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08-01-2017
Hieperdepiep......HOERA!
Het gebeurt niet vaak en natuurlijk wordt er niet
voor ieder jarig kerklid gezongen, maar voor
meneer Van Well werd op zondag 8 januari een
uitzondering gemaakt. Hij werd deze dag 95 jaar.
Dominee Pier Prins ging voor in deze gezamenlijke
dienst en vertelde van dit heuglijke feit, waarop
meneer Van Well ging staan. Daarna zette de
gemeente het 'Lang zal hij leven' in.
Natuurlijk werd meneer Van Well tijdens het
koffie drinken door velen gefeliciteerd.
In 2015 stond in kerkblad Gaandeweg een interview
met meneer Van Well, geschreven door Gert Reijnen.
Dat staat hieronder afgedrukt:

KENNISMAKEN MET EEN GEMEENTELID
Dat we samen als Protestantse Gemeente
Sittard/Grevenbicht een unieke kerk vormen
is geen nieuws. We zijn levendig, actueel, open,
pluriform, warm, eigenzinnig, enzovoort. Maar dat elk van die leden ook weer uniek is dat valt natuurlijk niet bij te
benen; dat vraagt om een nadere kennismaking. Neem nou bijvoorbeeld Louis van Well.
Louis van Well woont in zorgcentrum Hoogstaete. Zijn kamer heeft een groot raam met uitzicht op woonhuizen en tuinen.
Dat was fijn toen hij er bijna 4 jaar geleden kwam wonen, want hij heeft claustrofobie. Nu merkt hij alleen nog dat het
licht is. Hij is bijna blind. Een donkere bril over zijn gewone bril moet het licht temperen, want zijn pupillen doen
dat niet meer. Bij een foto van zijn vrouw Hilde, die twee jaar geleden overleed, staat de witte gedenksteen uit de
kerk. Een kaart met een zevenarmige kandelaar, enkele geschiedenisboeken over Israël en het blad van Christenen voor
Israël zie ik. En ook het blad Visie van de EO en een foto van het doopvont en de paaskaars van de Johanneskerk. 'De
Johanneskerk is een prettige gemeente. De hond van Elly legde pas tijdens de preek nog zijn kop op mijn schoot' . Louis
voelt zich thuis in de Johanneskerk, maar bezoekt ook eenmaal in de maand de kerk van Gangelt, waar hij nog veel
kennissen heeft. Zijn Duitse vrouw kerkte daar graag, omdat zij het Nederlands niet kon leren. Na haar overlijden ging
hij de Johanneskerk bezoeken. Marius en Miek van Andel halen hem daarvoor op. Na een wandeling in het zonnetje zijn we
het interview begonnen. Maar ik hoorde al wel dat hij een beschermengel heeft. Lees maar verder, dan begrijpt u dat wel.
'Ik werd geboren in Den Haag op 8 januari 1922. Ik was een zondagskind. Ik had drie zussen en een broer. Mijn broer kon
zich niet zelf verdedigen. Als hij werd aangevallen ging ik hem verdedigen. Ik ben driftig. Ik heb als kleine jongen van
negen een lange vent van dertien een blauw oog geslagen. Ik was ziekelijk en heb in de lagere school periode twee jaar
op bed gelegen met een darmkwaal die bij veel mensen dodelijk is. Enkele malen dacht men dat ik dood zou gaan, maar ik
ben blijven leven. Op mijn vijftiende was ik over de ziekte heen'. Met vader bezocht Louis de Nederlandse Hervormde
kerk. Mijn vader, ambtenaar van de gemeente Den Haag, zat graag met zijn kinderen op de eerste rij. In zwart pak en met
een bolhoed'. Louis deed pas belijdenis op zijn drieëntwintigste. 'Ik had wat meer tijd nodig om zover te komen'. Een
oorzaak was dat de dominee, die met enkele catechisanten stond te praten een jongen een enorme uitbrander gaf die iets
wilde vragen.
Louis ging naar de rijksvakschool in Schoonhoven om klokkenmaker te worden. Als hij en een medeleerling wilden bidden
voor het middageten, werden zij gepest door de zonen van rijke juweliers. Ook zijn verstelde broeken konden deze jongens
niet waarderen. Hij bleef thuis wonen, en reisde met de trein heen en weer. Terug in Den Haag moest hij nog vijftig
minuten lopen naar huis. Er was zelden geld voor de tram. En dan moest er nog huiswerk worden gemaakt. Het waren lange
dagen. Met zijn diploma op zak ging Louis werken bij juwelier Klumper in Den Haag. Ook lid van de NH kerk en een goede
man. In een jaar tijd werd Louis chef van het atelier, waar vijf mensen werkten. Klumper wist wel dat Louis graag
sociaal werk wilde doen en vond het goed dat Louis in de middag eerder weg ging om handenarbeid te doen met kinderen in
het Juliana Kinderziekenhuis die TBC hadden. 'Later, bij een keuring in Sittard, werd ontdekt dat ik ook TBC heb gehad,
maar ik heb er niets van gemerkt'.
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In 1943 heeft iemand voor geld mij verraden aan de Duitsers en moest ik in Schwenningen in Zuid Duitsland uurwerken
maken voor tijdbommen. Pas na duizend uurwerken ontdekten de Duitsers dat de uurwerkjes niet afgingen'. Als straf moest
hij langere dagen werken en werd hij ingekwartierd bij een familie. Daarvoor was nog een aanleiding. Voor die tijd zat
hij in een hotelkamer, waar hij met jongeren kerkdiensten hield. Ook dat werd verraden, omdat men dacht dat zij een
verzetsgroep waren. Maar met de familie waar hij toen woonde heeft hij altijd een goede band gehad. Zij noemden hem
Ludwig.
Twee keer kon hij net ontkomen aan executie. 'Op de dag voor de bevrijding pakte de Gestapo mij op en werd ik
meegenomen naar buiten. Toen een Amerikaanse tank er aankwam zijn zij gevlucht. Korte tijd later wilden twee Marokkanen,
in dienst van Franse stoottroepen, mij dood schieten. Ik was een vrouw te hulp gekomen die zij in de kerk wilden
verkrachten'. Toen was het een Britse tank die hem redde. Omdat Louis een EHBO diploma had kwam hij na de bevrijding te
werken in een ziekenkamp in Duitsland. Hij werd, al was hij nog maar drieëntwintig jaar, al snel hoofd van de barak. Een
Rotterdamse bootwerker sloeg hem daar in elkaar. 'Nee, mijn situatie werd er na de oorlog niet beter op'.
'Na de oorlog woonde ik weer bij mijn ouders. In weekeinden kampeerde ik vaak op kampeerterrein Ockenburg in Den Haag
in mijn dubbeldaks Carl Denig tentje. Dat was toen een kampeerbewijsterrein van de ANWB en ik was kampwaard. Later
kampeerden mijn vrouw en ik eerst met een grotere tent en daarna met een caravan. Toen mijn ouders overleden ben ik in
een flat van de gemeente gaan wonen. Langzamerhand ben ik overgeschakeld van het horlogemakervak naar handenarbeid met
zieke kinderen. Ik had ook een werkplaatsje in mijn flat, waar ik kinderen uit achterstandwijken handenarbeid gaf en
meteen nagels knipte en handen waste. Tussen alle verpleegsters vond ik geen vrouw waarmee ik wilde trouwen. Mijn Duitse
pleegvader zag ook wel dat ik nog steeds geen vrouw had en meldde mij per brief dat hij wel een meisje kende dat
geschikt was voor mij. Na eerst een brief te hebben geschreven, heb ik haar met Pasen opgezocht in Schwenningen. Bij
alle buren gingen de gordijntjes opzij. Kwam daar een Hollander die belangstelling had voor Hilde? Hetzelfde jaar nog
zijn we op 10 oktober getrouwd. Mijn familie nam mij niet in dank af dat ik met een Duitse trouwde. Hilde kwam bij mij
in de flat wonen. Ik was toen vijftig en wij waren te oud voor kinderen'. Het werken met jonge kinderen in kleinere
klassen vond Louis fijn. Maar toen hij les moest gaan geven aan kinderen van 17 en 18 jaar, in klassen van wel 35 en met
weinig budget voor handenarbeidspullen, kreeg hij hartklachten en werd afgekeurd. Zij gingen in Düren in Zuid Duitsland
wonen. Maar dat was niet gunstig vanwege pensioen en de ziektekosten verzekering. Op de kaart van Nederland wees Louis
aan Hilde een Stad aan, dicht bij de Heimat: Sittard. In 1998 kochten zij een nieuwbouw huis aan de Edisonstraat. Voor
Louis een huis met grote ramen en voor Hilde een grote tuin. Drieëntwintig jaar hebben zij daar gewoond, tot de dokter
het beter vond dat de toen zieke Hilde met Louis naar Hoogstaete zouden gaan. Na het overlijden van Hilde woont Louis nu
al weer twee jaar alleen in Hoogstaete. 'Ik heb altijd wel wat te doen. Ik ga op bezoek bij mensen in het huis en ga
elke dag naar de fitness. Ik heb het goed hier. Het contact met mensen en het bezoek aan de kerk houden mij op de been'.
Het fotoboek, dat we na veel zoeken vonden ('er moet ergens wel iets zijn'), toont een man en vrouw met veel contacten
met familie en vrienden in Nederland en Duitsland. Veel foto s met bloemen, bergen en mooie steden. De smoothie die twee
jonge meisjes voor hem hebben ingeschud mag ik hebben. 'Ik hoef niet zoveel te drinken'. Jammer dat hij binnenkort
helemaal blind moet worden. 'Maar ik zal wel weer wat anders vinden om te doen'.
Wilt u meneer van Well aanspreken? Hij is een boeiend verteller. Het is daarvoor belangrijk dat hij merkt dat u met hem
spreekt. Dus noem zijn naam en leg eventueel een hand op zijn schouder. Reageert hij, dan noemt u uw naam en stelt een
vraag. Ga gerust voor hem zitten, want hij spreekt zacht en hoort slecht.
Door: Gert Reijnen
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08-01-2017
Thomas van der Leer gaat naar Togo
In de gezamenlijke dienst van zondag 8 januari
vertelde Thomas van der Leer uit Geleen iets over
zijn voornemen naar het Afrikaanse Togo af te
reizen in het kader van het ontwikkelingsproject:
Global Exploration. Zijn school, het Graaf Huyn
College Geleen doet mee aan dit project. Doel van
de uitleg van Thomas was om sponsors te vinden die
financieel willen bijdragen aan zijn reis.
Op de website onder deze link is meer te vinden
over de reis naar Togo.
Men kan ook bijdragen: Via het banknummer NL 34
INGB 0001040800 t.n.v. LVO inzake Graaf Huyn
College Geleen o.v.v. Sponsorgeld Xplore Thomas
van der Leer. Dan ook graag een mail sturen naar
thomasvanderleer@home.nl met bevestiging van
overmaking.

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 5 van 225

Vervolg van: Thomas van der Leer gaat naar Togo

Willy de Koning/Willy de Koning, 08-01-2017
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2163, Subitem: 2.

