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15-01-2018
Gevarieerd activiteitenaanbod Kringenwerk Geleen
Het programma voor het Kringenwerk Geleen biedt
een gevarieerd aanbod van activiteiten, zoals:
Samen luisteren, vertellen, leren. In een kleine
groep oefenen we aan de hand van een uitgesproken
geloofservaring o.l.v. communicatie-docent Dick
Haster, waarbij de Presentietheorie van Andreas
Baart centraal staat. Dinsdagen vanaf 23 januari
van 19.30-21.30 in de Ontmoetingskerk Geleen.
Deelname ¬ 2,50 per keer
Muziek, beleving en bezieling, een gespreksgroep
rond thematische en spirituele muziek. Maandagen
vanaf 15 januari van 10.00-12.00 in de Pastoor van
Arskerk Geleen. Deelname ¬ 2,50
Lezing over het boek van Marcia Luyten 'Het geluk van Limburg' door ds. Pier Prins. Dinsdag 16 januari van 14.00-16.00
Ontmoetingskerk Geleen. Deelname ¬ 2,50
Beginnerscursus Hebreeuws, inleiding in de taalbeginselen, docent Joanne Seldenrath van het Leerhuis Limburg.
Donderdagen (8x) vanaf 8 februari van 19.00-21.00 Johanneskerk Sittard. Deelname ¬ 80,00 exclusief lesmateriaal
Lezing , verdieping in de ethiek van het Confucianisme door Frans Jespers, universitair docent. Donderdag 08 februari
van 19.30-21.30 Johanneskerk Sittard. Deelname ¬ 2,50
Lezing en presentatie, over de waarde van fotografie als kunst door Arjen van Prooijen, fotograaf te Maastricht.
Donderdag 1 maart van 19.30-21.30 Ontmoetingskerk Geleen. Deelname ¬ 5,00
Astrofysica, van aarde naar oerknal , lezing door prof. Dr. Heino Falcke, Radboud Universiteit Nijmegen. Maandag 26-03
10.30-12.30 Ontmoetingskerk Geleen. Deelname ¬ 5,00
De spiritualiteit van Bachs Johannes Passion, presentatie door Ad de Keijzer van het Titus Brandsma Instituut. Dinsdag
27 maart van 19.30 tot 21.30. Ontmoetingskerk Geleen. Deelname ¬ 5,00
Stadsbezoek en Stadswandeling in Aken met een stadsgids, Woensdag 16 mei, vertrek 09.30 vanaf Pastoor van Arskerk
Geleen. Deelname nog te bepalen bij aanmelding.
Meer informatie is te vinden via deze link
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15-01-2018
12+ Jongerenkerk bezoekt Moskee in Sittard
Op zondag 14 januari 2018 is de 12+ jongerenkerk
op bezoek geweest bij de Moskee El-Mosinine in
Sittard.
We zijn erg warm ontvangen met heerlijke thee en
zelf gemaakte koekjes. In de gebedsruimte zijn de
jongeren van onze kerk en jongeren van de moskee
met elkaar in gesprek gegaan over hun geloof.
De 5 pilaren van de islam hebben we besproken en
5 belangrijke onderwerpen van het christendom zijn
geintroduceerd. We hebben een open gesprek gehad
met elkaar en iedereen was onder de indruk van de
vele overeenkomsten tussen de islam en het
christendom.
In een tijd van polarisatie waarbij de
verschillen tussen geloven vaak worden belicht, is
het goed om ook te blijven kijken naar
overeenkomsten. We hebben allemaal veel geleerd
van elkaar.
Bekijk ook deze film
Op zondag 28 januari is de volgende gezamenlijke 12+ jongerenkerk viering (bovengronds). Het onderwerp islam en
christendom zal dan centraal staan.
De jongeren (en ouderen) van de Moskee El-Mosinine zullen bij deze dienst aanwezig. Wij hebben er al erg veel zien in
en heten iedereen alvast van harte welkom.
Namens de 12+ jongerenkerk, Ard Kolkman
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18-02-2018
IET DEN BOER BEVESTIGD ALS OUDERLING
In de dienst van zondag 18 februari is Iet den
Boer bevestigd als ouderling Wijk West. Zij volgt
hierin Nely Stuij op. Drie weken ervoor werden de
andere nieuwe kerkenraadsleden al bevestigd. Iet
kon toen niet aanwezig zijn vanwege haar bezoek
aan China naar haar dochter Elisabeth en haar
gezin.
Iet heeft theologie gestudeerd en was 35 jaar
werkzaam in het godsdienstonderwijs. Nu ze daarmee
is gestopt vindt ze dat ze geen nee mocht zeggen
op de vraag om ouderling te worden.
Dominee Irene Pluim bevestigde haar in het ambt
en preekte naar aanleiding van Marcus 1, het
verhaal van Jezus in de woestijn en de verzoeking
door de duivel. 'Maar de engelen zorgden voor
Hem', luidt een passage uit deze Bijbeltekst.
Dat is een tekst die Iet bijzonder aanspreekt en
daarom kreeg ze een piepklein engeltje als
bemoediging. Ook de kinderen van de
kindernevendienst maakten natuurlijk een
welkomstcadeau.
Bijdragen van Iet aan de dienst waren er met een
gebed en een lied van Elly en Rikkert. Na haar
bevestiging stelde ze zich voor aan de gemeente en
lichtte ze haar motivatie toe. Ze kon daarna
achter de microfoon blijven staan en meteen aan de
bak door de collecte toe te lichten.

