooie
passende liederen. De impact van de gesproken
teksten en de liederen zorgde voor ontroering en
emotie. Vincent Snackers begeleidde op orgel en
piano.
Dit jaar waren er 13 overleden gemeenteleden om
te herdenken.
Nadat nabestaanden van gestorven gemeenteleden
een herinneringskaars hadden ontstoken met het
licht van de Paaskaars kon iedereen een lichtje
laten branden voor gestorven dierbaren.
Het is gebruikelijk om ook de gedoopten te
herdenken, maar dit afgelopen kerkelijk jaar waren
er geen dopelingen.
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25-11-2016
Oecumenische Adventsdienst in Vrangendael
Advent 2016
Viering van zang, woord en gebed
Op zaterdag 26 november
Aanvang 19.00 uur.
' SCHEUR DE WOLKEN, KOM BEVRIJDEN'
zingen naar kerstmis toe
Geen onzekerheid en angst, maar waakzaamheid
die ingegeven Is door hoop en geloof dat
het toch anders en beter kan.
Voorbereid door het St. Jozefkoor, leden van de
cantorij, Anna Hendrikx, Hans Timmermans, Theo
Ronden en mMindert Muller.

Willy de Koning/Willy de Koning, 25-11-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2051, Subitem: 2.
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27-11-2016
Waar een visioen werkelijkheid wordt bloeit de aarde
De symbolische bloemschikkingen op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar, in de adventstijd
en met Kerst.
DE WERELD OMGEKEERD
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 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

Willy de Koning/Willy de Koning, 27-11-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2056, Subitem: 2.
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27-11-2016
Feestelijke viering vanwege 50 jaar Johanneskerk
In aanwezigheid van vele genodigden en de eigen
gemeenteleden werd zondagmorgen 27 november
gevierd dat de Johanneskerk 50 jaar bestaat.
Eigenlijk vond dit jubileum al plaats op 27 mei
2016 en die zondag daarna werd al stil gestaan bij
dit heuglijke feit.
Dat werd nu, precies een half jaar later, nog
eens overgedaan met een feestelijke viering die
tevens de Eerste Adventszondag was. De dienst werd
geleid door dominee Irene Pluim.
Namens het gemeentebestuur waren burgemeester
Sjraar Cox en wethouder Noël Lebens aanwezig.
Verder waren de buren van de kerk uitgenodigd en
vertegenwoordigers van diverse Sittardse kerken
vanwege hun hulp bij de kerkbouw destijds.
Nadat op 2 augustus 1963 de houten noodkerk door
brand verwoest werd, zijn er grote
geldinzamelingsacties opgezet om gelden bijeen te
krijgen voor een nieuwe kerk. Dankzij medewerking
van zowel de plaatselijke bevolking alsook
landelijke hulp, was het mogelijk om een nieuwe
kerk te bouwen.
Op 27 mei 1966 was het zover en kon de nieuw
gebouwde Johanneskerk in gebruik worden genomen.
Vijftig jaar later, is het de bruisende kerk van
de PGSG, waarin veel gebeurt.
Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters,
Bas van Dongen, had met hulp van Willy de Koning
een fraaie diapresentatie in elkaar gezet om die
50 jaar te laten passeren. Daarin werd de
geschiedenis ingedoken, maar ook belicht hoe de
PGSG nu en in de toekomst probeert midden in de
wereld te staan met diverse hulpacties.
Het was een feestelijke dienst met mooie muzikale
bijdragen van verschillende gemeenteleden, het
aansteken van de eerste Adventskaars door Laurien
Smeets en vlaai bij de koffie!
Vervolg op volgende pagina >>
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11-12-2016
Goed bezochte Adventsmaaltijd
In de Ontmoetingskerk in Geleen werd zondagmorgen
11 december een bijzondere kerkdienst gehouden.
Het betrof een gezamenlijke dienst van PGSG en
PGGBU.
De kerkgangers gingen, tot verrassing voor
sommigen, samen aan tafel. Het is de gewoonte dat
de PGGBU op derde Adventszondag een
Adventsmaaltijd houdt. Dat was niet bij alle
mensen uit Sittard en Grevenbicht bekend, maar het
werd erg gewaardeerd.
De dienst was goed bezocht wat, met alle tafels
ertussen, een volle kerk betekende.
In de overdenking naar aanleiding van Jesaja 35 :
1-11 legde dominee Pier Prins de metaforen uit
over de betekenis van bloemen in deze tekst als
visioen over de komst van het Kerstkind.
In sommige Bijbelvertalingen wordt gesproken over de woestijn die zal bloeien als een roos. Andere vertalingen
houden het op een lelie, een narcis of een krokus.
In de protestantse traditie is het vooral een lelie. Die bloem sierde deze zondag dan ook het liturgisch bloemstuk.
Bertha Verkerk vertelde over een nieuw project van de diaconie, het opzetten van een oogkliniek in Zambia. Haar zoon en
schoondochter zullen de komende jaren in Zambia hun schouders hieronder zetten. Meer informatie over dit project is te
vinden op deze internetpagina .