Pagina 6 van 225

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

13-01-2017
JOHANNESKERK EN KERK GREVENBICHT IN BOEK: "FEESTELINGEN"
In het boek: 'Feestelingen en Historische
Mijlpalen' staat een artikel met foto s van de
jubilerende Johanneskerk.
De Sittard-Geleense stichtingen MEG en SCHUG
gaven in december 2016 de negende editie van hun
jaarboek 'Feestelingen & Historische Mijlpalen in
Sittard-Geleen' uit. De inhoud van het boek is een
boeiend overzicht van diverse gedenkwaardige
gebeurtenissen. Dat zijn koperen, zilveren en
gouden jubilea van verenigingen, stichtingen of
evenementen in de breedste zin van het woord, maar
ook feestelijke mijlpalen van particulieren,
bedrijven, parochies, koren, toneelgezelschappen
enzovoort.
De redactie van het boek vroeg de kerkenraad om
een artikel aan te leveren voor deze jaarlijkse
uitgave. Willy de Koning nam dat op zich en dook
in het archief voor bijpassende foto s.
Niet alleen de ingebruikname van de Johanneskerk
staat in de uitgave van 2016. Ook het
Grevenbichtse podiumkerkje wordt belicht, vanwege
het 165-jarig bestaan van het kerkje. Daar werd de
tekst verzorgd door Herman Baars.
Het boek is niet in de boekhandel verkrijgbaar.
Het is te koop bij de stichting SCHUG, Wim
Ridderbeekx, Belgiëstraat 20 te Geleen. Tel:
046-4740724 06-51776356.
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15-01-2017
Oecumenische dienst met hoopvol thema
Verzoening, dat was het thema van de oecumenische
dienst op zondagmorgen 15 januari in de
Johanneskerk. Daar werd uitdrukking aan gegeven
door letterlijk te bouwen aan vertrouwen. Voor in
de kerk onttrokken bouwstenen met negatieve
eigenschappen de liturgietafel aan het gezicht. De
gemeente kreeg de taak om dit om te zetten naar
positieve elementen. Op briefjes werden mooie
boodschappen en goede voornemens geschreven om te
bouwen aan begrip, vertrouwen en verzoening.
De kinderen hadden het grootste plezier toen ze
de negatieve bouwstenen omver mochten schoppen.
Daarna werd er een positieve draai aan geven. De
bouwstenen werden een kruis met goede woorden.
In deze dienst waren er twee voorgangers,
domineer Joachim Stegink vanuit de PGSG en de heer
Jac Peeters vanuit de parochie Vrangendael. De
cantorij, deze zondag met leden uit de beide
kerken, verleende medewerking.
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12-02-2017
Reformatiezondag in gezamenlijke dienst
Om de verbondenheid met elkaar in de Euregio te
onderstrepen was voor zondag 12 februari een
liturgie opgesteld om 500 jaar Reformatie te
gedenken en te vieren.
In de Johanneskerk werd hierbij stilgestaan in
een gezamenlijke dienst. Uitgangspunt voor deze
dienst was Romeinen 3: 28, namelijk de bekende
drijfveer van Martin Luther: de rechtvaardiging
alleen door het geloof. 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.
Opzet en inhoud van deze reformatiedienst waren
voorbereid door een euregionale werkgroep van de
Protestantse Kerken in de Euregio Maas-Rhein.
Bedoeling was dat deze zondag in alle Protestantse
gemeenten in de Euregio dezelfde Bijbelteksten
gelezen werden en zoveel mogelijk dezelfde liederen werden gezongen.
Een groepje mensen uit Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht heeft zich vooraf met dominee Pier Prins gebogen over
deze dienst. Enkelen van hen, Henk Verkerk, Joke van der Steen en Pier Prins, vertelden over hun persoonlijk geloof naar
aanleiding van de tekst uit Romeinen.
Ook in de verkondiging ging het over deze tekst en daarnaast over de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester.
Voordat de kinderen met Leen Plessius naar de kindernevendienst vertrokken versierden ze de liturgietafel, want, zo
vond Leen: 'Het is een feestelijke zondag!'
De cantorij onder leiding van Hans Timmermans verleende medewerking en Fedor Coenen bespeelde het orgel.
Na de dienst deelden de kinderen kaartjes uit met voor iedere kerkganger een tekst van Luther.
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22-02-2017
Nieuws over het breicafé
In onze regio is er regelmatig Euregionaal
contact. Via dit contact hoorde onze diaconie van
het Strickcafé Aachen: wekelijks komt er een groep
vrouwen bij elkaar om te breien en te haken voor
een project. In oktober 2016 kwam er een oproep
voor een wolinzameling en vanuit onze diakonie
gingen we naar Aachen, met een paar grote tassen
vol ingezamelde breigarens. We werden hartelijk
ontvangen met Kaffee und Kuchen!
Eerder werd er een half jaar gewerkt 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 via Amnesty
International 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; zowel vanuit onze gemeente maar zeker
ook van daarbuiten.Inmiddels hebben wij in Sittard
ook de ervaring dat zowel mensen vanuit onze
gemeente maar ook van daarbuiten komen meedoen. Er
wordt van alles onder handen genomen: grote en
kleine mutsen, sjaals, sokjes, warme sloffen,
truitjes, lapjes om babydekentjes van te maken. En
ook hier is het voor de deelnemers een plezier om elkaar te ontmoeten.
Ook leuk om te ervaren is dat er steeds nieuwe voorraden garens en enorme hoeveelheden brei- en haaknaalden worden
aangeleverd: veel mensen hebben van alles liggen (soms van hun moeder) en zijn blij dat wij er wat mee doen.In november
en december 2016 kwamen we 1 x per maand bij elkaar maar inmiddels is dat 2 x per maand geworden: iedereen vindt het
fijn om wat vaker samen te komen, en dan is het ook minder bezwaarlijk om eens een keer te missen. De gezellige middagen
samen worden erg gewaardeerd, dat is ons inmiddels wel duidelijk.Half februari gaan we met een paar grote tassen vol
gebreid en gehaakt werk naar Aachen, later deze maand wordt dan alles naar Bulgarije gebracht.
Daarna gaan we verder met het volgende gezamenlijke project: we gaan breien voor Afghaanse vluchtelingen in Iran: het
aantal ongeregistreerde vluchtelingen in dat land wordt op dit moment op twee miljoen geschat.Het is naar onze visie een
erg leuk diaconaal project met meerdere mooie aspecten. Het is erg eenvoudig te organiseren, kost niets en heeft veel
effect.Voor ons in Limburg is het ook heel fijn om dit samen met gemeenten in de buurlanden te doen.
Verdere info: Diakenen Hennie Prins en Joke van der Steen:046-4492020 of 046 4584618 hennieprins@hotmail.com
vander_steen@zonnet.nl
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22-02-2017
EUREGIONALE OECUMENISCHE CONFERENTIE 2017
VERBONDENHEID EEN IMPULS VAN DE EUREGIONALE
KERKEN VOOR ONZE SAMENLEVING? DATUM: VRIJDAG, 31
MAART 2017 9.30 15.30 UUR. LOCATIE: ALTEN- UND
PFLEGEHEIM ST. JOSEPH ROTENBERG 35 B 4700 EUPEN.
Eens vroeg een oude Rabbi aan zijn leerlingen:
'Hoe stelt men vast dat de nacht eindigt en de dag
begint?' Een leerling antwoordde: 'Is het als men
vanuit de verte een hond van een schaap kan
onderscheiden?' 'Nee', zei de Rabbi. 'Is het
wanneer men van veraf een vijgenboom van een
dadelboom kan onderscheiden?' vroeg een ander.
'Nee', zei de Rabbi. 'Maar wanneer dan?' vroegen
de leerlingen. De Rabbi sprak: 'Het is dan,
wanneer je in het gezicht van een mens kijkt en
daarin je zuster of je broeder ziet. In België,
Duitsland Nederland en veel andere landen van
Europa is een verruwing in de politieke
omgangsvormen vast te stellen. Dit wordt vooral
duidelijk in het optreden van rechts populistische
partijen en op social media. Welke
maatschappelijke bijdragen kunnen de kerken in de
Euregio leveren om deze verruwing tegen te gaan?
Is het idee van verbondenheid een geëigend
instrument? En hoe kan verbondenheid slagen? Wij
nodigen u hartelijk uit om over deze vragen bij de
Euregionale Conferentie 2017 met elkaar na te
denken.
Met medewerking van:
Ds. Karin van den Broeke, (zie foto) preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland.
- Dr. Norbert Wichard, Bischöfliches Generalvikariat Aachen, Abteilung Grundfragen und -aufgaben der Pastoral.
- Koen Vossen, docent maatschappijleer aan de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur
Anja Klingbeil, Bischöfliches Generalvikariat Aachen, Referentin für Presse und Onlinekommunikation. - Johan van de
Beek, journalist.
In de ochtend zijn er lezingen van ds. Karin van den Broeke en dr. Norbert Wichard. Na de middag kunt u een keus maken
uit 3 workshops. Er is voldoende tijd voor ontmoeting. Deelnemersbijdrage (bij aanvang conferentie te voldoen) Incl.
warme maaltijd, koffie/thee ¬ 25,00; Studenten ¬ 10,00.Aanmelden tot 21 maart 2017 Wij vragen u om u per telefoon of
email aan te melden. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Na aanmelding ontvangt u een
aanmeldingsbevestiging met routebeschrijving. Informatie en aanmelding Nederland: dehaan-verduyn@freeler.nl : 0031 (0)
43 3624240
Deelnemende organisaties: Bisschoppelijk gedelegeerden voor de Oecumene van het Bisdom Aken en het Bisdom Roermond. Caritasverband voor het Bisdom Aken. - Classis Limburg, Protestantse Kerk in Nederland. - Dienst Kerk en Samenleving
Bisdom Roermond.Kirchenkreis Aken van de Evangelische Kerk in het Rijnland. - Protestantse Gemeenten in het district
Luik van de Verenigde Protestantse Kerk in België. - Vicaris van het Duitstalig Gebied van het Bisdom Luik.
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02-03-2017
VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE 40-DAGENTIJD
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van
oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en
gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én
bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver
weg. Kerk in Actie voert in deze belangrijke
kerkelijke periode campagne. Samen met vele
kerkelijke gemeentes ook de onze - en donateurs.
Ieder jaar wordt er een thema gekozen en staan er
zes projecten centraal. Dit jaar is het thema
Sterk&Dapper. Deel als Jezus'.
Wanneer valt de veertigdagentijd in 2017?De
veertigdagentijd loopt in 2017 van Aswoensdag 1
maart tot en met zaterdag 15 april. Op zondag 16
april is het Pasen.
Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen?De
veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes
zondagen in deze periode vallen. De zondag is de
dag van de opstanding van Jezus en daarom een
feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.
Waar komen die veertig dagen vandaan?In de Bijbel
is veertig een belangrijk getal. Jezus was
bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te
vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk
Israël door de woestijn voordat zij in het
beloofde land aankwamen. Het is een getal dat
duidt op voorbereiding en overgang.
Waarom vasten mensen in de
veertigdagentijd?Iedereen die vast heeft daar zijn
eigen redenen en eigen manier voor. Door
bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te
drinken sta je stil bij de overvloed die wij
hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken
over je geloof of om iets te doen voor een ander.
Wat is Aswoensdag?Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de groene
takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje op het hoofd van de mensen. En
hij zegt: Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren . Deze woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse
leven. De vorm van het kruis wijst op het eeuwige leven. Steeds meer protestantse gemeentes hebben ook een
aswoensdagviering.
Wat is de Goede Week?De Goede Week is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt vaak het
verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vieren veel gemeentes het avondmaal, net als
Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Stille Zaterdag
volgt dan op zondag het feest van de opstanding van Jezus: Pasen.
Bron: PKN
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05-03-2017
Eerste zondag in de 40-dagentijd
De betekenis van de bloemschikking voor zondag 5
maart:
Jezus gaat zijn weg vanuit de kracht van Gods
liefde. Op deze eerste zondag horen we over
verleiding en verzoeking. Als symbool van
verleiding zien we prachtige gele bloemen. Zij
schitteren boven de stenen en het zand van de
woestijn. In de lezing ontmoeten we God in de mens
Jezus. Hij weerstaat elke verleiding, staat in
zijn kracht.
STA IN JE KRACHT DE SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKINGEN
VOOR DE ZONDAGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD EN
PASENHet kernthema voor deze veertigdagentijd is
kracht . De berg, uit de teksten die gelezen
worden, wordt vormgegeven door drie boomschijven.
Deze straalt kracht uit maar is ook plaats van
stilte, van verwondering. Elke ring staat voor
groeikracht. Kracht voor mensen die hun wil en
hart volgen om net zo sterk en dapper te zijn als
Jezus en te delen zoals Hij deelt.
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05-03-2017
Koffiedrinken in zaal 3
We maken een hoop kabaal met z'n allen als we op
zondagmorgen na de kerkdienst koffie, thee of
limonade gaan drinken. Schuivende stoelen,
rinkelende kopjes en geanimeerde gesprekken
leveren heel wat decibels op.
Dat is niet voor iedereen even prettig. Sommige
mensen vinden het lastig om bij zoveel lawaai een
gesprek te volgen en te voeren. Daarom is er
gelegenheid om elkaar in zaal 3 te ontmoeten. Het
is daar een stuk rustiger en ook gezellig.
Kom er eens bij zitten om een gesprekje aan te knopen. U hoeft echt niet in het bezit te zijn van een gehoorapparaat om
u hier welkom te voelen.
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12-03-2017
Bloemschikking voor de 2de zondag in de 40-dagentijd
Mozes ontvangt de tien geboden op de berg. Jezus
gaat met drie leerlingen de berg op. Op de berg is
er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze
vast willen houden. Bijzondere ontmoetingen die
bepalend zijn voor het leven. Wat er gezien is op
de berg is niet vast te houden, maar wel mee te
nemen in het denken en doen.
Bij deze schikking las dominee Irene Pluim de
onderstaande tekst:
Hemels licht
kan er soms
zomaar
zijn
Herinnering blijft
en geeft vreugde
Sta
in die kracht
STA IN JE KRACHT
DE SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKINGEN VOOR DE ZONDAGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN
Het kernthema voor deze veertigdagentijd is kracht . De berg, uit de teksten die gelezen worden, wordt vormgegeven
door drie boomschijven. Deze straalt kracht uit maar is ook plaats van stilte, van verwondering. Elke ring staat voor
groeikracht. Kracht voor mensen die hun wil en hart volgen om net zo sterk en dapper te zijn als Jezus en te delen zoals
Hij deelt.
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12-03-2017
Dienst met Taizéliederen
Op de tweede zondag in de Veertigdagentijd, 12
maart, werd in de Johanneskerk een dienst
gehouden met Taizéliederen.
Dat betekende dat er in veel talen werd gezongen,
net als in de Taizegemeenschap waar mensen uit de
hele wereld samenkomen. In die verbondenheid
klonken liederen in het Engels, Duits, Frans,
Nederlands en Latijn.
De cantorij verleende medewerking en ondersteunde
de gemeentezang. In blokjes van drie werden de
verschillende liederen aaneengesmeed.
Dominee Irene Pluim preekte over het verhaal van
de verheerlijking van Jezus op de berg.
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18-03-2017
Britse Pubquiz voor herhaling vatbaar
Alle deelnemers waren het na afloop over eens: de
Britse pubquiz is voor herhaling vatbaar.
Op vrijdagavond 17 maart deden vier groepjes van
vijf mensen mee met de quiz. Het was een idee van
Charles en Jolanda Cartwright, samen met dominee
Irene Pluim. Jolanda en Charles kennen het
fenomeen pubquiz vanuit Engeland.
Om half negen s avonds was iedereen welkom in de
kelder van de Johanneskerk waar hapjes en drankjes
klaarstonden. De quiz begon om negen uur. Er waren
vijf ronden met telkens 10 vragen, makkelijke en
moeilijke, over uiteenlopende onderwerpen.
Aardrijkskundvragen, geschiedenis, godsdienst,
muziek en componisten, van alles kwam voorbij.
Parate kennis was vereist, want er waren geen
meerkeuzemogelijkheden.
Charles stelde de vragen. Per groep werden door
één persoon de antwoorden op een A4tje geschreven.
Na elke ronde werd dat A4tje doorgegeven en
nagekeken door een andere groep. Jolanda vertelde
de goede antwoorden.
Soms waren per vraag meerdere punten te verdelen. De deelnemende groepen heetten, The Jollies , de Krantenleesgroep ,
de Bich B en de Blindgangers . Ze scoorden beurtelings dan weer hoog, dan weer minder. Kortom: het bleef spannend.
Bij één van de onderdelen mocht men kiezen of men wel of geen antwoord gaf, maar als één van de vragen fout werd
beantwoord werden alle vragen met 0 punten beoordeeld. Dat overkwam de Krantenleesgroep, anders waren ze winnaar
geworden. De uitslag was:
1.The Jollies met 62 punten
Gedeeld 2de. Krantenleesgroep en Bich B met 56,5 punten