Willy de Koning
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19-02-2018
OMZIEN NAAR ELKAAR
Omzien naar elkaar, dat is bij onze kerkelijk
gemeente een vanzelfsprekend iets. De één doet dat
door bezoekwerk, een ander door een kaartje te
sturen.
Het kan met een belangstellend telefoontje of
door activiteiten te ondernemen zoals wandelen en
fietsen. Schaatsen kan natuurlijk ook! Bart
Kooyman gaat al enkele jaren achtereen met Elly
Meyers naar de ijsbaan.
Elly is blind, daarom schaatsen ze samen aan een
stok, wel zo veilig. Het gevoel van schaatsen is
uniek; fijn dat Elly dat op deze manier kan
beleven.
Willy de Koning
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08-03-2018
Nieuwe paaskaarsen gemaakt
Eén van de jaarlijks terugkerende oecumenische
activiteiten van de PGSG en de Parochie
Vrangendael is het maken van een nieuwe paaskaars.
Op donderdagmorgen 8 maart werden er twee grote
kaarsen versierd voor beide kerken.
Jan Wetzeler, Christel Prins, Anneke Atsma, Emma
en Willy de Koning bedachten dit jaar de
versiering. In een zaaltje van de Johanneskerk
waren ze de hele ochtend lekker creatief bezig.
Hoe de kaarsen eruitzien blijft nog even geheim.
In de Paasnacht worden de nieuwe kaarsen de kerk
binnengebracht.
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29-03-2018
Sfeervol begin van de Stille Week
Op Witte Donderdag (29 maart) was de eerste van 3
diensten in de Johanneskerk in de Stille Week .
Dominee Irene Pluim ging hierin voor en doet dat
ook tijdens de diensten op Goede Vrijdag en Stille
zaterdag.
In deze eerste dienst werd het de Maaltijd van de
Heer gehouden. Het was een mooie, verstilde en
sfeervolle bijeenkomst. Muzikale medewerking was
er van Irene van Gurp, Anne Kip, Theo Zwartkruis
en Fedor Coenen.
De dienst van Goede Vrijdag begint om 19.30 uur
en die van Stille Zaterdag om 22.00 uur. De
diensten van Paasmorgen zijn om 09.00 uur in
Grevenbicht en 10.30 uur in de Johanneskerk, ook
met Irene Pluim als voorganger.
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31-03-2018
Paaskaarsen voor 2018
In de Paasnachtdienst, Stille Zaterdag werd de
nieuwe Paaskaars de Johanneskerk binnengebracht.
Bij het ontwerp voor de nieuwe Paaskaarsen wordt
meestal het jaarthema van de Parochie Vrangendael
gebruikt, ook voor de Johanneskerk. Dit jaar is
het thema: Aanraking. Op 8 maart werden er twee
grote kaarsen versierd voor beide kerken door Jan
Wetzeler, Christel Prins, Anneke Atsma, Emma en
Willy de Koning.
De smartphones werden er bijgehaald om een
passende afbeelding bij dit jaarthema te zoeken,
maar het lukte hen niet om iets geschikts te
vinden dat op een lange kaars past.
Daarom werd gekozen voor iets geheel anders,
namelijk de symbolen voor de tekst over geloof,
hoop en liefde uit 1 Corinthiërs 13: 13. Deze
bekende begrippen worden uitgebeeld met een kruis,
een anker en een hart. In de NBG-Bijbel in Gewone
Taal, wordt het begrip hoop omschreven als:
vertrouwen.
Links en rechts van het kruis staan de Alpha en
de Omega.
Boven het kruis is de zon te zien, wat symbool
staat voor de warmte van God en van mensen
onderling.
Rondom het anker spettert het water op. Het water
symboliseert de doop, de bevrijding door Christus
die het levende water is.
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01-04-2018
Gezellig en geslaagd Paasontbijt
Het Paasontbijt in de Johanneskerk wordt al jaren
voorbereid door Lianne en Marijn van Oord. Het
aantal deelnemers is in de loop van de jaren wel
wat teruggelopen, maar de waarde van dit samenzijn
blijft natuurlijk belangrijk. Lianne van Oord
opende met een korte Paasgedachte.
Daarna werd er gesmuld van een gekookt eitje,
sinaasappelsap, koffie of thee en paasbrood.
Daarnaast lagen er ook nog zelf meegebrachte
broodjes en bolletjes op de broodschalen, meer dan
voldoende dus om daarna met een volle maag de
Paasdienst mee te maken

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 16 van 127

Vervolg van: Gezellig en geslaagd Paasontbijt

Vervolg op volgende pagina >>

Pagina 17 van 127

Vervolg van: Gezellig en geslaagd Paasontbijt

Pagina 18 van 127

Willy de Koning/Willy de Koning, 01-04-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2876, Subitem: 2.

