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21-01-2018
21 januari 2018: Bevestiging nieuwe ambtsdragers.
In de dienst van 21 januari 2018 werden vier
nieuwe ambtsdragers bevestigd: Marnix van Gurp,
Bert Kip, Inge Streekstra en Bert Stuij. Tevens
werd afscheid genomen van drie ambtsdragers: Irene
van Gurp, Hennie Prins en Nely Stuij. Bas van
Dongen is momenteel op vakantie, maar ook hij
neemt afscheid van het team van ambtsdragers.
Ds. Irene Pluim begon de dienst met een tekst van
Loesje: 'De wereld is mooier met jou'. Zoiets
willen we allemaal graag horen: Jij doe er toe! Je
hebt iets bij te dragen. Zo moeten de vissers die
Jezus roept in Marcus 1, vers 16-20, zich ook
waardevol hebben gevoeld. Jezus roept de vissers
naar een andere bestemming, naar een nieuwe,
onzekere toekomst. Iets in Jezus roep heeft de
vissers doen besluiten met hem mee te gaan en naar
mensen te gaan vissen.De vier nieuwe ambtsdragers
krijgen te maken met een andere vorm van kerk zijn
dan een tijd geleden. Het instituut kerk bestaat
niet meer. Kerken worden leger en vergrijzen in een snel tempo. Maar de boodschap van God verliest niet aan betekenis!
We moeten het kerk zijn omdenken. Niet 'Hoe halen we de mensen weer naar de kerk' maar 'Hoe brengen we de kerk naar de
mensen toe'. Als ambtsdrager, maar dat geldt voor iedereen, mag je meedoen aan het kerk zijn van de toekomst. Ds. Pluim
besluit de overweging met een licht aangepaste tekst van Loesje: 'De wereld is mooier met jou .. God'.
De vier nieuwe ambtsdragers hebben allemaal eerder ervaring opgedaan in diverse functies in de kerk. Toch moesten ze
allemaal even nadenken over de vraag of ze opnieuw een ambt wilden bekleden. In hun toch vaak al drukke agenda moet
bewust een plekje worden vrijgemaakt voor deze nieuwe verantwoordelijkheid. Toch beginnen ze allemaal vol enthousiasme
en overtuiging aan hun nieuwe ambtsperiode zo laten ze weten in hun introductie.
De scheidende ambtsdragers worden bedankt voor hun vele werk en krijgen een toepasselijk geschenkje mee van de
gemeente: Een bos tulpen in een transparante vaas. Als ze uitgebloeid zijn kun je er weer iets nieuws in tot bloei laten
komen. De kinderen in de kindernevendienst hebben een toepasselijk cadeautje geknutseld voor de vier nieuwe
ambtsdragers: een hengel met vissen met de tekst 'God heeft een plan met jou'. En van Ds. Irene Pluim ontvangen de
nieuwe ambtsdragers ieder een eigen tekst van Loesje die moet aanzetten tot omdenken.

Vervolg op volgende pagina >>
Pagina 1 van 21

Vervolg van: 21 januari 2018: Bevestiging nieuwe ambtsdragers.

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 2 van 21

Vervolg van: 21 januari 2018: Bevestiging nieuwe ambtsdragers.

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 3 van 21

Vervolg van: 21 januari 2018: Bevestiging nieuwe ambtsdragers.

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 4 van 21

Vervolg van: 21 januari 2018: Bevestiging nieuwe ambtsdragers.

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 5 van 21

Vervolg van: 21 januari 2018: Bevestiging nieuwe ambtsdragers.

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 6 van 21

Vervolg van: 21 januari 2018: Bevestiging nieuwe ambtsdragers.

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 7 van 21

Vervolg van: 21 januari 2018: Bevestiging nieuwe ambtsdragers.

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 8 van 21

Vervolg van: 21 januari 2018: Bevestiging nieuwe ambtsdragers.
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28-02-2018
SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN
Symbolisch bloemschikken voor de zondagen in de veertig dagen tijd, Goede week en Pasen
De basis van alle schikkingen is een wat stevige,
wat kronkelige, dikke stronk waarop twee handen
van metaaldraad zijn bevestigd. Er is voor metaaldraad gekozen omdat dit sterk is en tegelijk iets fragiels heeft.
Wanneer het licht erop valt zie je soms een schittering en zijn de handen goed zichtbaar. Op andere momenten moet je
goed kijken om de handen te kunnen zien. Deze handen hebben een dubbele betekenis. Ze staan voor de handen van God, soms
nauwelijks merkbaar, om op een ander moment als sterk en dragend ervaren te worden.
Tegelijk zijn Gods handen ook onze handen. Jezus is daarbij de mens bij uitstek die Gods dragende en delende handen
zichtbaar heeft gemaakt. In navolging van Hem worden wij geroepen om na te denken waar onze handen kunnen delen,
troosten of helen. Iedere zondag in de veertigdagentijd, de Goede week en Pasen zijn de handen in een andere richting of
houding gevouwen en staan er voorwerpen en bloemen die passen bij de lezingen.