de Blindgangers met 54 punten

De winnaars kregen een medaille van speculaas.
Het was een geanimeerde en gezellige bijeenkomst. Zo gezellig blijkbaar dat een enkeling even de met zichzelf
afgesproken vastentijd vergat en toch maar een beetje wijn in het colaglas schonk of een zoutje nam.
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19-03-2017
Liturgische bloemschikking voor de 3de zondag in de 40-dagentijd
Jakobs volk wordt groot en sterk zoals eens
beloofd is. Gods kracht sterkt hen in goede en
slechte tijden. De vrouw bij de bron zoekt gewoon
water en vindt het levende water. Jezus zet haar
in haar kracht. Vanuit die kracht zal haar leven
vrucht dragen.
Op deze zondag, 19 maart, las dominee Joachim
Stegink daarbij de volgende tekst:
Sta in je kracht
neem
van het levende water
dat geboden wordt
levenskracht
gegeven
uit liefde opgericht
om te staan
in je kracht
STA IN JE KRACHT
DE SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKINGEN VOOR DE ZONDAGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN
Het kernthema voor deze veertigdagentijd is kracht . De berg, uit de teksten die gelezen worden, wordt vormgegeven
door drie boomschijven. Deze straalt kracht uit maar is ook plaats van stilte, van verwondering. Elke ring staat voor
groeikracht. Kracht voor mensen die hun wil en hart volgen om net zo sterk en dapper te zijn als Jezus en te delen zoals
Hij deelt
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09-04-2017
Palmzondag met onze jongeren!
Gezamenlijke 12+ Jongerenkerk op zondag 9 april
De gezamenlijke dienst op Palmzondag wordt
gehouden als 12+ Jongerenkerk. Het thema is Rust
en Bezinning en daarbij zal het palmpasenverhaal
ook ter sprake komen. Samen met dominee Pier Prins
wordt de dienst ingevuld volgens de liturgie van
een jongerendienst. Dat betekent dat er interactie
is met de gemeente via een opstapspel en
stellingen. Er wordt ook gekeken naar wat er in de
wereld gebeurt met de actualiteiten, via gebed
wordt hier extra bij stilgestaan. Verder hebben
muziek en samenzang een belangrijke plek in de
dienst.
De dienst is om 10.00 uur in de Johanneskerk in
Sittard en we hopen zowel jong als oud te mogen
ontmoeten.
Namens het team van de 12+ Jongerenkerk,
Emma de Koning
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31-03-2017
Geschiedenis van de Gereformeerde kerk Sittard
Onder redactie van de heer G.J. Kok uit Groningen
verscheen een bericht op internet over de
geschiedenis van 'De Gereformeerde kerk te
Sittard'. De website Gereformeerdekerken.info is
gewijd aan landelijke en regionale geschiedenissen
van Gereformeerde Kerken. Nu is dus Sittard aan de
beurt.
U kunt de website vinden via deze link .
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09-04-2017
Met "Rust en Bezinning" op weg in de Stille Week
Rust en Bezinning was het thema van de 12+
Jongerenkerk op Palmzondag 9 april in de
Johanneskerk. Het was een gezamenlijke dienst met
de PGGBU. De dienst was voorbereid door de
jongerengroep en dominee Pier Prins.
Natuurlijk had de bovengrondse jongerendienst
weer de bekende ingrediënten, zoals een
Opstapspel, dit keer met vragen over de
Vastentijd, een blokje actualiteiten met
aansluitend het kyriëgebed en stellingen.
Ook kon er worden gereageerd op een leuke
animatiefilm 'The bird and the man'. Een filmpje
met het thema 'Rust en Bezinning', maar uit de
reacties van de kerkgangers bleken er toch veel
verschillende invalshoeken bij te zijn.
In de overdenking was niet allen het verhaal van
Palmpasen belangrijk, maar ook het vervolg daarop.
Na de hectiek en de drukte van de intocht in
Jeruzalem zocht Jezus de stilte op, de rust en de
bezinning. Zo gaan ook wij op weg in de Stille
Week, op weg naar Pasen.
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10-04-2017
Liturgische bloemschikking voor de zesde zondag van de
veertigdagentijd
Zondag 9 april.
Zesde zondag van de veertigdagentijd.
Eeuwen later herkent men Jezus in de woorden van
Jesaja. Bij de intocht in Jeruzalem is de
verwachting van de mensen hooggespannen. Zij zien
in Jezus een nieuwe koning, hun verlosser. Alles
gaat heel anders dan verwacht. Niet het geweld,
maar de zachte krachten blijken te winnen.
STA IN JE KRACHT
DE SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKINGEN VOOR DE ZONDAGEN
IN DE VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN
Het kernthema voor deze veertigdagentijd is
kracht . De berg, uit de teksten die gelezen
worden, wordt vormgegeven door drie boomschijven.
Deze straalt kracht uit maar is ook plaats van
stilte, van verwondering. Elke ring staat voor
groeikracht. Kracht voor mensen die hun wil en
hart volgen om net zo sterk en dapper te zijn als
Jezus en te delen zoals Hij deelt.
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11-04-2017
Bijbelkring West viert Pasen
Op dinsdagavond 11 april vierde Bijbelkring West
in huize Zandstra de jaarlijkse Paasbijeenkomst.
In voorgaande jaren was het gebruikelijk dat te
doen door het delen van brood en wijn , te zingen,
Bijbelteksten te lezen en overdenkingen te houden.
Die onderdelen waren er dit jaar ook allemaal,
maar het samenzijn werd nu uitgebreid met een
eenvoudige maaltijd.
Het was een fijne bijeenkomst en het voelt goed
om zo samen de Tafel van de Heer te gedenken en te
vieren en daarnaast vriendschap en geloof te
delen.
Willy de Koning
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15-04-2017
De Heer is waarlijk opgestaan!
Hallelujah !
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18-04-2017
Gezellige en geslaagde bloesemtocht
Vanmiddag 18 april, was het zover, de
bloesemtocht voor de 75+ van beiden kerken. De hal
van de Ontmoetingskerk stroomde langzamerhand vol
met mensen. Iedereen werd welkom geheten en nadat
alle namen op de lijst waren gecontroleerd en de
betalingen geregeld konden we op weg.
Het enthousiasme voor de tocht was zo groot, meer
dan 70 aanmeldingen, dat we met een grote en een
kleine bus op stap gingen, richting het zuiden
waar de bloesems aan de appel-, peren en
kersenbomen vrolijk in het zonnetje bloeien. De
stemming was opperbest en voelde als een
schoolreisje. Ook het snoep voor onderweg, waar
Bertha Verkerk mee rondging, ontbrak niet. De
chauffeur van de grote bus wist van alles te
vertellen over de omgeving. Over het mijnverleden,
over de voordelen van de nieuwe randweg die deze zomer klaar zal zijn en nog veel meer bijzonderheden van het
heuvelland. In de kleine bus was het wat dat betreft een stuk rustiger maar werden er allerlei ontdekkingen gedaan
tussen de kerkgangers van beide kerken; zo van 'kom jij ook uit Rotterdam en waar dan, oh ik woonde ook in die buurt'.
Dus een feest van herkenning en herinnering. En: 'kijk de nieuwe snelweg, jaren niet meer hier geweest'. Via vele
smalle wegen (de bus is dan wel heel groot), dorpen, boomgaarden vol bloesem en fris groene bomen, langs de Brands
brouwerijen kwamen we bij onze rustplaats de hoeve Scholtissenhof , een 500-jaar oude carré-boerderij in Bocholtz.
De vlaaien en een schaal vol geklopte slagroom, stonden klaar. En als bij een lopend buffet ging, bij binnenkomst,
iedereen er langs en nam wat hij/zij lekker vond. Op de tafels stonden de kop en schotels en thermoskannen koffie
klaar. Het liep als een geoliede machine. Iedereen schoof bij iedereen aan. De vlaaien smaakten heerlijk, de koffie/thee
was lekker warm, de sfeer uitstekend en buiten een regenbui. En er werd druk gebruik gemaakt van het Huuske . Niet
moeilijk te raden wat dat is. De boerderij heeft ook nog een winkeltje met allerlei snuisterijen voor landelijk wonen
en zelfgemaakt ijs, appels en verse eieren. Na een klein uur moesten we weer verder en via omwegen reden we richting
Beek, waar de eerste gasten werden afgezet. Daarna naar Geleen, waar we even voor zessen aankwamen. Het was een
vrolijke, gezellige middag, waar iedereen van genoten heeft en de integratie tussen de kerkgangers vanzelfsprekend was.
Dank aan Jenny Kooistra van de diaconie Geleen-Beek-Urmond, die dit alles weer voortreffelijk heeft geregeld. We kijken
alweer uit naar de volgende keer!
Namens de diaconie, Hennie Prins
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16-06-2017
24 UUR LEVEN ALS VLUCHTELING, DURF JIJ HET AAN?
APELDOORN â¬ Wat zou jij doen als je op de vlucht was? Voor ruim 65 miljoen mensen wereldwijd is dit het echte leven.
Tijdens het evenement "Op de Vlucht" kun jij 24 uur lang ervaren wat het betekent om een vluchteling te zijn. Maak het
mee!
Dit is de tweede keer dat hulporganisatie ZOA het
evenement Op de Vlucht organiseert. Als je meedoet
kom je erachter dat veel niet meer zeker is. Je
bezit weinig tot niets en bent afhankelijk van
hulp.
Oud-deelnemer Matthijs vertelde over zijn
ervaring: 'Tijdens Op de Vlucht besefte ik pas
echt hoe makkelijk wij omgaan met onze welvaart en
vrijheid. Al met al was dit een ervaring waar ik
dankbaar voor ben, het heeft mijn kijk op
vluchtelingenkampen geheel veranderd. Ik ben
vooral dankbaar met mijn douche, warme bed en
veiligheidsgevoel, die -helaas- voor miljoenen
vluchtelingen niet bestaan.'
Maak het verschil voor een vluchtelingengezinDe
opbrengst van het evenement gaat naar
vluchtelingen in Afrika, Azië en het
Midden-Oosten. Laat je sponsoren om mee te doen
en help bijvoorbeeld een vluchtelingengezin aan
onderdak, voedsel en meer! Zo kun jij heel
concreet het verschil maken voor vluchtelingen
door één dag in hun schoenen te staan.
Durf jij de uitdaging aan?
Op de Vlucht vindt plaats op 16 en 17 juni 2017
in de buurt van Apeldoorn . Waar precies, dat
wordt nog niet gecommuniceerd. Een vluchteling
weet immers ook niet waar hij naartoe gaat. Durf
jij het aan?
Meld je snel aan via www.opdevlucht.nl!
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Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2308, Subitem: 2.

Pagina 58 van 225

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

25-04-2017
L1-radio deelt "lintje" uit aan Leen Plessius
'Vlak voor Koningsdag is de traditionele
lintjesregen, maar onze koning heeft er lang niet
genoeg ! En dus deelt L1 Limburgse Lintjes uit.
Welke Limburger verdient er een lintje en waarom?'
Die vraag stelde de regionale omroep L1 aan de
radioluisteraars. Ze konden iemand voordragen voor
een alternatief lintje.
Jan de Koning, lid van de PGSG en redactiechef
bij L1 vroeg een lintje aan voor Leen Plessius
omdat Leen al talloze jaren op alle fronten
vrijwilligerswerk doet voor de PGSG. Onlangs nam
hij afscheid van het team van de
Kindernevendienst.
In zijn werkloods in de Berghaven kreeg de
nietsvermoedende Leen door verslaggever Frank
Moonen een microfoon onder zijn neus geduwd en
mocht hij het lintje in ontvangst nemen. Dat
leverde een mooi gespre k op.