Pagina 19 van 127

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

01-04-2018
Blijf bij me
'Blijf bij me', dat was het leidende thema in de
Goede Week voorafgaande aan de Paasviering.
Ook op Paaszondag werden afbeeldingen van dit
thema via de beamer op de muur geprojecteerd. Het
zijn kunstwerken van Gerard Ursem. Hij maakte een
kruisweg van 14 staties naar aanleiding van het
evangelie van Marcus: Blijf bij me.
Dominee Irene Pluim ging voor in deze dienst.
Muzikale medewerking was er van Marnix en Irene
van Gurp.
Christel Prins besprak met de kinderen de nieuwe
Paaskaars. Wat zagen de kinderen allemaal in de
nieuwe afbeelding? Een zon, water, een kruis met
een hart, een anker en ook nog wat vreemde
letters.
Ze mochten het aanwijzen en de betekenis ervan
uitleggen als ze dat wisten. En anders wist
Christel het wel.
Het kinderlied uit de gele bundel dat daarna werd
gezongen paste mooi bij de nieuwe kaars.
Na afloop van de dienst deelden de kinderen
kaartjes uit met een afbeelding van het thema
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01-04-2018
"Wat gebeurt er met de oude Paaskaars?"
'Wat gebeurt er met de oude Paaskaars? Staan die
ergens op een rijtje in de kerk?'
Dat vroeg één van de kerkgangers zich na de
Paasdienst hardop af en ze zal niet de enige zijn.
Want na een jaartje branden op 52 zondagen en nog
wat andere bijzondere diensten is de kaars bij
lange na niet opgebrand. Zonde om weg te doen. Dat
gebeurt natuurlijk ook niet.
Elk jaar na Pasen gaat de Paaskaars van het
voorgaande jaar naar een gemeentelid. De
Pastoraatsgroep overlegt wie er dat jaar voor in
aanmerking komt.
Zo ging de Paaskaars al naar verschillende mensen
die om welke reden dan ook deze morele
ondersteuning vanuit de PGSG konden gebruiken. Een
licht om zich nog jaren aan te warmen.
Op bijgaande fotos een (incomplete) verzameling
van de kaarsen van de afgelopen jaren.
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29-04-2018
Concert in het Gruizenkerkje
Van modern tot klassiek....van alles komt aan bod
tijdens het concert van "Ons Genoegen" uit
Grevenbicht en "Vocal Rendez-Vous" uit Oirsbeek.
Beide koren zingen onder leiding van dirigent
Vincent Snackers. Ze treden op in het kerkje aan
de Gruizenstraat op zondag 29 april, 's middags om
half 3.
U hoeft geen entree te betalen, maar een
vrijwillige bijdrage is welkom.
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04-05-2018
GULLE GIFT
Afgelopen maand werden we verrast door een zeer gulle gift van € 2.000,- van Lucie Dirksmeier, die al meer dan 30 jaar
zaal 1 in onze Johanneskerk huurt.
Lucie wil hiermee haar dankbaarheid uiten dat ze
al zo lang gebruik mag maken van de mooie zaal en
alle andere faciliteiten zoals de keuken en toiletten in de kerk voor haar yogalessen. Lucie had ook gezien dat we bezig
waren met vervanging van alle verwarmingen in de kerk en vond dat ook een mooie gelegenheid om de kosten hiervan wat te
verzachten.Ik weet zeker dat ik namens ons allemaal spreek als ik Lucie enorm hartelijk bedank voor deze warme geste aan
onze gemeente.
Bert Bosman, penningmeester
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27-04-2018
Oecumenische dienst op Koningsdag
De liturgieën waren op en dat kan enkel op een
positieve manier worden uitgelegd.
De oecumenische dienst van woord, gebed, muziek
en zang in de Petruskerk was namelijk heel goed
bezocht. Beter nog dan voorgaande jaren, vandaar
het tekort aan liturgieën.
Deken Wilbert van Rens en dominee Joachim Stegink
gingen er in voor. Muzikale medewerking werd
verleend door Philharmonie Sittard en mannenkoor
Si-Tard.
Er werd dankbaar stilgestaan bij al het goede en
vreugdevolle in de stad en ons land en een zegen
gevraagd voor Koning Willem-Alexander.

