
[ 500 jaar Reformatie> Nieuwsberichten ]

19-03-2017

Luthermaaltijd op het podium van de St. Jan
Zondag 19 maart 2017, 15.00 uur, St.Jan Vrijthof, Maastricht

Overvloedig(!) eten, een tafelredenaar, zingen,
gedichten, discussie en vooral een goede Tafel ,
zoals Luther het zich gewenst had.
U wordt uitgenodigd om vooral deel te nemen aan
praten, zingen en eten.
Inlichtingen, aanmeldingen, aanbieden van
medewerken, enz. bij Hanske Kamphuis06-53516100 /
043-8522828 H.kamphuis@hotmail.nl

500 jaar Reformatie/Germ  Visser, 19-03-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 1910, Subitem: 235.
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09-05-2017

Kom naar voren!
Dinsdag 9 mei 2017, 20.00 uur, St. Jan, Vrijthof, Maastricht

Ter gelegenheid van �500 jaar na Luther
1517-2017�, de herdenking van de Reformatie,
tekenen verhalenverteller Kees Posthumus  en
accordeonist Juul Beerda voor deze voorstelling.
In tekst en beeld, begeleid door de klanken van
een accordeon, komen historische personen uit de
(tijd van) de Reformatie tot leven, bijv. Maarten
Luther, Jan de Bakker, Menso Alting, Johannes à
Lasco, Christoffel Plantijn, Menno Simonszoon en
de martelaren van Gorkum.
Historisch verantwoord gaat spannend samen met
een actuele spits.
Nadere informatie via dehaan-verduyn@freeler.nl  

500 jaar Reformatie/Germ  Visser, 09-05-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 1912, Subitem: 235.
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20-05-2017

Een pelgrimstocht in de Drielandendriehoek vanuit Aachen en
Kelmis naar Vaals
Zaterdag 20 mei 2017, Vaals

Dit is 'de Geuzenweg' die de protestanten vroeger
liepen vanuit Aachen en Kelmis naar Vaals om daar
naar een protestantse kerkdienst te gaan, omdat
dat bij hen verboden was.
Op het punt waar de twee wegen bij elkaar komen,
wordt een picknick georganiseerd. Vandaar gaat het
gezamenlijk naar de Oude Hervormde Kerk aan de
Kerkstraat 47 in Vaals voor een feestelijke
ontmoeting.
Zie ook "Grenzüberschreitungen": Euregionaler
Evangelischer Pilgerweg 

500 jaar Reformatie/Germ  Visser, 20-05-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 1913, Subitem: 235.
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12-02-2017

Zondag 12 februari 2017, Reformatiezondag in de gezamenlijke
dienst in de Johanneskerk
Zoals bekend vieren we in het jaar 2017 500 jaar Reformatie. In 1517 sloeg Luther zijn 95 stellingen aan een kerkdeur
in Wittenberg.De publicatie van de stellingen vormde het begin van het ontstaan van de Protestantse kerken.Ook wij
willen 500 jaar reformatie vieren en gedenken. Dat doen we in de gezamenlijke dienst op zondag 12 februari in de
Johanneskerk in Sittard.
Uitgangspunt voor deze dienst is Romeinen 3: 28, namelijk de bekende drijfveer van Martin Luther: de rechtvaardiging
alleen door het geloof.
Qua opzet en inhoud is deze reformatiedienst voorbereid door een euregionale werkgroep van de Protestantse Kerken in de
Euregio Maas-Rhein.
De bedoeling is dat op 12 februari in alle Protestantse gemeenten in de Euregio dezelfde Bijbelteksten gelezen worden
en zoveel mogelijk dezelfde liederen gezongen worden. Om daarmee de verbondenheid tussen de Protestantse christenen in
de Euregio te onderstrepen.Hier ter plekke heeft een aantal mensen uit beide gemeenten zich gebogen over deze dienst. 
Tot slot, de cantorij van de Johanneskerk verleent medewerking.
Van harte welkom!

500 jaar Reformatie/Hans  Pelman, 12-02-2017

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 2173, Subitem: 235.
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