Willy de Koning/Hans Pelman, 25-04-2017
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2316, Subitem: 2.
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26-04-2017
Fedor Coenen geridderd
Fedor Coenen, organist van de PGSG, is vandaag
namens Koning Willem Alexander door burgemeester
Sjraar Cox gedecoreerd als Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Fedor is woonachtig in Born en
afkomstig uit Montfort. Hij zet zich al jaren in
voor de Stichting Kasteel Montfort en de
Koninklijke Fanfare Vriendenkring in Montfort.
(zie omschrijving rechts).
Kerkleden van de PGSG kennen hem om zijn vrolijke
en krachtige orgelspel.
Fedor is één van de 18 gedecoreerden in de
gemeente Sittard-Geleen dit jaar.
Meer informatie is te lezen op deze pagina .
drs. F.T.H.A. (Fedor) Coenen uit Born (46)
Hij is al een kwart eeuw actief als vrijwilliger
bij Koninklijke Fanfare Vriendenkring in Montfort.
Niet alleen bestuurlijk maar ook als dirigent. Hij
is initiator en organisator van talrijke
evenementen.
Hij is bestuurslid /voorzitter van de Stichting
Kasteel Montfort en omgeving, dat inmiddels is
uitgegroeid tot het project Heerlijkheidt
Montfort. Hij is oprichter en voorzitter van de
Stichting Middeleeuws Montfort. Verder is hij
bestuurslid van de Stichting Limburgse Kastelen.
Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau .
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14-05-2017
Succesvolle stekjesmarkt
De winter ligt weer achter ons, het koude
voorjaar doet ons verlangen naar warmte en lekker
in de tuin zitten of werken. De jaarlijkse
stekjesmarkt bij de Johanneskerk was daarom
natuurlijk heel welkom.
Op 7 en 14 mei hield ZWO de stekjesmarkt op het
plein bij de kerk. Iedereen werd uitgenodigd om
hieraan mee te doen. Men kon plantjes meebrengen
op de dag van de verkoop. Ook bloemstukjes, kleine
boeketjes of een bloeiende tak waren welkom.
Ook dit jaar was de opbrengst weer voor 'Shabai'
, het werk van Elisabeth den Boer in China.
Na afloop van de beide stekjesmarkten meldden
Maarten en Iet den Boer op zondag 14 mei het
volgende:
We kunnen weer van een groot succes spreken. Het
weer werkte ook goed mee vandaag. En dat het een
gemeenschappelijke dienst was, hielp ook mee
natuurlijk.
Zowel de boeken en kaarten als de plantjes konden
op veel belangstelling rekenen.
Stekjes hebben vandaag 216,15 opgebracht. En de
kaarten en boeken 30,70
Vorige week al 113,30 voor de stekjes en 15,00
voor de kaarten en boeken.
Totaal komen we op het mooie bedrag van 375,15
Iedereen reuze bedankt voor de inzet.
Groeten, Maarten en Iet
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11-06-2017
Johanneskerk viert jubileumdienst met Synoidos
Koor Synoidos, Koor dat je raakt, bestaat 25 jaar
en dat heuglijke feit werd herdacht in de viering
van zondag 11 juni in de Johanneskerk. Dat is de
kerk waar Synoidos wekelijks repeteert en waar de
wortels liggen: zo vertelde koorvoorzitter Monica
Bosman na afloop van de dienst. Ze schetste kort
het wel en wee dat Synoidos meemaakte in de loop
der jaren. Ooit begon het als Protestants koor; nu
is het een algemeen Christelijk koor en waar in
het begin de gemiddelde leeftijd op 30 jaar lag is
dat nu 55 jaar. Er zijn diverse buitenlandse
concertreizen gemaakt, veel optredens verzorgd,
cd s gemaakt en er staat een bijzonder project op
de rol, Stromen getiteld. Op 28 oktober is de
première in de aula van het Trevianum.
De overdenking in deze dienst was een
wisselwerking tussen voorganger Joachim Stegink en
het koor. Bijbelteksten, zang en korte preekjes
over de blinde Bartimeus wisselden elkaar af in
een mooie balans en passend bij het thema: Geloof
dat raakt .
Er viel nog iets te vieren: Nadia Loenders was onlangs 12,5 jaar dirigent van Symoidos. Monica Bosman roemde haar
inspirerende leiding en verklapte dat Nadia binnekort haar 50ste verjaardag viert. Ze kreeg een fotoboek aangeboden over
haar belevenissen met het koor.
Bij het koffiedrinken na afloop trakteerde Synoidos op zelfgebakken cupcakes.
De tekst van Monica's toespraak staat rechts weergegeven.
Welkom op ons feestje!
Joachim heeft het al genoemd, wij vieren dit jaar als koor een feestje vanwege ons 25-jarig jubileum. Dit willen wij
ook graag met u, gemeenteleden van deze kerk vieren. Dit is onze thuisbasis. De kerk waar wij al 25 jaar repeteren en
waar veel koorleden deel vanuit maken.
Wij zijn begonnen als Protestants christelijk koor Synoidos maar in de loop der jaren zijn veel mensen van buiten
deze kerkgemeenschap zich thuis gaan voelen binnen ons koor en hebben wij onze naam veranderd in Christelijk koor
Synoidos .
Wij zingen niet zomaar leuke liedjes, we zingen liedjes met een boodschap. Vaak zijn dat religieuze liederen maar niet
altijd zit er een christelijke boodschap in. Wel vinden we het belangrijk dat we in al onze liederen uitdragen waar we
in geloven, wat we belangrijk vinden. Een aantal jaren geleden hebben we dan ook als motto aan onze naam toegevoegd
Koor dat je raakt . Dat is waar we voor staan. We hebben iets te vertellen en willen dat overbrengen.
Wij houden van zingen en dan doen wij graag voor u. Vanuit deze kerkgemeenschap hebben we ook een trouwe achterban,
mensen die onze concerten regelmatig bezoeken. Wij willen u hiervoor heel hartelijk bedanken. Het doet ons goed dat u er
bent, dat mag ook wel eens gezegd. Ook zingen we jaarlijks traditiegetrouw in de kerstnachtdienst. Voor velen van ons
geldt, dat kerst toch niet helemaal het echte kerstgevoel geeft als wij niet voor u hebben gezongen in de
kerstnachtdienst.
Als koor hebben we mooie dingen met elkaar meegemaakt in die 25 jaar. Concertreizen naar o.a. Versailles, Eichwalde,
Bonn, Londen en Heidelberg maar ook prachtige concerten en projecten; The promiss of Christmas , het Requim van
twijfel en troost , de passiecantate Who is this King en dit jaar ons nieuwe project Stromen . Een project geschreven
door een aantal leden van ons koor en op muziek gezet door onze dirigent Nadia Loenders
Maar we hebben ook moeilijke momenten meegemaakt, afscheid moeten nemen van mensen die ons lief waren. Ook op die
momenten merken we hoe hecht we zijn als koor. Omzien naar elkaar is niet alleen belangrijk binnen deze kerk maar ook
binnen ons koor.
Gelukkig hebben we ook nieuwe mensen mogen verwelkomen, waar we heel blij mee zijn. Ons koor is gegroeid en telt
inmiddels rond de 60 leden.
Toen ons koor werd opgericht lag de gemiddelde leeftijd rond de 30, nu 25 jaar later is de gemiddelde leeftijd 55.
MAAR op momenten dat wij met de bus naar een concert rijden voelt het net als een schoolreisje. Er wordt veel gelachen
en veel gedeeld.
We zijn door de jaren heen niet alleen gegroeid in aantal maar zijn onder verschillende dirigenten ook gegroeid als
koor. Dat brengt mij op het volgende&.
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Het 25-jarig jubileum is niet het enige jubileum dat wij vieren binnen het koor. Wij willen u ook laten weten dat Nadia
Loenders op 1 maart 12 ½ jaar dirigent was van Synoidos. We hebben hier binnen het koor in maart ook al wat aandacht aan
besteed maar we willen hier binnen deze kerkgemeenschap ook even wat aandacht aan schenken. Ook wordt Nadia volgende
week 50 jaar. Reden voor ons om haar nog even in het zonnetje te zetten.
Nadia zit altijd vol energie. Er wordt tijdens de repetitie hard gewerkt maar ook regelmatig hard gelachen. Met haar
beeldspraken, zie je lichaam als kathedraal of ik zie engeltjes voor me die , ook verschillende sprookjes komen
voorbij, weet ze ons iedere keer weer te inspireren. Alles om ervoor te zorgen dat we op de juiste manier en met de
juiste beleving zingen.
Dat we blij met je zijn Nadia, dat weet je al. Ik heb zojuist even een beeld geschetst van wat wij als koor belangrijk
vinden en met elkaar hebben meegemaakt maar een groot deel van de dingen die we hebben gedaan waren onder jouw leiding.
Als blijvende herinnering hebben we daarom een fotoboekje dat we jou willen aanbieden met daarin onze concerten,
concertreizen en koorfoto s. Thea mag ik jou vragen het fotoboekje aan Nadia te overhandigen -> Lang zal ze leven.
Na het zingen van het slotlied Lied van het leven uit ons project Stromen is het tijd voor koffie en thee. Een
aantal mensen binnen ons koor hebben voor deze gelegenheid cupcakes gebakken. Wij hopen dat ze smaken en zien u heel
graag op ons concert Stromen dat op 28 oktober in première gaat in het Trevianum . Natuurlijk staat ook dan Synoidos
onder leiding van dirigente Nadia Loenders en worden wij op de piano begeleid door onze zeer gewaardeerde pianist Frans
Schockaert.
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04-06-2017
Pinksteren: de GEEST zet in beweging
In een uitbundige dienst vierden we 4 juni in de
Johanneskerk dat de Heilige Geest is uitgestort .
Een moeilijke term, maar het gevolg is in elk
geval inspiratie, enthousiasme, muziek en
beweging. De Geest denkt niet in hokjes en vaste
patronen, maar blijft verrassen. In deze dienst
beleefden we dat op allerlei manieren.
De cantorij zong met ons vol geestdrift tal van
pinksterliederen. Daar waren bekende bij en minder
bekende, en er klonken ook prachtige solo s.
Een grote verrassing was een heuse flashmob ,
misschien wel net zo onverwacht als de vurige
tongen van 2000 jaar geleden.
Van overal uit de kerk stonden mensen op die
spontaan begonnen te dansen al bleek later dat
ze de avond ervoor al wel een beetje geoefend
hadden onder leiding van Nely Stuij.
Niemand kon blijven zitten, en velen gingen vrolijk meeklappen. In haar preek legde Irene de link met het
Pinksterfeest, ook toen een aanstekelijke beweging die niemand onberoerd liet.
Voor een hele korte indruk van de flashmob: klik hier!
Weer heel anders was een lied van hedendaagse zangers Typhoon en Karsu dat we hoorden, Hierheen Adem , op een tekst
van Huub Oosterhuis (blz 1143 van het liedboek). Als je die nog eens horen wilt: klik hier.
Op vele manieren in beweging gezet gingen we de wereld in!
Nely Stuij
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18-06-2017
Vrijheid, Vreemdheid en Vertrouwen
Vrijheid, Vreemdheid en Vertrouwen waren de
elementen die voorbij kwamen in de overdenking van
Dominee Ferdinand Borger uit Amsterdam tijdens de
dienst van 18 juni in de Johanneskerk.
De bijbehorende teksten kwamen uit het Bijbelboek
Jesaja 56 en uit de Dagboeken van Adam en Eva van
Mark Twain.
Ferdinand Borger nam de Adam-gedeelten voor zijn
rekening en Christel Prins kroop in de huid van
Eva. Dat leverde verrassende en soms humoristische
invalshoeken op bij dit overbekende verhaal. Het
hebben en geven van een naam was hierbij een
belangrijk gegeven.
Een vierstemmig zanggroepje, bestaande uit Irene
van Gurp, Irene Pluim, Marnix van Gurp en Theo
Zwartkruis, liet prachtige klanken horen en
leverde een fraaie bijdrage aan deze dienst.
Daarnaast speelde Irene van Gurp op blokfluit en
Vincent Snackers op orgel en piano.
Heel verstild klonk bij de gebeden:
Roep onze namen,
Dat wij U horen,
Dat wij weer ademen,
Dat wij U leven.
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20-06-2017
IJS ETEN ALS SEIZOENSAFSLUITING BIJBELKRING
Met een wandeling en een consumptie bij het
IJspaleis in Tudderen sloot Bijbelkring West op
dinsdag 20 juni het seizoen af. Dat wordt, naast
het jaarlijkse Kerstdiner en de Paasmaaltijd, al
bijna een traditie. Ook vorig jaar werd er
gewandeld en ijs gegeten.
Op de deelnemerslijst van de Bijbelkring staan 15
mensen, maar de samenstelling wisselt nogal per
avond. Op deze laatste avond waren er 10 mensen.
In de afgelopen periode hield de Bijbelkring zich
bezig met de brieven van Paulus. Voor het nieuwe
seizoen wordt(en) het onderwerp/de onderwerpen nog
vastgesteld in goed overleg.
Het nieuwe seizoen van de Bijbelkring begint na
de startzondag, op dinsdag 12 september. De
locatie wordt nog bekend gemaakt.
Meer informatie over Bijbelkring West bij: Willy
de Koning: willydekoning@home.nl
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25-06-2017
Gert Reijnen en Gery Makkinga nemen afscheid van de cantorij
Deze zomer verhuizen Gert Reijnen en Gery
Makkinga naar Apeldoorn om daar een nieuwe start
te maken. Al de jaren dat zij in Sittard woonden 15,5 jaar - maakten ze deel uit van de cantorij
van de Johanneskerk.
In de kerkdienst van zondag 25 juni in de
Ontmoetingskerk in Geleen zongen ze voor het
laatst mee. Bij wijze van afscheid zongen ze solo
bij het Afrikaanse lied Thuma Mina.
We wensen hen het allerbeste toe in hun nieuwe
woonomgeving en bij hun nieuwe kerkgenootschap.
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25-06-2017
Aandacht voor oogkliniek bij themadienst: ZIEN
De ZWO groepen van Geleen Beek Urmond en Sittard
Grevenbicht gaan de komende twee jaar een
oogkliniek financieel steunen die Samuël en Tamara
Verkerk in Zambia opzetten. Bertha en Henk Verkerk
zijn de ouders van Samuël en bekend bij veel
kerkgangers. Bertha vertelde eerder in een dienst
al eens over deze kliniek.
Dat deed ze ook in de gezamenlijke dienst in de
Ontmoetingskerk op zondag 25 juni. In Zambia zijn
veel mensen onnodig blind en slechtziend en
toegang tot goede betaalbare oogzorg is een groot
probleem. Onlangs waren Henk en Bertha op bezoek
in Zambia bij hun zoon, schoondochter, drie
kleinkinderen en bij de kliniek.
Bertha toonde foto s van praktijkgevallen, hoe
gewenst en zinvol de hulp daar is en gaf een
inkijkje in het dagelijks leven aldaar.
De dienst werd onder leiding van Hans Timmermans muzikaal opgeluisterd door zang van de cantorij, helemaal in sfeer.
Vrolijke Afrikaanse klanken vulden de kerk. Nelly de Haan begeleidde op orgel en piano. Het klonk aanstekelijk en
nodigde uit tot enthousiast meeklappen.
In de overdenking van dominee Irene Pluim stonden verhalen over genezingen van blinden door Jezus centraal. Zij hield
de gemeente een spiegel voor. Wie ziende is kan nog steeds blind zijn, geestelijk blind. Willen wij dat of hebben we oog
voor de noden van onze naasten, dichtbij en ver weg? Dat klonk ook door in het slotlied 992:
Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?
Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?
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28-06-2017
KRANTENLEESKRING SLUIT SEIZOEN AF
Tradities alom, zo aan het einde van een seizoen.
Ook bij de Krantenleeskring. Daar vindt de
jaarlijkse afsluiting plaats bij Zorgboerderij
Ophovenerhof met koffie en vlaai. Bijna iedereen
was aanwezig dit jaar op woensdag 28 juni.
De Krantenleesgroep bestaat uit elf leden, maar
twee van hen gaan de groep verlaten. Gert Reijnen
en Gery Makkinga waren er voor de laatste keer
bij, vanwege de aanstaande verhuizing naar
Apeldoorn.
Dat feit ging niet ongemerkt voorbij. Ze kregen
een prachtige panoramafoto van de Sittardse markt,
een oorkonde en er werd een passende liedtekst
gezongen.
Op 30 augustus begint de groep weer met het tweewekelijks bespreken van kranten. Het nieuws is soms verbijsterend,
roept vragen op en maakt gevoelens los.
Bij de Krantenleeskring wordt dat samen gedeeld, onder het genot van koffie of thee bij één van de leden thuis.
Meer informatie bij Fokke Dijkstra, tel. 046 4513992.
Willy de Koning
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02-07-2017
"Don"t worry, be happy!"
'Don t worry, be happy!', dat klonk op meerdere
manieren door in de kerkdienst van zondag 2 juli
in de Johanneskerk.
Het was een viering met de Tafel van de Heer en
de Overstap van Nienke van Oord.
Nienke verlaat de basisschool en de
kindernevendienst en is straks welkom bij de
andere jeugdwerkvormen zoals Yohnight en
basiscatechese.
Nienke sprak een eigen openingsgebed uit.
Irene Pluim preekte naar aanleiding van de
uitspraak van Jezus: 'Maak je in géén ding
bezorgd', uit Mattheus 6. Dus, Don t worry, be
happy! De tune van dit bekende popliedje klonk
door de kerk, deze tekst stond op een spiegel die
Nienke van haar ouders kreeg.
Uit handen van Christel Prins kreeg ze een Bijbel
in gewone taal en bij de kindernevendienst was
voor haar geknutseld met vlinders. Laurien Smeets
mocht het aan Nienke geven.
Hierna werden brood en wijn gedeeld en sloot de
gemeente staande in een grote kring de dienst af
met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.
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04-07-2017
De BBQ was weer gezellig!
Zondag 2 juli was weer de traditionele afsluiting
van het jeugdseizoen, met de roemruchte BBQ in de
tuin van de familie Stuij. Burgers, Veggi burgers,
Wraps, worstjes, kipsateetjes en sla uit eigen
tuin. Heerlijk, en tussendoor natuurlijk zoals
altijd pingpong, en deze keer ook een partijtje
voetbal in de tuin. Het was mooi, en meteen maar
besloten dat we gewoon lekker doorgaan met
Yonights en jongerenkerk, zelfs als er soms niet
zo veel mensen zijn - zoals dit seizoen. Het was
gezellig, het was heerlijk weer, de zomervakantie
kan beginnen!
Bert Stuij
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09-07-2017
"IK TWIJFEL, IK GELOOF"
Geloven is&
Geloven is: zoeken, tasten, doen, soms tegen
jezelf in, cirkelen om een geheim, dromen van een
vergezicht.
Ik geloof, ik hoop, ik verwacht een gemeenschap
samen onderweg,
mannen en vrouwen overal, die mens zijn voor een
ander
en mens zijn voor zichzelf.
Roepende stem voor het recht, kloppend hart
bewogen voor de samenleving.
RUIMTE, waar de lof aan God levend wordt gehouden
en waar ondanks alle pijn en vernedering de
menselijke waardigheid wordt behouden.
Ik geloof in het leven, in een bestaan van God gekregen.
Met vallen en opstaan geloof ik:
samen zoeken, samen tasten,
samen delen, samen bouwen.
Ik geloof, maar ik twijfel: ik twijfel, maar ik geloof!
Amen
De tekst van de geloofsbelijdenis hiernaast werd gelezen door Leen Plessius in de kerkdienst van zondag 9 juli met het
thema: 'Ik twijfel, ik geloof'. Een gezamenlijke dienst met de PGGBU en voorbereid door enkele gemeenteleden, namelijk:
Leen Plessius, Willy van der Weide en Dick Haster.
Omdat Willy van der Weide niet aanwezig kon zijn sprong ambtsdrager van dienst Sietse van der Sluis voor hem in.
In deze geloofsbelijdenis kwamen alle onderdelen van de dienst terug; de korte overdenking van Dick Haster over het
omgaan met twijfel en de zekerheid van Christus, de vredestichters , die Leen Plessius onder de aandacht bracht zoals
Nelson Mandela, Martin Luther King, Ghandi en Malala en de vertrouwensvraag over het omgaan met de dreiging van terreur.
Deze vraag was bedoeld om rustig over na te denken maar zette aan tot samenspraak; het geroezemoes in de kerk werd
steeds luider.
Na de dienst kon men briefjes met teksten meenemen naar huis waar uitspraken op stonden van de vredestichters .
Dominee Joachim Stegink richtte een oproep aan de mensen uit Geleen-Beek-Urmond om zich ook op te geven voor het
voorbereiden van deze diensten met gemeenteleden.
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29-08-2017
Middagje uit met Leny Marbus naar Gaia Park
In het kader van 'samen er op uit ' waren wij
door de organisatie gekoppeld aan Leny.
Met ons voorstel om de GaiaZoo in Kerkrade te
bezoeken was ze het snel eens.
Op woensdag 26 juli om 13.30 hebben wij haar
thuis opgepikt. Na een korte puzzelrit naar
Kerkrade, door de aanleg van de ring bij
landgraaf , arriveerden we bij het Gaia park. Bij
aankomst vertelde ze dat ze er al eens eerder
geweest was nl met haar 85ste verjaardag. Ze is nu
89, dus al weer 4 jaar geleden. Ze was er toen met
de hele familie: 5 kinderen met aanhang , 8
kleinkinderen en heeft ondertussen 5
achterkleinkinderen. Ze heeft toen niet zo veel
van het park gezien, omdat op dat moment haar
verjaardag centraal stond.
Het is verbazingwekkend hoe goed ze nog ter been
is, zonder hulpmiddelen zijn we het park door
gelopen waar het af en toe best op en neer gaat en
ongelijk is.
Er waren momenten, nl bij de Giraffen , dat ze
herinnerd werd aan de het bezoek aan haar dochter
Rita in Afrika. Rita woonde ca 5 jaar in Afrika ,
is daarna weer teruggekeerd naar Nederland en
woont nu ook in Sittard, wat een fijn gevoel
geeft.
We hebben bezoek gebracht aan o.a. : apen ,
giraffen, zebra s, neushorens, leeuwen, lynx ,
cheeta , wilde honden en de stokstaartjes zie
foto.
We hebben niet alles kunnen bezoeken want een
kopje koffie en een glaasje fris hoorden er ook
bij . Aan het einde van de middag hebben we Leny
voldaan weer afgezet op haar thuisadres waar haar
huisgenoot, zoon Jaap , haar al stond op te
wachten.
Vr groet Sonja en Bert Blom
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03-09-2017
"Meeleefbord" in de ontmoetingsruimte om aandacht te geven aan
elkaar
Pastoraat is omzien naar elkaar door aandacht te
geven aan elkaar. En dat is niet alleen de taak
van de predikant of van de ouderlingen-pastoraat.
Het onderlinge pastoraat is een essentieel
onderdeel van ons gemeente-zijn. Aandacht geeft
kracht in moeilijke tijden en gedeelde vreugde is
dubbele vreugde. We merken dat aan de reactie van
mensen, die de bloemen uit de kerkdienst ontvangen
met een kaart, waar kerkgangers hun handtekening
opgezet hebben. We steken elkaar daarmee een hart
onder de riem.
Vanuit de werkgroep pastoraat denken we er over
na, hoe we het onderlinge pastoraat kunnen
stimuleren. Tegelijk willen we daarbij rekening
houden met de privacy van mensen. Daarom zijn we
terughouden in het publiceren van namen en
adressen van b.v. degene, die de bloemen hebben
ontvangen. Toch hebben we iets bedacht om het
onderlinge pastoraat te stimuleren. Op haar
vakantie kwam Lydia Zwierzanski in een kerkgebouw
een meeleefbord tegen, waar gemeenteleden zelf
berichten en adressen van andere gemeenteleden op konden zetten, zodat contact kon worden opgenomen. In onze groep
hebben we besloten om met een eigen ontwerp van een meeleefbord aan de slag te gaan, ondersteund door Bert Blom.
Inmiddels is dit meeleefbord in de ontmoetingsruimte geplaatst. Het hing een tijdje naast de deur van zaal 3, maar het
is inmiddels verhuisd en hangt naast de smalle buitendeur. Daar is het na afloop van de dienst tijdens het koffiedrinken
voor kerkgangers goed zichtbaar en toegankelijk.
Het meeleefbord is een wit bord, dat opengeklapt een drieluik is. Onderaan hangt een doosje met pennen en post-it
papiertjes. De bedoeling is dat u als gemeenteleden namen en adressen van anderen kunt ophangen. Het gaat om degene, die
een steuntje in de rug kunnen gebruiken, of die iets moois hebben meegemaakt om hen te feliciteren of om blijdschap met
hen te delen. Het is de bedoeling dat anderen een teken van medeleven ontvangen via een kaart zonder bedolven te
worden onder bezoekjes of telefoontjes! Belangrijk is wel dat degene, die er op wordt gezet, dat zelf ook op prijs
stelt. Als dat niet helemaal duidelijk is, kunt u degen ook benaderen en om toestemming vragen.
De privacy is gewaarborgd doordat de koster het drieluik dichtklapt als de duren van het kerkgebouw op slot gaan, zodat
de namen niet meer zichtbaar zijn.
Ons idee is: Doet u mee, want pastoraat is van en voor ons allemaal!
Namens de werkgroep pastoraat, ds. Joachim Stegink
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03-09-2017
Anno viert verjaardag met kerkleden
Anno Braaksma werd op 25 augustus 75 jaar en
wilde dit feit niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Hij is dankbaar voor zijn leven en goede
gezondheid.
Daarom trakteerde hij na de kerkdienst van zondag
3 september op verschillende lekkernijen.
Meteen na de kerkdienst klonk het brandalarm en
vond de jaarlijkse ontruimingsactie plaats.
Iedereen vluchtte via de nooduitgangen naar
buiten en liep richting kerkplein.
Pas nadat was gecontroleerd of iedereen het
kerkgebouw had verlaten kon er binnen koffie
worden gedronken. Dat was een mooie gelegenheid om
Anno op het kerkplein in het zonnetje toe te
zingen!
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10-09-2017
VOLLE BAK TIJDENS STARTZONDAG
Startzondag 2017 in de Johanneskerk sloot aan bij
het landelijk thema: Een open huis . Het was de
bedoeling om mensen uit de eigen omgeving, die
anders niet of nauwelijks naar de kerk gaan, uit
te nodigen. Of dat inderdaad is gebeurd valt niet
met zekerheid te zeggen; feit is wel dat het
volle bak was in de kerkzaal.
Op het kerkplein en in de hal werden de mensen
uitgenodigd om op een briefje te schrijven wat ze
het komende jaar van de kerk verwachten, waar ze
op hopen. Deze briefjes werden voor in de kerk
opgehangen in een boom.
Diezelfde boom deed dienst als boom voor Zacheüs,
om zich in te verschuilen. Margreet Vriesema kroop
in de huid van Zacheüs en deelde de tegenstrijdige
gevoelens van deze man met de gemeente en zijn
vreugde, toen hij Jezus had ontmoet.
In de overdenking las dominee Irene Pluim een
brief voor die ze aan Zacheüs had geschreven.
Deze dienst was voorbereid door een klein groepje, bestaande uit Irene Pluim, Margreet Vriesema, Gerie Brandts en
Michel de Vries. In hun vakantie hadden ze kerkjes gefotografeerd die hen aanspraken. Er was bijvoorbeeld een mooi oud
kerkje te zien van de Lappen. In Frankrijk had Irene Pluim in een klein kerkje een geluidsopname gemaakt van haar
gezongen Kyrië. Dat klonk nu in de Johanneskerk via de beamer.
Ook de liederen werden via de beamer meegezongen. Vincent Snackers zat achter de piano.
De kinderen van de kindernevendienst hoorden een eigentijdse versie van het Zacheüsverhaal.
Op de briefjes aan de boom was van alles te lezen. Van praktisch (meer fietsenrekken) tot mooie wensen ( betrokkenheid)
en van ongeduld (kan dat samengaan met PGGBU niet wat sneller?) tot tevredenheid (Hetzelfde als afgelopen jaar).
In een kleine huiskamersetting vertelden enkele deelnemers van huiskringen over de club waar ze bij horen, zoals de
krantenleeskring, Bijbelkring west, gespreksgroep actualiteit uit Geleen en de Steppekring van Vrangendael.
Na afloop van de dienst was er volop lekkers te eten en te drinken en deed Nely Stuij nog een dansje met de
kerkgangers.
Een dienst met veel mooie ingrediënten om iets uit mee te nemen voor het nieuwe seizoen.
Willy de Koning
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17-09-2017
VREDESWEEK START MET OECUMENISCHE DIENST
Op 17 september vierde de PGSG samen met de
Parochie Christus' Hemelvaart - H. Joseph
Vrangendael Sittard het begin van de vredesweek in
de kerk aan de Hemelsley.
Het thema van de dienst was: Vrede een
(on)mogelijke droom? Voorgangers waren dominee
Joachim Stegink en pastoor Piet Verhagen.
We lieten tot ons doordringen wat de profeet
Jesaja te zeggen heeft, toen en vandaag. In onze
wereld vol tumult en geweld droomt ieder zijn of
haar eigen droom van vrede.
Ideeën buitelen over elkaar: De grenzen moeten
dicht, nee open, we moeten het Wilhelmus gaan
zingen, je moet je aanpassen, of nee toch liever
jezelf blijven, geen hoofddoek op, wel haar op je
tanden.
Respectvol luisteren is er vaak niet bij,
verschillen lijken groter dan ooit. Midden in dat
tumult laat God de profeet Jesaja spreken over
Zijn huis: één huis (van gebed) voor alle volken
in Jesaja 56, 1-3.6-8. Maar er zijn ook de
kritische woorden in 50, 1-4 en er is het verhaal
uit Lucas 17, 11-19. Niet iedereen doet wat van
hem wordt verwacht. Dat is confronterend en
verrassend tegelijk. Toch geeft het hoop een
onmogelijke droom waar te maken en (steeds weer)
stappen te zetten in de goede richting!
Behalve woorden over hoop was er ook aandacht
voor vergeving en dankbaarheid . De kinderen
maakten in de kindernevendienst een mooie tekening
over hun droom.
Aan de dienst werd meegewerkt door de cantorij,
bestaande uit leden van beide kerken.
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10-08-2017
SAMEN ER OP UIT
De Sittardse Dineke Vos reed op 10 augustus 2017 in haar auto naar Doetien Benz in Susteren. Afgesproken was in het
IJzerenbos te gaan wandelen en bij het koffiehuis wat te gebruiken. Het was een regenachtige dag.
Eerst maar even koffie drinken in Doetiens
appartement. Het was gezellig. Twee boerendochters
uit het Noorden, de één uit het Groningse
Sappemeer en de ander uit het Drentse Eerste
Exloërmond. We vertelden elkaar vol enthousiasme
ons levensverhaal! We hebben allebei nog een
melkbus in de hal ter herinnering aan de boerderij
waar we zijn geboren.
Er werd gesproken over hoe we vanuit het
noordelijke platteland terecht kwamen in het
Limburgse. Ook over waarom we zijn hier blijven
wonen. De tijd vloog om! Het was even droog en dus
werd besloten: 'Kom we gaan toch nog even
wandelen!' Toen we 10 stappen hadden gelopen, ging
het alweer flink motregenen! We zeiden tegen
elkaar:' We gaan er samen op uit om elkaar een
prettige middag te bezorgen en dan laten we ons
zeker niet nat regenen'. We kropen dus weer samen
heerlijk op de bank in Doetiens huiskamer, terwijl
Ben, die Dineke ook goed kent van de
krantenleesclub, zorgde voor een drankje en een
hapje!
Ons levensverhaal ging verder. Het bleef maar
regenen en ineens was het zomaar half vijf. We
hebben samen een heerlijke middag gehad en waren
er toch samen op uit geweest op onze levenstocht van Noord naar Zuid 'On a rainy day'!
Dineke Vos en Doetien Benz
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17-09-2017
SAMEN EROP UIT!
LIMBRICHT, 17 SEPTEMBER 2017
Door het pastoraat waren wij, Tiny Bovens, Bert
en Nely Stuij aan elkaar gekoppeld om samen erop
uit te gaan.
We hebben met elkaar afgesproken dat Tiny in
Limbricht op bezoek komt en dat we dan bij mooi
weer gaan wandelen in het Limbrichterbos, een
terrasje nemen bij het kasteel en samen thuis gaan
eten. Nou zo gezegd, zo gedaan! Het weer werkt
helemaal mee. Na een week van regen is het vandaag
een heerlijke nazomerdag en kunnen we genieten van
het buiten zijn.Op het terras komen we goed met
elkaar in gesprek en leren we elkaar wat beter
kennen.Voor we er erg in hebben moet het kopje
koffie na de maaltijd toch nog snel leeg gedronken
worden, want de taxi staat al te wachten in de
Beekstraat. Een bijzondere ontmoeting en een
gezellige middag!
Bert, Tiny en Nely
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01-10-2017
Anabelle Esterhuizen gedoopt
In de viering van zondag 1 oktober in de
Johanneskerk werd Anabelle Esterhuizen gedoopt
door dominee Joke Zuidema. Annabelle is de dochter
van Arlette en Christopher en kleindochter van
PGSG-gemeentelid Evelien Heijna. Het echtpaar
woont in het buitenland en wilde graag de
doopviering in de Johanneskerk houden, zodat ook
de familie erbij aanwezig kon zijn.
Het werd een feestelijke dienst, waar veel
kinderen bij aanwezig waren. Nadat ze terug waren
uit de Kindernevendienst maakte Joke Zuidema samen
met hen beeldend duidelijk wat de doop betekent.
Aan de hand genomen worden door God en stap voor
stap samen met anderen de moeilijkheden die je
tegenkomt overwinnen.
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29-10-2017
Feestelijke viering op Bijbelzondag
Bijbelzondag 2017 werd een actieve dienst voor
jong en oud. De dienst werd geleid door dominee
Irene Pluim en mede voorbereid door Christel Prins
en Iet den Boer.
Als er iets te vieren valt moet er natuurlijk ook
iets lekkers zijn. Christel liet de kinderen er
naar zoeken en ze vonden roomsoesjes voor bij de
koffie. Daarna speurden ze de kerk af op zoek naar
cadeautjes. Dat hoef je natuurlijk maar één keer
tegen kinderen te zeggen, dan kijken ze vol
overgave onder alle banken en zelfs in het
doopvont. Vijftien pakjes spoorden ze op en samen
met andere kerkgangers mochten ze die uitpakken.
Er zaten allemaal verschillende bijbels in, van
antieke exemplaren tot een watervaste bijbel en
een minibijbel op microchip. Ook was de kerk
versierd met vlaggetjes waarop bijbelboeken en
bijbelgedeelten waren vermeld.
De tien woorden(10 geboden) werden belicht in de
preek en de korte samenvatting daarvan door Jezus
uit Mattheus 22.
Vooraf mochten de kerkleden de tien woorden
noemen en kaartjes met omschrijvingen van Anselm
Grün daar bij zoeken.
Daarna werden ze opgehangen aan de liturgische
tafel voor in de kerk.
Vier je Bijbel en Geef een Bijbel , is het thema
van deze Bijbelzondag. Daar wordt uitvoering aan
gegeven door het project Prentenbijbels voor
kinderen in China . De dochter van Iet den Boer
werkt met kinderen in China; daar vertelde Iet
over en ook in de voorbeden werd hier bij
stilgestaan.
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12-11-2017
Afscheid van Zenna
Een bekend beeld in de Johanneskerk. Een bruine
hond die op het middenpad tussen de banken ligt te
slapen, wachtend totdat ze haar taak weer moet
uitvoeren.
Of op een matje op de tegelvloer, naast de
cantorij.
Het is Zenna, de blindengeleidehond van Elly
Meyers. Zenna kent de gewoonten in de kerk; als er
een vrolijk lied wordt gezongen waar bij geklapt
wordt, begint Zenna te blaffen.
Als het Onze Vader wordt gebeden rekt ze zich uit
en gaat rechtop zitten, wetend dat de kerkdienst
bijna is afgelopen.
Aan dat bekende beeld komt een eind, want Zenna
mag na 6 jaar trouwe dienst met pensioen. Ze gaat
naar een gastgezin in de regio.
Voor Elly betekent dit dat ze afscheid moet nemen
van haar trouwe viervoeter en wennen moet aan een
nieuwe hond. In de voorbeden werd daar bij
stilgestaan om Elly te bemoedigen.
Komende week is Elly in Amstelveen in het
opleidingscentrum voor blindengeleidehonden waar
ze een trainingstraject volgt met haar nieuwe hond
Jillz. Dan zal er in de toekomst een nieuw
vertrouwd beeld ontstaan. Jillz aan de voeten van
Elly in het gangpad.
We wensen Elly veel sterkte voor de komende
spannende weken, waarin ze afscheid moet nemen en
een nieuwe vertrouwensband moet opbouwen.
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12-11-2017
Dienst met gezamenlijke diaconieën
'De oogst is binnen, maar hoe staat het met ons
kapitaal?'
Die vraag stond centraal aan het begin van de
gezamenlijke viering van PGSG en PGGBU.
De dienst werd samen met dominee Joachim Stegink
voorbereid door leden van de beide diaconieën,
namelijk Joke van der Steen, Willy van der Weide,
Hennie Prins, Wim Hendriks en Bea Hofmeijer.
Hoe gaan we om met onze talenten? Daar draaide
het om in de drie praktijkvragen die aan de
gemeente werden voorgelegd en in de gelijkenis die
Jezus vertelde over de talenten.
Niet weglopen voor de eigen verantwoordelijkheid
en je talenten voor de goede zaak gebruiken. Dat
kan ook in de kerk, zo maakten de diakenen
duidelijk. Waar heb je plezier in? Wat kun je
goed? Muziek, koken, actualiteit, social media,
spelletjes doen of klussen? Er is genoeg te doen
in de kerk en voor elk wat wils om de handen uit
de mouwen te steken. Inbreng is winst! Dat is ons
kapitaal!
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12-11-2017
Expositie reformatie in Podiumkerkje goed bezocht
500 jaar reformatie: In de hele wereld wordt dit
herdacht. Niet alleen op de bekende historische
plekken zoals bij de slotkapel in Wittenberg, ook
op talloze andere plaatsen.
De protestantse kerkjes langs de Limburgse Maas
hebben zo hun eigen geschiedenis.
In het Podiumkerkje in Grevenbicht was op 4, 5,
9, 10, 11 en 12 november te zien welke schatten er
op dit gebied zijn uit de drie oudste protestantse
kerkjes aan de Maas:
Urmond, Grevenbicht en Stevensweert. Veel
bezoekers wisten de weg naar deze unieke expositie
te vinden en konden hun waardering uitdrukken met
een vrije gave voor het onderhoud van het kerkje.
Daar waren talloze bijzondere objecten te zien,
zoals het Avondmaalgerei uit Grevenbicht, dat
normaal gesproken voor het oog verborgen blijft.
Uit Stevensweert was er onder andere de
Statenbijbel uit 1682, gedrukt bij Hendrick en
Jacob Keur. Urmond bracht het oude gemeentezegel
uit 1817 en de oudste Statenbijbel uit 1637 in het
Maasland. Mooie afbeeldingen waren er van deze
drie kerkjes, schilderijen en pentekeningen,
waaronder een houtskooltekening van het
Grevenbichtse kerkje, gemaakt door Patrick
Creighton. De expositie toonde ook de betekenis
van Willem van Vlodrop voor de inbedding van de
Hervorming vanaf 1524 langs de Maas en de band van
kasteel Obbicht met de protestantse gemeenschappen
van Grevenbicht en Urmond.
Het is zeldzaam dat zoveel unieks uit de periode
500 jaar Reformatie in het Maasland bijeen werd
gebracht. Vanaf nu wordt het weer veilig
opgeborgen
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12-11-2017
TWEE KEER OOGSTMARKT IN DE JOHANNESKERK
Zoals gebruikelijk bij de Johanneskerk werd rond
Dankdag twee keer een oogstmarkt gehouden. Op 5
november was de eerste en op 12 november volgde de
tweede versie.
Er was weer van alles te koop zoals: heel veel
potjes jam, siroop, appelmoes, zakken noten en
appels. Ook diverse soorten zelfgebakken cake en
wafels.
De oogstmarkt heeft het mooie bedrag van 395,16
euro opgebracht. Dit is inclusief de 31 euro die
al binnen was van het pompoengewicht raden. De
opbrengst gaat zoals gebruikelijk naar Shabai:
Elisabeth den Boer, die in China veel werk verzet
voor arme gezinnen.
De oogstmarkten werden weer georganiseerd door
Maarten en Iet den Boer en zij schreven na afloop
het volgende:
'Het was fijn dat er dit jaar weer meer mensen
hun zelfgemaakte producten meebrachten. En ook de
puzzels en spelletjes kwamen van diverse kanten
aangedragen. Zo wordt het steeds meer door de hele
gemeente gedragen. Hopelijk wordt er nog lang
heerlijk gesmuld van de vele cakes, taart, wafels
en jams. Iedereen reuze bedankt, Iet en Maarten.'
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01-10-2017
WANDELING WIJK NOORD EN OOST
Zondagmiddag 1 oktober hadden we weer de
gelegenheid een wandeling te maken onder de zeer
deskundige leiding van Ben en Doetien Benz. Met 15
wandelaars genoten we van een prachtige middag.
Het thema was natuur en cultuur en beide aspecten
zijn in ruime mate aan de orde geweest. Zowel Ben
als Doetien kennen hun dorp en de omgeving als
geen ander en konden er boeiend over vertellen.
Voordat we van start gingen werden we onthaald op
koffie en thee voor de inwendige mens. Joachim
zorgde voor wat geestelijke bagage en gespreksstof
onderweg.
Waar mochten we het onderweg over hebben.
GEDACHTEN OVER GOED EN KWAAD.
De rabbi van Koretz zei: 'Een mens kan niet
bewust goed zijn, wanneer hij het kwaad niet kent.
Niemand kan blijdschap waarderen, wanneer hij het
bittere niet ervaren heeft. Het goede is slechts
de tegenstelling tot het kwaad, zoals blijdschap
het tegendeel is van verdriet'.
God zei: 'Ik zal de mens de mogelijkheid geven om het kwade te doen en dat zal hem een hulpmiddel zijn om het goede te
volbrengen, wanneer hij de boze aard in zich zelf moet overwinnen. Zonder kwade neigingen zou de mens geen kwaad doen,
maar hij zou ook geen goed kunnen doen.'
De vragen waar we mee aan de slag moesten waren:
Wat vindt u?
Kunnen we alleen goed zijn als we ook het kwade kennen?
en
Wat vindt u van de laatste zin?
Onderling zal er zeer zeker over gepraat zijn maar bij het aantreffen van een rustplek in het bos zijn de vragen nog
eens plenair besproken. Het was een boeiend onderwerp wat zeker de moeite waard was en is om nog eens op terug te
komen.
Bij terugkomst werden we onthaald op heerlijke soep met broodjes en konden we de middag afsluiten met een voldaan en
tevreden gevoel.
Als dank voor alle moeite en voorbereiding kregen Ben en Doetien een boeket bloemen aangeboden.
De foto s geven een beetje het beeld weer van dat wat we gezien en gedaan hebben.
Willy van der Weide
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15-11-2017
1 JAAR BREICAFÉ JOHANNESKERK
In november 2016 startten we met ons breicafé,
waar het inmiddels bruist van de activiteiten.
2 x per maand komen we bij elkaar op de
woensdagmiddag, dan wordt er lekker gewerkt maar
ook koffie en thee gedronken. Alle nieuwtjes
worden uitgewisseld.