Na de dienst trokken de medewerkers in optocht
door de Sittardse straten, vooarafgegaan door de
schuttersvereniging Sint Rosa.
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29-04-2018
Zondag Cantate
Zondag Cantate is de vierde zondag na Pasen.
Cantate betekent: 'Zingt!' en komt uit Psalm 98:1,
waar staat: 'Zingt de Heer een nieuw lied'.
Sinds Pasen is alles anders, alles is nieuw, en
in nieuwe liederen zingen wij Gods lof. Dat
gebeurde deze zondag ook in de Johanneskerk.
In deze gezamenlijke dienst ging dominee Pier
Prins voor. Vincent Snackers bespeelde orgel en
piano en de cantorij onder leiding van Hans
Timmermans ondersteunde de gemeentezang.
Elly Meijers zong een prachtige solo in Lied 163a
uit het Liedboek, een lied over Noach en alle
dieren die de ark ingingen. Via deze link is een
deel uit het lied te horen en te zien.
De contorij had deze zondag een kleine bezetting
omdat veel leden de komende week doorbrengen in
Taizé en juist op reis waren gegaan.
Het verhaal van Noach werd gelezen uit Genesis 6.
Noach, de enige rechtvaardige man op dat moment
op aarde, die op Gods bevel deze ark bouwde waarin
hij met zijn gezin en de meegenomen dieren
gespaard bleef toen God een wereldwijde vloed over
de aarde bracht.
Noach leefde vanuit liefde voor God, voor mensen
en voor de schepping, zo legde Pier Prins uit. Net
als Jezus Christus dat deed. Vanuit die instelling
mogen ook wij proberen te leven.
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09-06-2018
VRIJWILLIGERSAVOND
Beste mensen van Sittard, Grevenbicht, Geleen, Beek, Urmond en omstreken: Kom allemaal naar de vrijwilligersavond op 9
juni ! Onder het motto "kom in beweging!" wordt op zaterdagavond 9 juni in de Johanneskerk een gezellige avond voor alle
vrijwilligers van onze beide gemeenschappen georganiseerd. En denk je ooit vrijwilliger te worden, dan ben je ook van
harte welkom! We maken er een gezellige, actieve, muzikale en laagdrempelige avond van, dus we hopen en verwachten
dat heel veel mensen komen.
In onze kerken zijn veel vrijwilligers actief, op
zeer uiteenlopende terreinen. Misschien breng je
zieken een bezoek, zorg je voor debloemen in de
kerk, vouw je liturgieën, of breng je een kerkblad
rond, zorg je voor de financiën of draag je je
steentje bij dooractief te zijn in het pastoraat,
of denk je mee in het kringenwerk, of wie weet ben
je betrokken in het jeugdwerk, rijd je ouderennaar
een kerkdienst, of vergader je regelmatig, maak je
schoon, organiseer je acties voor de Engele,
beheer je de website, of zingje in een cantorij,
maak je muziek, of&.Vrijwilligers zijn onze
drijvende krachtVoor onze gemeenschappen ben je
ontzettend belangrijk!Daarom willen we alle
vrijwilligers en die dat misschien denken te
worden bij elkaar brengen door een gezellige
avond te organiseren. Een feestje dus met hapjes
en drankjes en een licht programma. Om daarover
wat uit de doeken te doen, we komen op 9 juni
letterlijk in beweging en we zijn met zn allen
ook welkom in een Britse pub. En natuurlijk is
er ook ruimte voor muzieken zang, voor gewoon
samen-zijn en om elkaar beter te leren kennen.Het
gaat om verbinding en ontmoeting.Dus, kom allemaal
op 9 juni naar de Johanneskerk. Vanaf 19.30 uur is
iedereen welkom, om 20.00 uur beginnen we ons
programma, dat we rond 22.15 afsluiten.Voor wie
wil is er dan nog de nazit, tot uiterlijk 23.00 uur.We willen jullie allereerst bedanken met deze avond, maar we hebben
gedacht dat het een goed idee is als iedereen tien zoete of hartige hapjes meebrengt, voor ons buffet. Dat kan een
eigen gebakken cake zijn, of wat blokjes kaas of worst, het zal in ieder geval een kleurrijk geheel worden!In verband
met de organisatie is het fijn als we voor 15 mei de aanmeldingen binnen krijgen. Dat mag bij Irene Pluim
(irenepluim@home.nl , 4583183) of Christel Prins (christelprins@hetnet.nl , 4859066)
Heel graag tot dan!
Irene Pluim, Jolanda en Charles Cartwright,
Christel Prins, Harm Versluis, Nely Stuij
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30-05-2018
KRINGENWERK
Donderdag 30 mei: Lezing door Theo Hendrickx over
de gevaren van 'loverboys' voor kwetsbare meisjes.
Hoe te signaleren en hoe er mee om te gaan. De
lezing biedt inzicht en praktische informatie.
Dhr. Hendrickx is coördinator van Stichting Manna,
inhoudsdeskundige en voormalig politieman. Plaats:
Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9 te Sittard.
Tijd: 19.30- 21.30 uur. Deelname: 2,50.
Inleider en contactpersoon: Frans Alders,
fgmalders@hotmail.com
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20-04-2018
SYNODE STEMT IN MET 'DE 12-JAARSREGELING' VOOR PREDIKANTEN
Tijdens de vergadering van de generale synode op vrijdag 20 april is besloten dat "de 12jaarsregeling" voor predikanten
vanaf 2021 ingaat. De classispredikanten - die september 2018 beginnen - kunnen de komende jaren de maatregel wel alvast
gaan toetsen. De officiële verwoording van deze regeling luidt als volgt:
Op gezamenlijk verzoek van de kerkenraad en de
predikant die tenminste twaalf jaar als predikant
voor gewone werkzaamheden aan een gemeente
verbonden is en recht heeft op wachtgeld, kan het
breed moderamen van de classicale vergadering de
predikant losmaken van de gemeente.
De gedachte achter deze regeling is dat
bevordering van mobiliteit en flexibiliteit goed
is voor zowel gemeenten als predikanten. Deze
regeling is onderdeel van de grotere beweging Kerk
2025 die de Protestantse Kerk heeft ingezet. Een
