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18-04-2017

BLOESEMTOCHT

Beste mensen,Op dinsdag 18 april 2017, de dag na
Pasen, organiseren we samen met de PGGBU  in
Geleen, voor u en uw eventuele partner een
bloesemtocht. We maken een toeristische route door
Zuid-Limburg. Halverwege stoppen we voor een kopje
thee/koffie met vlaai.

We vertrekken vanaf de Ontmoetingskerk in Geleen
en vragen u om 13.45 uur aanwezig te zijn, zodat
we om 14.00 uur kunnen vertrekken. Rond 18.00 uur
zijn we dan weer terug.
Er is in de bus ruimte voor rolstoelgebruikers.
Wilt u het wel even aan ons doorgeven als u een
rolstoel/rollator wilt meenemen.

De kosten van  ¬ 5,- per persoon graag overmaken
op bankrekening  NL 24 INGB 0001038555 t.n.v.
Diaconie PGSG onder vermelding van bloesemtocht,
rolstoel/rollator. Eventueel ook te betalen aan
Hennie Prins bij het instappen in de bus (graag gepast).

U moet zelf voor vervoer zorgen naar en van de Ontmoetingskerk in Geleen.

Wilt u mee dan kunt u zich aanmelden vóór  24 maart a.s.
Aanmelden (bellen of mailen) bij de volgende personen:
Hennie Prins            046-4492020     hennieprins@hotmail.com   

Joke van der Steen
046-458461
vander_steen@zonnet

of door het invullen van de antwoordstrook in Gaandeweg en deze in de doos in de hal van de kerk te doen.

Activiteiten/Monica  Bosman, 18-04-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 2186, Subitem: 196.
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11-03-2017

Ditiswatutis: de band met een boekenlijst!

Op zaterdag 11 maart 2017 treedt de formatie
Ditiswatutis op in het Podiumkerkje. Adres: Heilig
Kruisstraat 30, Grevenbicht. Aanvang 20.00 uur.
Entree ¬ 10,00. 
Ditiswatutis wordt gevormd door Johan Dekker
(zang, mondharmonica), Gerald Rijzewijk (bas) en
Willem Bulens (zang, gitaar). De rest van de band
zit in de ipad& Het bijzondere van deze band is,
dat ze hun muziek en liedteksten baseren op de
boeken die ze hebben gelezen. Boeken die indruk
hebben gemaakt, en waar ze iets over kwijt willen.
En hoe kun je dat beter doen, dan met een mooie
tekst en goede muziek? Tussen de nummers door
vertellen ze waar het boek over gaat, en wat het
voor hen heeft betekend. En wij als publiek worden
uitgedaagd om ook ons verhaal te vertellen. Een
opvallend programma,  voor boekenwurmen en
liefhebbers van Nederlandse luisterliedjes.
Naast de boekenlijst, hanteert de band ook een
�heldenlijst�. Op deze lijst staan nummers van
Toon Hermans, Ramses Shaffy, Gerard van Maasakker,
Jeroen Zijlstra en nog andere grootheden uit de
kleinkunst. Kortom: een avond om niet te vergeten!
Wil je al vast iets van hun muziek horen, neem dan
een kijkje op hun FaceBook pagina:
www.facebook.com/ditiswatutis.
Reserveren: stuur een mail naar
info@podiumkerkje.nl of bel 046-485 75 36.

Corona Smitskam/Hans  Pelman, 11-03-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 2197, Subitem: 196.
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26-03-2017

Trio Villare speelt in het Podiumkerkje

Op 26 maart 2017 treedt Trio Villare op in het
Podiumkerkje. Adres: Heilig Kruisstraat 30,
Grevenbicht. Aanvang 15.00 uur. Entree: ¬ 15,00. 
Op dezezondagmiddag treedt de bekende fluitist
Willem Tonnaer weer in het kerkje op, met een
geheel nieuw ensemble: Trio Villare. Het eerste
optreden van dit ensemble vond plaats op 18
december 2015 in Mechelen. Sindsdien hebben ze al
op vele plaatsen een concert gegeven. Het trio
bestaat, naast Willem Tonnaer, uit Augustine
Boshouwers (piano) en Angeline Scheyen (hobo,
piano). Augustine studeerde aan het Conservatorium
te Maastricht. Als soliste speelde ze
pianoconcerten van Rachmaninov, Grieg en Addinsell
en trad ze op in de Verenigde Staten en de
Oekraïne. Ook op het gebied van kamermuziek is ze zeer actief. Angeline studeerde hobo en piano aan het Conservatorium
te Maastricht. Ze is werkzaam als docente hobo en piano, treedt veelvuldig op met orkesten en als soliste, en is als
pianiste vaste begeleidster bij zangkoren. Willem Tonnaer behoeft geen introductie meer: hij treedt al sinds 2011
regelmatig in het kerkje op, steeds met andere ensembles. En met succes!
Reserveren: stuur een mail naar info@podiumkerkje.nl of bel 046-485 75 36.