Eind oktober zijn we met een auto vol brei- en
haakwerk naar Aken gereden.
We hadden 4 verhuisdozen en 4 grote
boodschappentassen vol gebreid en gehaakt werk:
talloze mutsjes, truitjes, sjaals, sokjes, en een
hele stapel prachtige babydekentjes.
Er wordt niet alleen op de woensdagmiddagen
gewerkt, ook thuis wordt veel productie gemaakt!
Er zijn ook een paar dames van hoge leeftijd die
niet naar de Johanneskerk komen maar die thuis enthousiast meedoen; dan komt er ineens een tas vol truitjes of sjaals,
altijd een welkome verrassing!
In de Citykerk in Aken was weer 'Wollsammlung': de kerk is dan de hele dag open, er zit een groep mensen te
handwerken; Kaffee und Kuchen staan klaar volgens de welbekende Duitse gastvrijheid, en van overal vandaan komen mensen
met tassen en zakken vol breigarens.
We werden enthousiast ontvangen: wat fijn dat er zoveel mooie ondersteuning uit Sittard en omstreken komt. Van beide
kanten zien we dit als een prachtig samenwerkingsverband.
We kregen ook weer informatie over het nieuwe project: we gaan nu breien en haken voor kinderen in vluchtelingenkampen
in Turkije.
Zoals steeds zullen mensen van Amnesty Aken zorgen dat alles op de goede plek komt.
Het was een leuke ontmoeting, en we gaan gewoon weer verder: de lege kast kan weer gevuld worden!
We komen bij elkaar elke 1e en 3e woensdagmiddag van de maand, telkens van 14.00 16.00 u. In december is dat op de 6e
en de 20e. Van harte welkom om mee te komen doen.
Namens de diaconie, Hennie Prins en Joke van der Steen
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19-11-2017
FERDINAND BORGER VERHUIST NAAR WAALRE
Dominee Ferdinand Borger, predikant in Sittard
van februari 1993 tot maart 1999, wordt predikant
van de PKN in Waalre en omgeving.
Dat maakte hij zelf bekend tijdens de kerkdienst
van zondag 19 november in de Johanneskerk waarin
hij voorging.
Welgemeende felicitaties waren zijn deel, na
afloop van de dienst.
Op zondag 10 december wordt Ferdinand Borger in
Waalre bevestigd. De bevestigingsdienst is om
15.00 uur en wordt geleid door buurpredikant ds.
Wim Dekker uit Veldhoven.
Lees ook een bericht van de website van de PKN
Waalre hiernaast:
In de kerkdienst van 17 september heeft de ouderling van dienst namens de kerkenraad de volgende mededeling gedaan over
het beroepingswerk:
Drie weken geleden is in deze kerk bekendgemaakt dat de beroepingscommissie een heel geschikte kandidaat heeft gevonden
om onze predikantsvacature in te vullen. Op dat moment kon de naam van die predikant nog niet bekend worden gemaakt. De
reden was dat hij de afgelopen jaren niet heeft gewerkt als gemeentepredikant en zonder toestemming van het moderamen
van de Synode niet beroepbaar was. Het moderamen van de Synode heeft afgelopen dinsdag besloten om hem weer de
bevoegdheid te geven om als gemeentepredikant te werken; hij is dus beroepbaar voor onze gemeente en de naam mag bekend
worden gemaakt.
De predikant die wij op het oog hebben is ds. Ferdinand Borger uit Amsterdam. Hij is 54 jaar, heeft als predikant in
Sittard gestaan en heeft daarna een aantal jaren als zelfstandige predikant gewerkt. In die tijd is hij wel regelmatig
als predikant voorgegaan in kerkdiensten. Hij heeft veel gewerkt voor de omroepen: voor de NCRV, de IKON en later ook
voor de EO. Belangrijk waren voor hem de jaren waarin hij voor de Keizersgrachtkerk in Amsterdam heeft gewerkt aan een
betere verbinding tussen die kerk en de grachtengordel waarvan zij deel uitmaakt. De overgang naar een nieuwe plek als
gemeentepredikant komt voort uit een groeiende behoefte om meer op één plek om te blijven. Niet om vast te roesten maar
om de veelheid aan ervaringen van de afgelopen jaren te kunnen inzetten.
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26-11-2017
KINDEREN VAN HET LICHT
'U bent allen kinderen van het licht en kinderen
van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet
van de duisternis.' Naar aanleiding van deze tekst
uit 1 Thessalonicenzen 5:5 preekte dominee Irene
Pluim tijdens gedachteniszondag op 26 november, de
laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Er werd stilgestaan bij de levens die ten einde
liepen, maar ook bij nieuw leven en bij de doop.
Elf witte kaarsen stonden er op tafel bij de
naamstenen en één kaars bij een frisgroene bloem,
elf gemeenteleden overleden en één kind werd
gedoopt. De cantorij, organist Vincent Snackers en
Bart Kooyman op dwarsfluit werkten muzikaal aan
deze dienst mee.
Familieleden van de elf overleden gemeenteleden
en het dit jaar gedoopte meisje staken een
herinneringskaars aan met het licht van de
paaskaars. Voor wie er geen familie in de kerk was
werd dit gedaan door ouderling van dienst, Nely Stuij. Telkens zongen cantorij en gemeente: Bewaar in uw liefde hen die
wij hier gedenken, hoed hen, God, tot in eeuwigheid.
Ook voor de dit jaar overleden Geert van der Bom, voormalig predikant van onze gemeente, werd een kaars aangestoken.
Zoals gebruikelijk mocht daarna iedereen een lichtje aan de paaskaars ontsteken voor overleden dierbaren.
De kinderen van de kindernevendienst namen een roos mee naar hun eigen ruimte, voorzagen die van een kaartje en gaven
de bloem na afloop aan iemand die ze heel lief vinden.