beweging die er voor zorgt dat de Protestantse
Kerk toekomstbestendig is en blijft: Een levende
geloofsgemeenschap die samenkomt rond het Woord.
Als vrienden uit elkaar Met deze regeling wordt
het voor een gemeente mogelijk om op een
vriendschappelijk manier afscheid te nemen van een
predikant. Die mogelijkheid is er nu niet. Op dit moment vertrekt een predikant alleen als hij/zij op eigen initiatief
een beroep heeft aangenomen in een andere gemeente of als een predikant gedwongen - vaak na een conflict - wordt
losgemaakt van een gemeente.
Of zoals ouderling Viveen (classis Walcheren) het formuleert: 'Gemeenten hebben nu alleen een instrumentarium dat een
predikant stigmatiseert en de gemeente veel geld kost. Het is echt tijd voor een middel waarbij je als vrienden uit
elkaar gaat en de predikant zonder stigma verder kan gaan.'
Geen moet, maar mag-maatregel Over dit voorstel is jarenlang vergaderd als onderdeel van het proces Kerk 2025. Dit
leidde in april 2017 tot de aanvaarding van de nota Naar een cultuur van mobiliteit.
In eerste instantie was het voorstel dat de predikant verplicht zou zijn om na twaalf jaar een andere gemeente te
zoeken. In de loop van de afgelopen jaren is dat gewijzigd naar de mildere vorm waarin het niet meer verplicht is, maar
dat het een maatregel is die een gemeente kan inzetten, maar het moet niet.
Niet alleen tijdens vergaderingen van de generale synode, maar ook in de classicale vergaderingen is veel over dit
onderwerp gesproken. De classicale vergaderingen hebben ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren
op dit voorstel. Veel van deze reacties waren negatief of aarzelend over dit voorstel.
Op basis hiervan stelde het generale college van de kerkorde voor om de maatregel te laten vervallen. Het moderamen
deed echter het tegenvoorstel om de maatregel te behouden. Dit tegenvoorstel is door de generale synode aangenomen. Van
de 70 aanwezige synodeleden stemden 52 voor.
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20-05-2018
De taal van de Liefde
Een feestelijke viering op Pinkstermorgen! Thema
was: De Taal van de Liefde. Daaromheen waren de
liederen en de lezingen gekozen.
Het waren twee traditionele lezingen die
vertrouwd klinken met Pinksteren: het verhaal over
de torenbouw van Babel en de bijbehorende
spraakverwarring uit Genesis en het tegengestelde
verhaal uit Handelingen der Apostelen over het
uitstorten van de Heilige Geest en het spreken van
alle talen door de discipelen op de
Pinkstermorgen.
Dominee Joachim Stegink ging voor in deze dienst,
Vincent Snackers bespeelde orgel en piano en de
cantorij onder leiding van Hans Timmermans
verleende medewerking. Drie solisten zongen deze
ochtend enkele coupletten bij drie verschillende
liederen, namelijk Joke van der Steen, Elly Meyers
en Jolanda Cartwright.
Pinksteren geeft ons de kracht van de Liefde, het kwam op allerlei manieren naar voren. Ook in twee songs van Sting die
via de beamer waren te horen.
Liefde is licht, laat zich niet vangen,
Komt door gesloten deuren heen
Biedt aan de woede beide wangen
Breekt harten harder dan een steen.
Liefde kan legers overwinnen,
Springt hoger dan de hoogste muur,
Blust, door de vijand te beminnen,
Haarden van hoogoplaaiend vuur.
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28-05-2018
Hennie van de Steeg exposeert
Hennie van de Steeg, gemeentelid van de PGSG, is
al de helft van zijn leven beeldend kunstenaar,
namelijk 40 jaar. In zijn 80ste levensjaar
exposeert hij in het Podiumkerkje van Grevenbicht.
De opening is op 23 juni om drie uur 's middags
(tot 17.00 uur)
Daarna is de expositie te bezoeken van zondag 24
juni t/m zondag 1 juli, dagelijks van 13.00 tot
17.00 ur.
Ook zijn werk te koop.
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03-06-2018
Cantorij zingt Geuzenliederen!
Op 3 juni zong de cantorij bij een speciale
herdenking in de kasteelruïne van Stein.
Het is dit jaar 450 jaar geleden dat de 80-jarige
oorlog begon, hierin werd gestreden tegen de
Spanjaarden om zelfbestuur en godsdienstvrijheid.
Her en der in het land wordt daar aandacht aan
besteed met tentoonstellingen en lezingen. Onze
streek, de Maasvallei, speelde een belangrijke rol
in de aanloop naar deze strijd. Op het kasteel in
Stein woonde in die tijd de familie van
Bronckhorst-Batenburg, zij waren Luthers en
aanhangers van de Prins van Oranje. Twee zonen van
de familie werden door de Spanjaarden gevangen
genomen (en onthoofd), twee anderen sneuvelden in
de strijd.
Heldendaden uit die tijd werden bezongen in
liederen, vaak op bekende wijsjes. Maar het ging
niet alleen over de strijd, ook om geestelijke
inspiratie. Lees het Wilhelmus er maar eens op na,
ook de strijd bij Maastricht wordt er bezongen.
Het werd toen gezongen op een oude Franse mars
melodie.
Vanwege de herdenking in Stein kreeg de cantorij het verzoek om een aantal Geuzenliederen te komen zingen. Dus zongen
wij over het beleg van Bergen op Zoom (Merck toch hoe sterck) , de inname van Den Briel (In naam van Oranje..) en
een speciaal lied over de Batenburg-broers.
In dit kader vonden wij dat een Luther-lied ook passend zou zijn, dus klonk bij de resten van het oude kasteel: Een
vaste burcht is onze God.
Heldendaden uit die tijd werden bezongen in liederen, vaak op bekende wijsjes. Maar het ging niet alleen over de
strijd, ook om geestelijke inspiratie. Lees het Wilhelmus er maar eens op na, ook de strijd bij Maastricht wordt er