Activiteiten/Hans  Pelman, 26-03-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 2198, Subitem: 196.
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02-03-2017

Wijkontmoetingsavonden in mei
OM ALVAST IN DE AGENDA TE ZETTEN
Maandag 15 mei en dinsdag 23 mei zijn er weer wijkontmoetingsavonden in wijk Zuid en West.
Bij de volgende Gaandeweg volgt er meer informatie.

Activiteiten/Willy de Koning, 02-03-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 2217, Subitem: 196.
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05-07-2017

VERLAMDE MAN

Voortbordurend op het verhaal van de verlamde man
uit de overdenking van dominee Joachim Stegink wil
ik graag nog even wijzen op een film op Youtube.
In januari 2011 maakten leiding en kinderen van de
basiscatechese een korte speelfilm over dit
Bijbelverhaal. Heel leuk om nog eens naar de
kijken. Dat deden ondertussen al meer dan 3000
mensen. Klik op deze  link. 

Willy de Koning

Activiteiten/Willy de Koning, 05-07-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 2398, Subitem: 196.
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02-07-2017

TAIZÉVIERING

Beste mensen,
God ontmoeten in de stilte... of in de rustige
zang van Taizé. Zou dat kunnen?
Kom het meemaken, ervaar of het iets voor je
is...
Wij houden op de manier van Taizé (zie ook
www.taize.fr/nl) regelmatig vieringen, bedoeld
voor jong en oud. Wij willen jullie van harte
uitnodigen voor onze volgende Taizéviering  op
dinsdag 5 september  a.s. om 19.00u in onze
dagkapel.
Welkom!
Elly Bus-Linssen, pastoraal werker
Parochie Christus' Hemelvaart - H. Joseph,
Hemelsley 240 Sittard

Activiteiten/Willy de Koning, 02-07-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 2399, Subitem: 196.
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01-09-2017

Worstelen met een tekst. Worstelen met God. Worstelen met een
rabbijn
Drie keer worstelen? Jawel. In het Eindhovense Leerhuis gebeurt het. En het mooie is, dat je er geen blauw oog bij
oploopt. Je wordt er wel wijzer van.
In het Eindhovense Leerhuis lezen we teksten uit TeNaCH, het Eerste Testament van de Bijbel.
Daarnaast lezen we de Psalmen.
Het geestelijk erfgoed van de Psalmen is te beschouwen als het equivalent van de verhalende en normatieve tradities in
de Tora van Mozes. 'Zoals Mozes de vijf boeken van de Tora aan Israël heeft geschonken, zo gaf David de vijf boeken van
de Psalmen aan Israël.' [Midrasj Tehiliem 1: 2]
In de Psalmen ontmoeten we aanbidding en worsteling. Psalmen kloppen mee met de hartslag van het leven. Psalmen
reciterend zitten vrome oude mannen bij de graven van de aartsvaders in Hebron, zitten vrouwen biddend bij het graf van
Rachel in Bethlehem en staan mannen en vrouwen bij de Westelijke Muur in Jeruzalem.
Het is net als met de roerselen van het hart: de bestudering van de Psalmen kent geen einde. Altijd weer gaat het om de
emotionele en spirituele inhoud, de worsteling en de dilemma�s van gelovige mensen, om hun vragen en hun frustraties en
ook om de troost die de Psalmen kunnen bieden.
Om de Joodse oorsprong en de weg van de traditie te leren volgen hebben wij al jarenlang Rabbijn dr. Tzvi Marx als
leerhuis docent. Hij leert het Joodse perspectief te volgen in de teksten uit TeNaCH.
De Werkgroep Kerk en Israël van de Protestantse Kerk in Nederland, regio Noord-Brabant en Limburg, organiseert ook
komend seizoen, najaar 2017 - voorjaar 2018, dit leerhuis voor predikanten, pastores en andere geïnteresseerden. We
beginnen aan het twintigste seizoen. Wat wij leren en bespreken heeft ons er in de afgelopen jaren steeds toe gebracht
om te trachten de eigen ervaringen vanuit pastoraat en gemeenteopbouw te verbinden met de teksten vanuit de Joodse
traditie en hedendaagse realiteit.
De teksten die we lezen, leren en bespreken, waar we soms ook mee worstelen, worden ons aangereikt door het oecumenisch
leesrooster van de Raad van kerken. We wijken daarvan af als de teksten al te snel weer terugkomen op het rooster.
Verder willen wij dit jaar naast deze teksten ook lezen en leren uit de Psalmen; we kiezen daarvoor de Psalm van de
zondag, passend bij de lezing van die zondag.
Voor meer informatie: Douwe Wielenga, Hofmeierstraat 8, 5663 CK  Geldrop. Tel: 040.28.63.009. E:
dkwielenga@onsbrabantnet.nl 

Werkgroep Kerk en IsraÃ«l/Hans  Pelman, 01-09-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 2424, Subitem: 196.
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05-11-2017