Hoop, troost en bemoediging klonken tenslotte in het danklied: Dank voor de adem en het licht&..met de slotregels: Dank
voor het leven, hart en ziel. De hoop die houdt mij gaande, belofte dat het goed zal gaan.
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26-11-2017
LITURGISCHE BLOEMSCHIKKING
VERLANGEN NAAR&&
DE SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKINGEN OP DE LAATSTE
ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR, IN DE ADVENTSTIJD
EN MET KERST
En gelijkzijdige driehoek vormt de basis voor
elke schikking. De drie zijden staan voor geloof,
hoop en liefde. Verwijzend naar de mensen die we
ontmoeten uit de Bijbelverhalen die vanuit hun
geloof, hoop en liefde een weg wijzen om te gaan.
Het zijn mensen die ons hun verlangen kenbaar
maken en ons meenemen in dat verlangen. De manier
waarop zij geloven, hopen, liefde geven en
ontvangen helpen ons om te zien naar wat komt.
Samen groeien we toe naar de geboorte van Hem die
ons verlangen naar vrede en gerechtigheid inhoud
geeft.
Zondag 26 november. Laatste zondag van het
kerkelijk jaar:
Verlangen naar nabijheid. Deze zondag gedenken we
hen die ons zijn voorgegaan. We noemen namen
waarmee we ons verbonden weten, die leefden in ons
midden. Verbonden met ons en met het Licht van de
Eeuwige. De linten waarmee we de verbondenheid
aangeven, hebben verschillende kleuren. De kleuren
vertellen ons over het unieke van die levens.
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26-11-2017
DAAR IS ZE DAN! JILLZ!
Twee weken geleden werd gemeld dat Elly Meyers
een nieuwe blindengeleidehond zou krijgen. Daar
werd in de voorbeden in de Johanneskerk bij
stilgestaan. Ondertussen heeft Elly twee spannende
en enerverende weken achter de rug met haar nieuwe
hond, Jillz geheten. Voor een week training
verbleef ze in Amstelveen waar de honden worden
opgeleid.
Ook nu gaat de training nog thuis verder, maar
Elly gaat al wel zelfstandig met Jillz op pad. Ze
waren samen lopend naar de kerk gekomen en Jillz
lag aan haar voeten bij de cantorij en bij het
koffiedrinken. We hopen voor Elly dat Jillz veel
voor haar zal betekenen en veel positiefs zal
brengen en daar werd ook nu weer voor gebeden door
dominee Irene Pluim. Jillz vertegenwoordigd Elly s
ogen en méér dan dat.
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22-09-2017
IMPRESSIE SYNODEVERGADERING 22 SEPTEMBER 2017
Eind augustus viel er een behoorlijk dikke envelop in mijn brievenbus. Hij was al aangekondigd: de stukken voor de
synodevergadering waarin een belangrijke stap gezet zou moeten worden voor het verder dragen van het project "kerk
2025". Kortgezegd, het beleidsplan van onze landelijke kerk waarin opnieuw ingezet wordt om terug naar de kern te gaan
en de blijdschap en uitwerking van het evangelie, in de context van een krimpende kerk, volop de ruimte te geven.
Het beleidsplan, dat al eerder door de synode
werd aangenomen, stelt daarin verregaande
structurele veranderingen voor, waarin
transparantie, eenvoud en ruimte kernwoorden zijn.
Vanuit de gedachte dat de bestuurslast in de kerk
onevenredig groot is en we als kerk in ieder geval
niet geroepen zijn om met name te vergaderen. De
voorgestelde veranderingen in het beleidsplan
werden vertaald in kerkordelijke wijzigingen
waarvan een belangrijk deel op 22 september in
tweede lezing op tafel lag. Kortom, deze dag zou
duidelijk maken of de nieuwe koers van de kerk
omarmd zou worden door de synode, waarin de
vertegenwoordigers van alle classes. In den lande
was er begin dit jaar druk geconsidereerd door
alle gemeenten over deel één van de wijzigingen,
naar aanleiding van een tiental vragen. Meest in
het oog springend: instemming werd gevraagd voor
de wijziging van de huidige 75 classes naar 11
classes (en de daarbij behorende wijziging in
afvaardiging vanuit de gemeenten), en de aanstelling van een classispredikant, die voortaan een sleutelrol zou moeten
spelen. De respons vanuit de gemeenten was groot, de vragen waren vele.
Worden de gebieden niet veel te groot? Is het takenpakket van de classispredikant wel te volbrengen? Krijgt deze
persoon niet teveel macht ? Hoe zit het nu precies met die nieuwe ringen waarin de gemeenten elkaar moeten ontmoeten?
Op basis van deze overwegingen werden meerdere gesprekken gevoerd, werd de synode voor de zomer nogmaals als klankbord
gehoord en werden er aanpassingen in de kerkordewijzingen aangebracht, waarbij de koers wel hetzelfde bleef. Onderweg
naar Hydepark op 22 september was ik erg benieuwd naar de sfeer die er zou zijn. Zou het een sfeer van tegenvoorstellen,
tegengeluiden en moties worden, of zou blijken dat er voldoende draagkracht en vertrouwen was om de nieuwe koers te
omarmen? Het bleek een constructieve sfeer, waarin wel nog gepleit werd voor een groter aantal classes (dit voorstel
haalde het niet) en waarin beaamd werd dat bij de classispredikant het geestelijk leiderschap voorop staat en deze
persoon goede begeleiding en inbedding nodig heeft. Ook zou er snel meer duidelijkheid moeten komen over de ringen.
Bij verschillende (detail)amendementen rondom communicatie heb ik de microfoon opgezocht, maar ook uitgesproken hoe de
kerk lef toont door deze nieuwe structuur en ik hoop dat de uitwerking en uitstraling positief zal zijn. We staan in de
startblokken van dit proces van vernieuwing. Samen als gemeenten zullen we het maken, dat is ook onze structuur, van
onderaf opgebouwd. Nu het historische besluit gevallen is gaan we verder. Ik heb er zin in.
Een hartelijke groet van Irene Pluim (predikant in Sittard)
synode afgevaardigde vanuit de classis Limburg
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03-12-2017
Eerste Adventszondag: Belofte
Zondag 3 december, eerste adventszondag:
Verlangen naar toekomst. Op deze eerste zondag
van de Advent worden we opgeroepen tot
waakzaamheid, om goed te kijken naar kleine tekens
van verwachting. In de driehoek van geloof, hoop
en liefde zien we een tak met knoppen die een
belofte inhoudt van bloei. Het is een hoopvol
teken in een verwarrende tijd.
Behalve de eerste adventskaars brandde deze
zondag ook de Amnestykaars op de liturgische
tafel. Vanaf nu heeft de Johanneskerk ook een
kanselbijbel.
VERLANGEN NAAR&&
DE SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKINGEN OP DE LAATSTE
ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR, IN DE ADVENTSTIJD
EN MET KERST
En gelijkzijdige driehoek vormt de basis voor
elke schikking. De drie zijden staan voor geloof,
hoop en liefde. Verwijzend naar de mensen die we
ontmoeten uit de Bijbelverhalen die vanuit hun
geloof, hoop en liefde een weg wijzen om te gaan.
Het zijn mensen die ons hun verlangen kenbaar
maken en ons meenemen in dat verlangen. De manier
waarop zij geloven, hopen, liefde geven en
ontvangen helpen ons om te zien naar wat komt.
Samen groeien we toe naar de geboorte van Hem die
ons verlangen naar vrede en gerechtigheid inhoud
geeft.
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10-12-2017
Thomas vertelt over Togo
In de gezamenlijke dienst van zondag 10 december
vertelde Thomas van der Leer uit Geleen over zijn
reis naar het Afrikaanse Togo en hij bedankte de
gemeenteleden die daaraan financieel hadden
bijgedragen.
Begin dit jaar vertelde hij in de kerk al over
zijn voornemen naar Togo af te reizen in het kader
van het ontwikkelingsproject: Global Exploration.
Zijn school, het Graaf Huyn College Geleen deed
mee aan dit project. Nu keek hij er met genoegen
op terug en deelde dit met de kerkgangers. Het was
een leerzame ervaring die hij de rest van zijn
leven meeneemt
Achter in de kerk zaten de jongeren die samen met
Thomas die ochtend Jongerenkerk hadden gevierd in
één van de zalen van de Johanneskerk. Het thema
was 'Overvloed', waarover ze liederen zongen,
gebeden uitspraken en actualiteit behandelden.
Ook hielden ze een quiz over de Voedselbank.
Ze zorgden ervoor op tijd hun dienst af te
sluiten, zodat ze naar Thomas konden luisteren
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10-12-2017
Tweede Advent
Zondag 10 december. Tweede adventszondag:
Verlangen naar bloei. Op de tweede zondag van de
Advent horen we Johannes zeggen dat hij de
wegbereider is van de Messias. De stem die roept
in de woestijn: Maak recht de weg van de Heer .
In de schikking zien we een pad van donkere
stenen. De witte cyclamen geven de bloei aan die
ontstaat waar mensen wegbereider worden voor
elkaar.
VERLANGEN NAAR&&
De symbolische bloemschikkingen op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar, in de adventstijd
en met kerst.
En gelijkzijdige driehoek vormt de basis voor
elke schikking. De drie zijden staan voor geloof,
hoop en liefde. Verwijzend naar de mensen die we
ontmoeten uit de Bijbelverhalen die vanuit hun
geloof, hoop en liefde een weg wijzen om te gaan.
Het zijn mensen die ons hun verlangen kenbaar
maken en ons meenemen in dat verlangen. De manier
waarop zij geloven, hopen, liefde geven en
ontvangen helpen ons om te zien naar wat komt.
Samen groeien we toe naar de geboorte van Hem die
ons verlangen naar vrede en gerechtigheid inhoud
geeft.
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11-12-2017
Breicafé onder de aandacht
Lunya van Wunnik, kleindochter van gemeenteleden
Rob en Joke van der Steen, is stagiaire bij het
blad ONE WORLD, voor haar studie journalistiek.
Vorige week kwam ze voor een interview naar het
breicafé van de Johanneskerk in Sittard.
Het artikel is te lezen via deze link
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16-12-2017
Gery Makkinga doet nogmaals mee met recordpoging Bijbellezen
In oktober 2015 deden gemeenteleden van de PGSG
mee met de recordpoging Bijbellezen in Heerlen.
Doel van deze activiteit was om geld binnen te
halen voor Serious Request, het radio 3Fm
evenement dat in december 2015 in Heerlen werd
gehouden. Ook bekend onder de naam Het Glazen
Huis.
Gery Makkinga was één van de mensen vanuit de
PGSG die hieraan meededen. Nu herhaalt ze dit in
Apeldoorn, haar nieuwe woonplaats. Sinds september
wonen Gery en haar man Gert Reijnen in Apeldoorn.
Nadat Heerlen het record op ruim 90 uur bracht
werd er binnen een jaar een nieuw record gevestigd
in Heerenveen van 100 uur. De PKN van Apeldoorn
streeft nu naar 110 uur. In Heerlen was na 90 uur
de hele Bijbel gelezen, de Apeldoorners beginnen
gewoon weer bij Genesis als de Bijbel uit is.
Vanmorgen is met de recordpoging begonnen in de
Onze Lieve Vrouwenkerk.
Overigens komen de recordpogingen niet in aanmerking voor het Guiness Book of Records, omdat de individuele inspanning
te gering is. Daarnaast vinden de kerken dat het geld dat moet worden betaald om in dat wereldberoemde boek te worden
vermeld beter aan een goed doel kan worden besteed.
Het geld dat wordt binnengehaald is via Serious Request bestemd voor het Rode Kruis. Per minuur doneert elke deelnemer
een euro. Gery gaat maandagmiddag twee keer 10 minuten lezen.
De Raad van Kerken Parkstad haalde in 2015 ¬ 7.000 binnen met dit evenement. Ver boven het beoogde bedrag.
Bijgaande foto s zijn in 2015 in Heerlen gemaakt.
Meer info via deze link
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17-12-2017
Bloemschikking derde Adventszondag
Zondag 17 december. Derde adventszondag:
Verlangen naar vervulling. We horen hoe Johannes
in Jezus de beloofde Messias herkent. Met open
handen, verbeeld door twee bladeren, vervult hij
zijn taak als wegbereider. In zijn dienstbaarheid
breekt Gods licht door, zichtbaar in de kleur roze
van deze zondag.
VERLANGEN NAAR&&
DE SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKINGEN IN DE ADVENTSTIJD
EN MET KERST
En gelijkzijdige driehoek vormt de basis voor
elke schikking. De drie zijden staan voor geloof,
hoop en liefde. Verwijzend naar de mensen die we
ontmoeten uit de Bijbelverhalen die vanuit hun
geloof, hoop en liefde een weg wijzen om te gaan.
Het zijn mensen die ons hun verlangen kenbaar
maken en ons meenemen in dat verlangen. De manier
waarop zij geloven, hopen, liefde geven en
ontvangen helpen ons om te zien naar wat komt.
Samen groeien we toe naar de geboorte van Hem die
ons verlangen naar vrede en gerechtigheid inhoud
geeft.
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19-12-2017
Bijbelkring West heeft Kerstdiner
Het begon ooit met een eenvoudige viering met wat
hapjes en het zingen van kerstliederen. In de loop
van de jaren is de kerstviering van Bijbelkring
West uitgegroeid naar een traditioneel kerstdiner
voor een flink gezelschap dat amper in een
huiskamer past.
Dit jaar op 19 december kon niet iedereen
aanwezig zijn en zo werd het een feestje voor 9
vrouwen en een hond.
De groep was te gast bij Bijbelkringlid Yolanda
Kragt. Ze had gezorgd voor een feestelijk en
sfeervol gedekte tafel en een prima ontvangst.
Iedereen nam zoals gebruikelijk iets mee en zo
ontstond een goed gevulde tafel. Een voorgerecht
met salade, twee soorten soep, stokbrood, rode en
witte wijn, sapjes, salade, augurken in het zuur,
groentetaarten, ijs met slagroom en fruit als
nagerecht en koffie en thee als afsluiter.
Tussen de gangen door werden a capella
kerstliederen gezongen
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22-12-2017
Kerstverhaaltraditie groeit uit z'n jasje
Warme wijn, kerstmuziek en een kerstverhaal met
een plaatselijk tintje. Dat trok op vrijdagavond
22 december heel veel mensen naar het kerkje aan
de Gruizenstraat.
Het zat zo vol, dat sommigen weer huiswaarts
keerden. Anderen namen genoegen met een
staanplaats, want die wilden dit niet missen.
Het is inmiddels een traditie op de vrijdag voor
kerst. Het verhaal was ook nu weer geschreven door
Bert Stuij en werd door hem voorgedragen.
De Kathedraal van Limbricht heette het. Deze
titel verklapte dat het zich dichtbij huis
afspeelde en dat was misschien wel de reden dat er
zoveel belangstellenden op af kwamen. Er werd
gezongen door Resonanz, een eigenzinnig vocaal
ensemble uit Sittard onder leiding van Hans
Timmermans en ook zij namen de nodige aanhang
mee. Bij sommige liederen zong het publiek mee.
Vooraf speelde Bart Kooyman op dwarsfluit en na
afloop was er warme chocolademelk en glühwein en
werd er gezellig nagebabbeld.
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25-12-2017
Bloemschikking voor Kerst
Verlangen vervuld. We vieren dat het Woord van
God onder ons is komen wonen in de geboorte van
een mensenkind. Ons verlangen naar vrede en
gerechtigheid wordt in hem vervuld. Daarmee is het
niet klaar, het is een begin&. Zijn geloof, Zijn
hoop, Zijn liefde, blijven ons aanzetten om in
Zijn voetspoor verder te gaan. Om getuige van het
Licht te zijn, ieder op haar of zijn eigen wijze.
VERLANGEN NAAR&&
DE SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKINGEN OP DE LAATSTE
ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR, IN DE ADVENTSTIJD
EN MET KERST
En gelijkzijdige driehoek vormt de basis voor
elke schikking. De drie zijden staan voor geloof,
hoop en liefde. Verwijzend naar de mensen die we
ontmoeten uit de Bijbelverhalen die vanuit hun
geloof, hoop en liefde een weg wijzen om te gaan.
Het zijn mensen die ons hun verlangen kenbaar
maken en ons meenemen in dat verlangen. De manier
waarop zij geloven, hopen, liefde geven en
ontvangen helpen ons om te zien naar wat komt.
Samen groeien we toe naar de geboorte van Hem die
ons verlangen naar vrede en gerechtigheid inhoud
geeft.
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25-12-2017
Marian Drost neemt afscheid Kindernevendienst
Na 15 jaar trouwe dienst neemt Marian Drost
afscheid van de Kindernevendienst. Na de
Kerstviering zette Ralf Smeets haar namens het
team in het zonnetje. En natuurlijk ook namens
alle kerkleden, vaders en moeders die hun kinderen
in de loop der jaren aan haar toevertrouwden. 'Het
vertellen van de Bijbelverhalen aan kinderen moet
wel doorgaan', zei Marian. 'Ook al zijn er soms
weinig kinderen in de kerk voor de
Kindernevendienst, er moeten wel mensen zijn die
dit op zich willen nemen. Dus: meld je aan!'
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25-12-2017
Met Kerst zetten we alle puzzelstukjes in elkaar
Met veel enthousiasme speelden de kinderen van de
Kindernevendienst op Kerstmorgen de jaarlijkse
kerstmusical. Strekking van het verhaal was: met
Kerst zetten we alle puzzelstukjes in elkaar. Dat
was ook de boodschap uit de korte overdenking van
dominee Joachim Stegink: We zijn allemaal heel
verschillend, daarom we zetten ons in op de manier
die bij ons past om van Kerst een verhaal van
vrede te maken.
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16-11-2017
IMPRESSIE SYNODEVERGADERING, 16 EN 17 NOVEMBER OP "NIEUW
HYDEPARK"
Dit keer reis ik samen met Lutherse collega Willem Boon naar Doorn. Gezellig natuurlijk, maar ook heel prettig om de
thema"s die op de agenda staan nog even door te spreken. We hebben weer een veelheid aan teksten toegestuurd gekregen.
Om u een idee te geven wat er in de dikke enveloppen zit, ieder vergaderstuk wordt vergezeld van een "oplegbrief" van de
scriba, waarin het (waarom van het) stuk wordt toegelicht, vaak ook met een handleiding hoe er over het stuk gesproken
c.q. gestemd gaat worden en nog een aantal eerste geschreven reacties vanuit verschillende commissies. Zo is er een
aantal thematische commissies van rapport, waar synodeleden inzitten, en zien we altijd een reactie van de Generale Raad
van Advies, een zogenaamd "orgaan van bijstand". Ter plekke komen er dan nog allerlei moties, amendementen en
tegenvoorstellen op tafel per onderwerp. Hard werken dus en goed opletten, maar ook boeiend. En persoonlijk geniet ik
overigens erg van de contacten tussendoor.