Eredienst/Monica Bosman, 28-02-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2803, Subitem: 180.
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28-03-2018
Foto"s van de kerk in grote kring opstelling

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 11 van 21

Vervolg van: Foto"s van de kerk in grote kring opstelling

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 12 van 21

Vervolg van: Foto"s van de kerk in grote kring opstelling

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 13 van 21

Vervolg van: Foto"s van de kerk in grote kring opstelling
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18-06-2018
Wie speelt er mee?
Zowel in de kerken van Geleen-Beek-Urmond als van Sittard-Grevenbicht spelen af en toe muzikale gemeenteleden mee.
Maar kennen wij elkaar wel?
Er zijn steeds meer gemeenschappelijk diensten en ook muzikaal kunnen wij vast meer samen doen. De werkgroep
Vieringen denkt na over de vormgeving van onze kerkdiensten en de inbreng van gemeenteleden. Muziek is daar heel
geschikt voor, als meditatief moment of feestelijk accent en om de begeleiding te variëren. Wij willen jullie leren
kennen en nodigen ieder die een instrument bespeelt uit om samen te bekijken wat er mogelijk is. Dat overleg is gepland
op maandag 18 juni, 20.00 uur in de Johanneskerk.
Ben je verhinderd maar wil je wel af en toe meespelen? Geef dat dan door.
Ken je anderen die een instrument bespelen en ook wel mee willen doen, neem ze mee.
Namens de Werkgroep VieringenRia van Mourik (4745894)rvanmourikschouten@gmail.com

Werkgroep Eredienst/Hans Pelman, 18-06-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2913, Subitem: 180.
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16-09-2018
OECUMENISCHE DIENST IN DE VREDESWEEK
Op 16 september 2018 om 10.30 uur is er een
oecumenische viering in de kerk van Christus
Hemelvaart H. Jozef.
Een voorbereidingsgroep met leden uit onze beide
geloofsgemeenschappen is al begonnen met de
voorbereidingen.
Dit jaar sluiten we aan bij het landelijke thema
van Pax : Generaties voor vrede.
Voorgangers in de dienst zijn pastoor Piet
Verhagen en ds. Irene Pluim.
Muzikale medewerking door de cantorij samen met
gastzangers en -zangeressen uit de parochie of
gemeente, olv. Hans Timmermans. Ad Gijzels
bespeelt het orgel.
Zingt u graag en wilt u een keer mee doen met dit
oecumenische projectkoor?
Onze eerste repetitie is op maandag 20 augustus
van 20.15 tot 21.45 uur in het Gruizenkerkje, van
harte welkom! We hebben vier repetities voor de
dienst.
Meer informatie bij Christel Prins
tel. 046-4859066 of christelprins@hetnet.nl

Kerkblad Gaandeweg/Willy de Koning, 16-09-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3044, Subitem: 180.
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03-07-2018
IK GA OP REIS EN NEEM MEEâ¬¦.
Op zondag 24 juni stonden we in de dienst stil
bij de overstap van Linde Coenen, Anouk van Oord,
Ilja Rens en Sofie Sanders.In de dienst mooie
liederen bij het thema. We zagen een prachtige
film gemaakt met jeugd van de basiscatechese met
als thema: een goed gesprek. De lezing ging over
de goede vruchten en een paar gedachten over
liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid, vrede,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing werden door
Irene Pluim uitgesproken .De meiden ontvingen van
de ouders mooie woorden en een spiegel als
symbool. Ds. Irene Pluim gaf ze de reiszegen.