Oogstmarkt
Op woensdag 1 november dit jaar wordt de dankdag voor gewas en arbeid gehouden.
Dit vieren we in Sittard op zondag 5 november. Het is een goede gewoonte om dankbaar stil te staan bij alles wat God
ons in de natuur heeft gegeven dit jaar.
Ook willen we weer de jaarlijkse Oogstmarkt houden na de kerkdienst op 5 en op 12 november. We willen daarom iedereen
vragen om iets mee te brengen. Dit mag van alles zijn : zelfgemaakte koekjes, jam, sap chutney, wafels of zelfs taart.
Maar ook noten, appels, courgettes, een leuke fruitmand, droogbloemen enz.  Al wat je kunt missen is welkom. Daarnaast
willen we ook weer legpuzzels en gezelschapspelletjes verkopen. Dit alles mag je meebrengen op de dag van de oogstmarkt
of de zondag ervoor. De opbrengst gaat ook dit jaar weer naar het werk van Shabai in China.

Iet den Boer/Hans  Pelman, 05-11-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 2469, Subitem: 196.
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17-11-2017

JOODS KOKEN
Al voor het vijftiende jaar is er gelegenheid om een kookavond bij te wonen waarin je een deel van de joodse cultuur
leert kennen, een boeiend verhaal te horen krijgt en zelf achter de pannen staat om een onderdeel van de maaltijd te
bereiden, die we vervolgens samen opeten.

De avond vindt plaats in huiselijke sfeer en
wordt gehouden op vrijdag 17 november 2017 bij Bas
en Ineke van Dongen, Molenweg 42 te Sittard.
Omdat er flink gewerkt moet worden om een mooie
maaltijd op tafel te toveren start om 19.15 uur.
Er is ruimte voor twaalf deelnemers.
Vind je het leuk om een keer mee te doen meld je
dan aan bij Gerdien Zwartkruis: tel 046-4582735,
kerkgerdien@gmail.com , of Bas van Dongen:  tel
046-4527326, b.a.dongen@versatel.nl 
De avond is altijd snel vol. Dus ben er op tijd
bij. Vol is vol.'

Activiteiten/Monica  Bosman, 17-11-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 2509, Subitem: 196.
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08-10-2017

Pompoen "gewicht raden"

De mensen die zondag in de Johanneskerk waren
hebben hem vast al zien liggen;
Een reuze pompoen, gekweekt  door ons gemeentelid
Leon Sahak
Hier kunnen we wel iets mee, dachten een paar
gemeenteleden.
Daarom willen we komende zondag 8 oktober na de
dienst  een wedstrijdje  �gewicht raden�  doen.
Iedereen mag voor 1 euro raden hoeveel deze
pompoen weegt. Degene die het raadt, of er het
dichtst bij is, krijgt een leuke prijs.
De opbrengst gaat evenals de opbrengst van de
oogstmarkt in november, naar Shabai, het werk van
Elisabeth den Boer in China.

Iet den Boer/Hans  Pelman, 08-10-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 2516, Subitem: 196.
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08-10-2017

De Pompoen

Het raden van het gewicht van de pompoen was een
succes.
42 mensen hebben geprobeerd in te schatten hoe
zwaar de pompoen was.
Deze was ruim 25 kg en dit werd geraden door
Corrie de Zeeuw en Elvira Taalman. Er moest dus
getost worden wie met de mooie prijs naar huis
mocht.Uiteindelijk won Elvira.Gelukkig was er een
troostprijs in de vorm van een doosje kakelverse
eieren.
De actie heeft, met aftrek van de kosten voor de
prijs, het mooie bedrag van 31 euro opgeleverd.

Vervolg op volgende pagina >>
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Vervolg van: De Pompoen

Iet den Boer/Hans  Pelman, 08-10-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 2526, Subitem: 196.
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22-12-2017

Kerst in het Gruizenkerkje
Een kerstverhaal en muziek â¬� met vocaal ensemble Resonanz

Kerst kan eigenlijk niet zonder zo�n echt
kerstverhaal,  warme wijn en prachtige
kerstmuziek. En laten die er nu net aankomen!
Vrijdagavond 22 december is het zo ver in het
Gruizenkerkje , het is al bijna een traditie op de
vrijdag voor kerst. Het verhaal is weer van de
hand van Bert Stuij. De Kathedraal van Limbricht
heet het � en de titel verklapt al dat we deze
keer vlakbij huis blijven. Gezongen wordt er dit
jaar door Resonanz, een �eigenzinnig vocaal
ensemble� uit
Sittard.http://www.vocaalensembleresonanz.nl/   
Sinds kort staat dat onder leiding van dirigent
Hans Timmermans. En als er even niet gezongen
wordt speelt Bart Kooyman kerstliederen op zijn dwarsfluit.
Een heerlijk avondje, vanaf 8 uur in het Gruizenkerkje. U wordt met een warme drank ontvangen, en rond half negen gaan
we zingen en vertellen. Welkom!
Bert Stuij en Irene Pluijm. 

Activiteiten/Hans  Pelman, 22-12-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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