bezongen. Het werd toen gezongen op een oude Franse mars melodie.
Vanwege de herdenking in Stein kreeg de cantorij het verzoek om een aantal Geuzenliederen te komen zingen. Dus zongen
wij over het beleg van Bergen op Zoom (Merck toch hoe sterck) , de inname van Den Briel (In naam van Oranje..) en
een speciaal lied over de Batenburg-broers.
In dit kader vonden wij dat een Luther-lied ook passend zou zijn, dus klonk bij de resten van het oude kasteel: Een
vaste burcht is onze God.
Christel Prins
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10-06-2018
DOOPWATER "HERLEEFT" BIJ THEMADIENST OVER LEVEND WATER
Tijdens een gezamenlijk dienst van de PGSG en
PGGBU op zondag 10 juni stond het thema Levend
Water centraal. Het koor Synoidos speelde een
belangrijke rol in deze dienst met een aantal
liederen uit hun muzikale project Stromen.
In Stromen vergelijkt Synoidos een mensenleven
met de stroom van een rivier. De mens wordt
geboren en is onderweg tot het moment van
afscheid. De rivier ontspringt, vormt watervallen
en bereikt uiteindelijk de zee. Deze verhaallijn
inspireerde tekstschrijvers, Rianne Spa, Bert
Stuij en Theo Zwartkruis tot het schrijven van
Nederlandstalige liedteksten die op muziek werden
gezet en gearrangeerd door dirigent Nadia
Loenders. Leerlingen van het Trevianum maakten
passende kunstwerken bij de liederen, die ook op
de beamer waren te zien.
Voorganger in de dienst was dominee Joachim
Stegink. De dienst werd mede vormgegeven door
Elvira Paques en Ineke Stegink. Zij hielden beiden
een korte persoonlijke overdenking. Ook Joachim
Stegink verzorgde een korte meditatie. Marian
Drost sprak enkele gebeden uit en ouderling van
dienst Sietse van der Sluis las Bijbelgedeelten
uit Genesis en Mattheüs.
Aan het begin van de dienst had Joachim Stegink
nieuw water in het doopvont gegoten. Alle
gemeenteleden mochten bij het doopvont het water
aanraken als symbool voor de vernieuwing van hun
doop met Levend Water. Dat gebeurde onder het
zingen van het Taizélied Let all who are thirsty
come.
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04-07-2018
Nieuw elan voor oude traditie
De krantenleesgroep houdt al heel wat jaren de
seizoensafsluiting bij de Ophovenerhof. Hoeveel
jaar precies is onduidelijk, lang genoeg in ieder
geval om van een traditie te spreken.
Die traditie kreeg woensdag 4 juli nieuw elan
door de toevoeging van een bijzondere activiteit:
het voordragen van gedichten.
Een jaar lang passeren krantenberichten de revue.
Soms roepen die verbijstering op, emotie,
hilariteit, instemming, hoongelach, woede of zorg.
Altijd is er wel iemand in de groep die van een
bepaald onderwerp nét iets meer weet dan een
ander. Het is dus ook heel leerzaam en nooit saai.
Bij de laatste bijeenkomst op het terras van de
Ophovenerhof worden er geen krantenberichten
meegenomen, maar dit keer kwam één van de
deelnemers met het voorstel om elk een gedicht mee
te nemen.
Tussen de koffie en vlaai door werden de
gedichten voorgedragen. Dat varieerde van vrolijk
tot ingetogen: Drs. P. tot Ida Gerhardt en van
Toon Hermans tot Martinus Nijhoff.
De nieuwe activiteit viel bijzonder in de smaak
en meteen werd besloten om dit een vast onderdeel
te maken van de seizoensafsluiting.
Eind augustus begint het nieuwe seizoen van de
krantenleeskring.
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01-07-2018
Viering in het teken van Taizé
Zondag 1 juli stond de viering in de Johanneskerk
in het teken van Taizé; we zongen, ondersteund
door de cantorij, veel liederen uit de
Taizé-traditie. De liederen hebben hun oorsprong
in veel verschillende landen dus ook in
verschillende talen. Dat symboliseert de
ontmoeting: mensen, veelal jongeren, ontmoeten
elkaar in Taizé, daar worden heel wat
verschillende talen gesproken. Dat wordt niet als
belemmering gezien, en juist ook de liederen die
in al die talen gezongen worden, geven verbinding.
In de viering werd ook het lied Nada te turbe
gezongen. Een mooi lied wat veel mensen zeker
kennen.
Maar de taal is Spaans, en in dit geval werden
ook de soloverzen gezongen.
Het lied Nada te Turbe is gebaseerd op een oude
tekst geschreven door de heilige Theresia van
Ávila, een Spaanse non, geboren in 1515.
Theresia van Ávila is een van de beroemdste
mystici onder de katholieke heiligen.
Haar ouders waren joden of marranen die
gedwongen bekeerd waren. Theresia trad in het
karmelietessenklooster in en maakte een lange
ziekteperiode door. Daarna wilde zij, samen met
Johannes van het Kruis, de orde van de Karmel
hervormen. Zoals zoveel kloosterordes waren ook
zij erg afgedreven van hun eigen kloosterregel.
Het werd Theresia niet in dank afgenomen, er was
veel weerstand.
Theresia heeft veel geschreven; haar geschriften
hebben de mystieke theologie dermate ingrijpend
beïnvloed, dat zij door paus Paulus VI in 1970 als
eerste vrouwelijke heilige werd uitgeroepen tot
kerkleraar.
In de bibliotheek van El Escorial, het grote
abdijklooster nabij Madrid, zijn geschriften van
haar te vinden, o.a. de tekst Nada te turbe:
Dit is de basis voor het Taizélied, hieronder het
lied met de soloverzen met vertaling.
Verslag: Joke van der Steen
Nada te turbe nada te espante;
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante; sólo Dios basta.
Todo se pasa, Dios no se muda,
La paciencia todo lo alcanza.
En Cristo mi confianza,
y de Él solo mi asimiento;
en sus cansancios mi aliento,
y en su imitación mi holganza.