Aan de dienst werd meegewerkt door een zanggroep van leden uit beide kerken onder leiding van Ria van Maurik die ook
het orgel bespeelde.
Janny Huntelerslag droeg een gedicht voor dat zij zelf schreef.
Wij dromen van Uw komst op de aarde,
waar liefde soms zó ver te zoeken is;
dat mensen hun gevoel van eigenwaarde
verliezen, omdat alles duister is.
De angst voert hen steeds weer op andere wegen.
Wij zien hen gaan en alles in ons schreeuwt
om een felbegeerde wereldwijde vrede,
die alle pijn verzacht en wonden heelt.
Het is de hoogste tijd, de donkere dagen
waarin wij ons bevinden gaan voorbij.
Straks woont U onder ons en zal ons dragen.
U neemt ons bij de hand en keert het tij.
Zó willen wij geloven en vertrouwen
dat U met al Uw kinderen bent begaan.
Leer ons dan aan Uw nieuwe aarde bouwen,
zodat U zegt: 't Is goed, Ik kom er aan!'
Vervolg op volgende pagina >>
Pagina 155 van 177

Vervolg van: Goed bezochte Adventsmaaltijd

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 156 van 177

Vervolg van: Goed bezochte Adventsmaaltijd

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 157 van 177

Vervolg van: Goed bezochte Adventsmaaltijd

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 158 van 177

Vervolg van: Goed bezochte Adventsmaaltijd

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 159 van 177

Vervolg van: Goed bezochte Adventsmaaltijd

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 160 van 177

Vervolg van: Goed bezochte Adventsmaaltijd

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 161 van 177

Vervolg van: Goed bezochte Adventsmaaltijd

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 162 van 177

Vervolg van: Goed bezochte Adventsmaaltijd

Willy de Koning/Willy de Koning, 11-12-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2095, Subitem: 2.

Pagina 163 van 177

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

11-12-2016
We zien de lelie bloeien....
De wereld omgekeerd: De symbolische
bloemschikkingen op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, in de adventstijd en met Kerst.
Zondag 11 december. Derde adventszondag
Het 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.
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.

Willy de Koning/Willy de Koning, 11-12-2016
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18-12-2016
De wereld omgekeerd: Vierde Adventszondag
De symbolische bloemschikkingen in de adventstijd
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 18 december, vierde adventszondag
De 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. Er zijn steeds minder gebroken stukken in de spiegel te zien en
er komt steeds meer licht. Nog even: en het is Kerst!
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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 zo goed gevuld was.
Een andere reden kan zijn dat veel kinderen van
de Kindernevendienst zich voorbereiden op het
kerstspel dat ze op Eerste Kerstdag 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 gedeelte uit de kinderbijbel.
In deze viering mocht Julia van Kranenburg de
vierde Adventskaars aansteken
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20-12-2016
Kerstdiner Bijbelkring West was weer verrukkelijk
Een voorgerecht, soep, stokbrood met
kruidenboter, een koude schotel, rode en witte
wijn, gestoofde peertjes, sapjes, salade,
groentetaarten, rijst met curry, fruit als
nagerecht en nog chocolademelk met cake als
afsluiter.
Zo zag het kerstdiner van Bijbelkring West er dit
jaar uit.
Het is de gewoonte om jaarlijks bij één van de
leden thuis van een kerstmaaltijd te genieten. Dat
was dit jaar bij de familie De Koning.
Aan een eettafel en een tuintafel kun je veel
mensen kwijt. Dertien (en een hond) in dit geval.
En iedereen bracht iets mee om zo samen een
overvloedige maaltijd samen te stellen.
Doetien Benz bracht haar accordeon mee zodat er
kerstliederen konden worden gezongen, want ook dat
is een vast onderdeel van het jaarlijkse
kerstdiner.
Voor een kleine impressie is dat te beluisteren
via deze link .
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