Nog steeds: terug naar de kern Er gebeurt dus
veel op de synode en voor wie nog steeds denkt dat
het om besturen veraf gaat, de onderwerpen raken
stuk voor stuk (de toekomst van) het plaatselijk
gemeenteleven, of raken aan de kern van wat
iemands persoonlijke geloofsovertuiging kan zijn.
Dat komt in de onderwerpen van deze synode zeker
heel duidelijk naar voren. Natuurlijk, ons
plaatselijke gemeenteleven gaat gewoon door, we
nemen onze eigen lokale besluiten, geven vorm aan
onze gemeenschap zoals we dat goeddenken, vieren
op manieren die bij ons passen, maar dit alles
valt wel in bepaalde kaders die gegeven zijn in
onze kerkorde. In het project Kerk2025 (terug naar
de kern) worden deze kaders opnieuw bezien en is
het belangrijk om in de regels ruimte te bieden
voor kerkelijke vernieuwing, die meekomt met
nieuwe initiatieven, of met krimp.
Hoe en wat van de huisgemeenteZo hebben we deze
synode een brainstormsessie rondom het
verschijnsel huisgemeente . Wat verstaan we nu
eigenlijk onder een huisgemeente? Op de vraag die
de scriba stelt naar wie er concreet ervaring
heeft met een dergelijke gemeente gaan er maar
weinig handen omhoog. Toch, in de toekomst is er
misschien niet overal meer een lokale gemeenschap
mogelijk. Kan er op deze plekken dan een huisgemeente ontstaan? Over de randvoorwaarden van zo n gemeente zal in de
kerkorde dan wat gezegd moeten worden. Er lag al een eerder voorstel en de classes hebbend hier ook al op gereageerd
(geconsidereerd), maar het thema blijkt toch wat te ongrijpbaar . Rondom de huisgemeente leven nog meer vragen dan
mogelijke antwoorden, zo blijkt. Is een huisgemeente nu een aangeklede groep mensen of een uitgeklede gemeente ?
Welke taken heeft zo n gemeente, hoe is zij in het geheel ingebed? Wie mogen er voorgaan in zo n gemeente? De vragen en
opmerkingen vanuit de synode worden verwerkt in een tweede lezing van een kerkordelijke tekst die in de voorjaarssynode
voorligt. Wat mij betreft een thema dat we zeker in onze Limburgse context goede aandacht mogen geven en waarover we ook
wel wat te melden hebben.
De mobiele predikant We spreken ook weer over de rechtspositie van de predikant, van beroeping tot (mogelijke)
losmaking, zoals verwoord in de kerkorde. Meeste reacties echter komen op de kerkordelijke doorvertaling van de nota
Naar een cultuur van mobiliteit , die eerder dit jaar werd aangenomen. De kerk wil de mobiliteit van predikanten
bevorderen en daar een aantal financiële compensaties voor in het leven roepen. Bijvoorbeeld door een financiële
vergoeding te verstrekken aan predikanten die vertrekken naar een plaats met een kleinere werktijdfactor. Een (heel)
aantal synodeleden geeft aan, nu de cijfers concreet zichtbaar worden, de keuzes financieel niet verantwoord te vinden,
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mede omdat het project Kerk 2025 budgettair neutraal had moeten zijn en de meerdere kosten dan ook doorberekend zullen
worden naar de plaatselijke gemeenten. De scriba kondigt uiteindelijk een noodremmaatregel aan. Dat betekent dat de
aangenomen plannen doorgaan, maar dat de synode op elk moment op de rem kan trappen als er ergens een financieel
onaanvaardbare situatie voor predikant of gemeente' ontstaat. Over vijf jaar komt de cultuur van mobiliteit opnieuw op
de synodeagenda, zodat die geëvalueerd kan worden.
Gesprek over de liturgieInteressant is ook het gesprek rondom de liturgie. De notitie Tot Gods Eer , handreiking voor
gesprekken over liturgie, wordt eerst ingeleid door de auteur prof. Marcel Barnard. De aanleiding van deze notitie,
zoals in het stuk zelf verwoord: Liturgische veelkleurigheid en diversiteit, liturgische experimenten, ook op
pioniersplekken, en kleiner wordende gemeenten roepen de vraag op welke theologische grondgedachten de protestantse
eredienst dragen . Op een aansprekende manier vertelt prof. Barnard zijn persoonlijke ervaringen met liturgie. Van
kinds af aan is hij al geboeid door het heilige spel en kwam het voor hoe hij op een middag de dominee, de koster en de
organist kon spelen . De interesse heeft hem nooit losgelaten. Een filmpje opgenomen in de Oude Kerk in Amsterdam, met
hemzelf als voorganger, brengt prachtig in beeld hoe liturgie ontstaat wanneer degenen die daarin betrokken zijn hun rol
spelen. Niet alleen de voorganger, maar ook de cantorijleden, de gelovigen etc. nemen hun positie in en kunnen
opgetild worden door wat er in de liturgie gebeurt. We zien het mooi verbeeld in hoe de cantorijleden, voor aanvang
van de liturgie hun gewaden aantrekken en deze na de liturgie weer uittrekken, klaar voor de gezamenlijke koffie na de
viering.
Na deze persoonlijke gekleurde inleiding worden we in groepjes ingedeeld met deze vragen: Wat versta ik onder
liturgie? Wat raakt mij in liturgie? Wat maakt voor mij een kerkdienst tot protestantse eredienst? . In mijn eigen
groepje is het gesprek waardevol en persoonlijk en merk ik duidelijk hoe mensen liturgie, eredienst heel verschillend
kunnen beleven, niet alleen afhankelijk van hun plek in de breedte van de kerk. Als extra vraag komt nog naar voren:
Wat trekt jou de liturgie bínnen? (Wat trekt jou allereerst naar de liturgie tóe?) Een vraag dus voorbij het
vanzelfsprekend vieren tot Gods eer . In de plenaire terugkoppeling worden mooie gespreksreacties gegeven en blijkt ook
grote overeenstemming over de gedegenheid van de notitie, die hoewel goed onderbouwd en theologisch verantwoord, niet
geschikt is om zomaar mee te zenden naar alle gemeentes. We nemen het aanbod van Prof. Barnard graag aan om
verschillende filmpjes te laten maken van verschillende vormen van liturgie. Deze zullen uiteindelijk als beeldmateriaal
naar de gemeentes gaan, samen met gespreksvragen en een aangepaste notitie.
Categoriaal pastoraat In deze synode staat ook weer het onderwerp categoriaal pastoraat (pastoraat buiten de muren
van de reguliere kerk) op de agenda. Het is duidelijk dat er bezuinigingen nodig zijn en er nieuwe oplossingen voor
financiering gezocht moeten worden. Maar met name over het studentenpastoraat komen veel vragen, of dit niet teveel
vanuit het bezuinigingsperspectief is bekeken en er wel voldoende aandacht is voor wat deze vorm van pastoraat teweeg
brengt. Doordat er onvoldoende draagvlak is voor de gehele notitie, wordt deze aangenomen met uitzondering van het
studenten- en koopvaardijpastoraat. Ondanks het voorstel van het moderamen om deze notitie in zijn geheel aan te nemen,
is er een meerderheid van de synodeleden die ervoor stemt om de twee genoemde onderdelen (over een jaar) weer terug te
laten komen op de agenda.