Aquí estriba mi firmeza, aquí mi seguridad,
la prueba de mi verdad,
la muestra de mi firmeza
Pagina 61 van 127

Ya no durmáis, no durmáis,
pues que no hay paz en la tierra.
No haya ningún cobarde,
aventuremos la vida.
No hay que temer, no durmáis,
aventuremos la vida.
Laat niets je verstoren,
Laat niets je bang maken,
Wie God zoekt komt niets tekort
Alleen God is genoeg
Alles gaat voorbij, God verandert nooit,
Geduld bereikt alles.
In Christus stel ik mijn vertrouwen,
En in Hem alleen heb ik houvast,
In Zijn aanwezigheid kan ademen
Zijn navolging is mijn opdracht.

Hierin vind ik mijn houvast
Hierin vind ik mijn veiligheid,
Het bewijs van mijn waarheid
Het voorbeeld van mijn standvastigheid.
Ik slaap nog niet, slaap nog niet
Zolang er nog geen vrede is op aarde.
Er is geen reden lafhartig te zijn.
Beleef het avontuur van het leven.
Het is niet nodig te vrezen. Ontwaak!
Beleef het avontuur van het leven.
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21-09-2018
21 september Internationale Dag van de Vrede
'Omdat oorlogen beginnen in de hoofden van
mensen,
en daar dus ook de vrede dient te beginnen'
Waarom is 21 september een bijzondere dag? Sinds
1967 organiseert vredesorganisatie PAX jaarlijks
rondom 21 september de Vredesweek, met allerlei
activiteiten door heel Nederland.
In 1981 werd 21 september door de Verenigde
Naties uitgeroepen tot internationale dag van de
vrede. Aan het begin van die dag wordt de Peace
Bell afgespeeld in New York.
Op 21 september houden mensen overal ter wereld
zich op een zinvolle manier bezig met de
Internationale dag van de Vrede. We kennen
allemaal de minuut stilte, maar aandacht voor
vrede kun je ook op andere manieren vragen.
In Sittard willen we dat dit jaar weer doen door
het lopen van een vredeslabyrint. Vrede begint bij
jezelf en hoe je met anderen en de wereld omgaat.
Zo vieren we samen dat we vrede willen!