Kerkblad Gaandeweg/Willy de Koning, 03-07-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3050, Subitem: 180.
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09-09-2018
Gezamenlijk van start op de gezamenlijke STARTZONDAG op 9
september
Op 9 september a.s. gaan onze kerkgemeenschappen in een gezamenlijke kerkdienst het startsein geven voor het komende
seizoen. We hopen op veel goede gesprekken met elkaar. Tot de voorbereidingsgroep behoren Dick Haster, Inge Streekstra,
Caroline Steenwijk en ds. Joachim Stegink.
Maar wat maakt een goed gesprek tot een goed gesprek? De voorbereidingsgroep heeft als thema gekozen: Levenslessen
delen. Wat we meemaken heeft invloed op de manier waarop we in het leven en in het geloof staan. Als we daar met elkaar
over in gesprek gaan kunnen we elkaar geestelijk voeden. We gaan kijken welke best wel pittige levenslessen Jezus
gegeven heeft in Marcus 9,34-9,1. U bent van harte uitgenodigd om zelf te komen anderen uit uw omgeving mee te nemen!
In de voorbereidingsgroep willen we ook de onderlinge verbondenheid tussen onze kerkgemeenten versterken. Daarom hebben
we bedacht om voorafgaande aan de dienst een gezamenlijk ontbijt in de Johanneskerk te organiseren waarbij we om 8.45
uur starten.
Wij vragen u om zelf per persoon 2 belegde broodjes of boterhammen mee te nemen , zodat we dit ook samen kunnen delen.
De organisatie zal voor nog wat aanvullingen zorgen.
Voor diegene die moeizaam ter been zijn zorgen we voor vervoer . Na afloop zal er gelegenheid zijn om, naast een kopje
koffie of thee kennis te maken met de diverse onderwerpen van het Kringenwerk.
Graag zouden we voor maandag 3 september willen weten of u deel neemt aan het ontbijt of dat wij u kunnen komen
ophalen.
Meer informatie of wilt u zich opgeven voor het ontbijt en/of het vervoer dan bent u welkom bij: - Inge Streekstra, per
email: streekstra43@zonnet.nl - Caroline Steenwijk, per e-mail caroline.steenwijk@kpnmail.nl of per telefoon (046)
410 53 43.
Wilt u in ieder geval alvast de datum noteren? Wij zullen u op tijd verder informeren in het Kerknieuws of via de
kerkdiensten of per e-mail.
Graag tot 9 september om 8.45 voor het ontbijt (of om 10.00 uur voor de dienst in de Johanneskerk)!
Namens de voorbereidingsgroepDs. Joachim Stegink

Eredienst/Hans Pelman, 09-09-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3059, Subitem: 180.
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14-09-2018
Grote kerstboom voor in de kerk: wie kan er een beschikbaar
stellen?
De bloemengroep is nu al bezig met het maken van
afspraken voor de Advent en de kerst.
Zijn er mensen die dennebomen in hun thuin
(willen) gaan kappen die geschikt zijn voor
kerstboom in de kerk?
Bert en Sonja Blom willen die boom graag bij u
komen ophalen en, als dat nodig is, ook nog bij u
komen kappen.
Sonja Blom

Bloemendienst/Hans Pelman, 14-09-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3160, Subitem: 180.
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28-10-2018
BIJBELZONDAG 28 OKTOBER
THEMA MET ANDERE OGEN
In de viering op 28 oktober in de Ontmoetingskerk zal aandacht besteed worden aan dit thema van de jaarlijkse
Bijbelzondag.
In de dienst zal een collecte gehouden worden
voor het werk van het Bijbelgenootschap: Bijbels
voor kinderen in Kenia.
De aandacht gaat hier vooral naar de gebieden
waar de Masai wonen. Zij zijn van oorsprong
nomaden, leven van veeteelt maar door jarenlange
droogte leven zij veelal in grote armoede.
De scholen willen graag Bijbelonderwijs geven
maar er is groot gebrek aan Bijbels, veel ouders
kunnen die niet betalen voor hun kind, ze kunnen
amper het schoolgeld betalen. Maar Bijbel lezen
wordt door scholen en ouders wel als heel
wezenlijk gezien: 'het leven is zwaar voor de
mensen, uit de Bijbel kunnen we lessen leren die
belangrijk zijn voor het leven.'Een eigen Bijbel
kan voor een kind heel wat betekenen, en helpt hen
het geloof iets van henzelf te maken.
Het Bijbelgenootschap wil dit jaar aan 10.000 kinderen in Kenia een eigen Bijbel geven; een bijbel kost ¬ 7,50.
Van harte aanbevolen deze collecte. U kunt ook een gift overmaken op bankrek.nr. NL74 SNSB 0266380808 van het
Bijbelgenootschap, o.v.v. Kenia. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Eredienst/Monica Bosman, 28-10-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3199, Subitem: 180.
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13-12-2018
KERSTVIERING VOOR SENIOREN
De jaarlijkse seniorenkerstviering met maaltijd is D.V. op donderdag 13 december 2018 in de hal van de Johanneskerk.
Vanaf 15.30 uur bent U van harte welkom.
Dit jaar zal het zangkoor 'Ons Genoegen' uit
Grevenbicht onder leiding van Vincent Snackers een
muzikale bijdrage leveren en als onderbreking van
de maaltijd is er een mooi kerstverhaal.
Iedereen van 65 jaar en ouder krijgt een
uitnodiging en partners zijn natuurlijk ook
welkom.
Vult u a.u.b. het strookje onderaan de
uitnodiging in of bel met de contactpersonen, die
in de brief staan.
Van harte welkom en warm aanbevolen.
Wij hopen op een mooie gezegende viering met
elkaar!
Het pastoraatteam:
Irene Pluim, Joachim Stegink, Yolanda Kragt
(046-4586130), Ida Dorrestijn (046-4857835), Iet
den Boer (0032-89564277), Inge Streekstra (046-8881072) en Lydia Zwierzanski (046-4854027).

Eredienst/Monica Bosman, 13-12-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3329, Subitem: 180.
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