Geloven in delen Rommie Nauta leidt het nieuwe beleidsplan in van Kerkinactie: Geloven in delen- delen in geloof . Zij
legt uit hoe deze afdeling vanaf 2018 prioriteit zal geven aan vier thema s: Bijbel en toegang tot het evangelie; kerken
in de minderheid; kinderen en jongeren; vluchtelingen en ontheemden. Er komen nog wel vragen over deze specifieke
indeling, bijvoorbeeld of er niet een apart onderdeel nodig is voor armoedebeleid. Rommie Nauta geeft aan dat er veel
ondergebracht kan worden onder deze deelgebieden en de organisatie het ook nodig heeft om zich niet te zeer vast te
leggen en in te kunnen spelen op actuele situaties. Lopende banden zullen niet zomaar verbroken worden. We stemmen in
met het beleid.
Over de profielschets van de voorzitter van de visitatie komen slechts enkele opmerkingen. Dit zal de figuur zijn die
verantwoordelijk is voor de bijzondere visitaties, dat wil zeggen in de gemeentes waar spanning en conflict heerst.
Hij/zij zal samenwerken met de nieuwe classispredikant en heeft ook een rol in de ontmoeting van gemeentes binnen de
nieuwe ringen. Omdat deze nieuwe structuur wel op papier bestaat, maar er ook nog veel onduidelijkheden zijn, zal ik in
een andere bijdrage daar wat meer over melden.
Homohuwelijk, gesprek van hart tot hart En zo heb ik al heel wat onderwerpen de revue laten passeren. De koffiepauzes
tussendoor en de gezamenlijke maaltijden zijn momenten om even af te schakelen, hoewel, vaak gaan de inhoudelijke
gesprekken gewoon door. Niet zelden ook met wat verwarring, want niet altijd is duidelijk welke kant de stemming op zal
gaan en wat wijs is om te besluiten. Zoals de stemming rondom de ordinanties die over het huwelijk gaan. Tijdens de
synodevergadering van november vorig jaar werd het moderamen van de synode opgeroepen om het gesprek aan te gaan over de
tekstuele keuzes in de ordinanties 5.3 en 5.4 in de kerkorde. Ordinanties als resultaat van lang overleg. Toen in 2004
de Protestantse Kerk in Nederland werd gevormd bleek juist dit punt een belangrijke reden voor een groep gelovigen om de
Hersteld Hervormde Kerk te vormen. Er was namelijk grote onenigheid over de vraag hoe de inzegening van het
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het zegenen van niet-huwelijkse relaties verwoord moest worden. Bewust werd in ordinantie 5.3 de term inzegening
gereserveerd voor het huwelijk tussen een man en een vrouw. In ordinantie 5.4 werd voor niet-huwelijkse relaties, zoals
tussen twee personen van hetzelfde geslacht, het woord zegening gebruikt. Theologisch en taalkundig is dat onderscheid
niet uit te leggen overigens. Zoals de scriba aangeeft in zijn inleiding, gaat dit onderwerp over een diep-existentiële
zaak . Het gaat om relaties van liefde en trouw die om een zegen van Godswege vragen. Op tafel ligt een besluitvoorstel
van het moderamen om de kerkorde niet te wijzigen. Dit heeft met meerdere factoren te maken. Er is nog steeds geen
eenheid van denken op dit punt binnen onze kerk; aan de lokale gemeentes is een zekere vrijheid gegeven om hiermee om te
gaan (door de kan-bepaling ); er vinden veel waardevolle en kwetsbare gesprekken plaats over dit thema in de
rechterflank van de kerk, die door een consideratieronde opnieuw verhard zou kunnen raken. De middag verloopt met
emoties, aan de ene kant gebaseerd op het verlangen om zich als kerk profetisch uit te kunnen spreken over dit thema,
Gods zegen is voor iedereen , aan de andere kant zijn we ons bewust van de nieuwe scheuringen die dit gesprek zou
kunnen opleveren en voelen we aan dat we als kerk nog niet toe zijn aan een echt gezamenlijk standpunt. De twee
persoonlijke verhalen van ds. Anne-Marie van Briemen en Herman van Wijngaarden, beiden uit de behoudende kant van de
kerk, geven een stuk worsteling weer van zichzelf en reacties van de mensen in hun omgeving. Beiden maakten ze een eigen
keuze in de beleving van hun seksualiteit, het is bijzonder om daarin te mogen delen. In de groepsgesprekken komt er
verdriet en boosheid naar boven naar aanleiding van de verhalen, wat voor kerk roept deze pijn op? , kunnen we het
homo-huwelijk ook niet gewoon zegenen? en blijkt dat de eigen godsbeelden en manieren van bijbellezen de verschillende
reacties kleuren. Maar er is ook begrip voor de kwetsbaarheid van dit thema. En zo, na vele mensen en verhalen gehoord
te hebben achter de microfoon, besluiten we in navolging van het voorstel van de scriba uiteindelijk in meerderheid om
het besluit over de ordinanties nu niet te nemen. Het gaat niet om een standpunten-discussie, het gaat om het
gezamenlijke gesprek, dat we verhalen met elkaar delen van hart tot hart .
Oefenplek De kerk als oefenplek van samen geloven, zo komt naar voren in ons gesprek rondom het homohuwelijk. Maar we
merken het wanneer we samen avondmaal vieren, op de avond van de eerste dag. Ik zie iedereen brood en beker ontvangen,
hoewel ik weet dat er heel verschillend gedacht en geloofd wordt. Dat is dan weer het mooie van onze kerk, en soms dus
een (pijnlijke) uitdaging om het met elkaar uit te houden .
Ik sluit mijn impressie, dat geloof ik meer een verslag is geworden, af met het mooie bezoek van twee Nederlandse
broeders uit Taizé. De muzikale begeleiding van de liederen in het ochtendgebed klinkt mij wat te protestants en het
herhaald zingen krijgt niet helemaal de rust die ik op andere momenten wel vind in deze muziek, maar de ontspannen
presentatie van de broeders over hun gemeenschap en de bijzondere geschiedenis daarvan is heerlijk. Zo te kunnen opgaan
in je roeping, ik wens het ons allemaal toe, dat we blij kunnen zijn op en met de plek waar wij ons geloof in
gemeenschap beleven!
Een hartelijke groet en tot de volgende keer, Irene Pluim (afgevaardigde naar de Generale Synode vanuit de classis
Limburg.)
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