Waarom vieren met een labyrint? Het labyrint is
van alle culturen en alle tijden. Het is een
veilige vorm waarin je altijd je weg vindt (in
tegenstelling tot het doolhof). Daardoor kun je
het lopen op gevoel en hoef je er niet bij na te
denken. Zo ontstaat er ruimte om over andere
dingen na te denken& over vrede bijvoorbeeld.
Thuis, bij je vrienden, in de buurt, op het werk
of op school. Het centrum van het labyrint is een
plek waar je even stil staat, waar je misschien
iets opschrijft, iets neerlegt of juist iets uit
meeneemt...
Daar wil je toch aan meedoen?!
Ook
jij kunt meelopen: alleen, met familie, vrienden,
collegas, of samen met je klas. Waar en wanneer?
Sittard
in het prachtige labyrint in
Jardin DIsabelle (Kerkepad 1)
tussen 10.00 uur en 13.00 uur
Aanmelden hoeft niet, je bent van harte welkom!
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09-09-2018
9 september: Gezamenlijk van start voor het komende seizoen
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.
Inmiddels is de termijn om u daarvoor op te geven verstreken, maar u bent natuurlijk van harte welkom in de kerkdienst.
Dus tot ziens op 9 september, 10.00 uur in de Johanneskerk.
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09-09-2018
Elly Meyers zingt "Bridge over Troubled water"
In de Startdienst van zondag 9 september was Elly
Meyers één van de mensen die had meegedacht over
de invulling van de dienst. Zij zong, begeleid
door Fedor Coenen op piano het lied: 'Bridge over
Troubled water'.
Via deze link is het laatste couplet te horen.
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09-09-2018
Op weg met levenslessen
Luisteren naar levenslessen uit de Bijbel en de
lessen van medegelovigen delen; dat was het thema
van de Gezamenlijke Startdienst op zondag 9
september in de Johanneskerk. Daarmee is het
winterwerk van start gegaan.
Een klein groepje mensen had met dominee Joachim
Stegink nagedacht over de invulling van deze
dienst. Dat waren Dick Haster, Elly Meyers,
Caroline Steenwijk, Inge Streekstra en Bertha
Verkerk. Vanuit de landelijke kerk werd de slogan
'Een goed gesprek' aangereikt, met de volgende
uitleg: In de kerk voeren we gesprekken over van
alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een
goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om
een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan
gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat
we daaraan beleven en wat we daarvan door willen
geven. Aan onze kinderen, aan onze vrienden en
buren wellicht.
De werkgroep koppelde daar het thema
'Levenslessen Delen' aan vast. Zelf vertelden ze
op een indrukwekkende manier over een persoonlijke
levensles die ze hadden ervaren. Elly Meyers zong
daarnaast het lied 'Bridge over Troubled water' en
legde uit wat dit in haar situatie betekend heeft.
Ze werd begeleid door Fedor Coenen op piano. Ook
Bart Kooyman verleende muzikale medewerking aan de
diesnt op dwarsfluit
De schriftlezing uit Prediker werd door Bertha
Verkerk voorgedragen, Inge Streekstra verzorgde de
gebeden en Dick Haster en irene Pluim vertelden
over het komende winterwerk. Het Gele boekje van
de PGSG, waarin alle activiteiten staan, is te
downloaden. Voor degenen die daar op die manier
geen gebruik van kunnen maken is er een gedrukt
exemplaar beschikbaar.
Ook de kinderen van de Kindernevendienst dachten
na over het thema en knipten plaatjes uit van
dingen die leuk zijn om te hebben of te doen en
dingen die echt belangrijk zijn. Vanuit de PGGBU
werd door de leiding van de Kindernevendienst nog
afscheid genomen van Eefje Hoen, omdat ze in juni
samen met de anderen niet kon.
Tot slot werden bij het uitgaan van de kerkzaal
aan de mensen gekleurde briefjes uitgedeeld, met
de bedoeling zich aan te sluiten bij anderen met
een briefje in dezelfde kleur en met hen een
gesprek aan te knopen over levenslessen. Vooral
met de bedoeling dit gesprek te voeren met iemand
die men nog niet goed kent en te vertellen over
persoonlijke levenslessen die men ervaren heeft.
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20-09-2018
OECUMENISCHE DIENST IN DE VREDESWEEK
Generaties voor de vrede is dit jaar het thema
van de Vredesweek, dit thema wordt aangedragen
door PAX, de landelijke vredesbeweging. Het thema
wordt verbeeld door Len Munnik in een afbeelding
van een opa met een kleinkind op zijn schouders.
Dominee Irene Pluim haakte hierbij aan in de
overweging tijdens de oecumenische dienst op
zondag 16 september in de kerk van Christus
Hemelvaart H. Jozef in de wijk Vrangendael.
Aan de vooravond van de viering van 75 jaar
bevrijding in Limburg benoemde zij ook dat er nu
generaties zijn, die oorlog alleen kennen uit de
verhalen van ouders of grootouders. Of uit
verhalen van vluchtelingen, die bij ons een
veilige woonplek zoeken.
De vraag is: Hoe geef je dan zelf concreet
inhoud aan Vrede.
Bij de nevendienst hadden de kinderen het over
ruzie en hoe je dat op kunt lossen met elkaar. Dat
lukt alleen als beide partijen dat willen. De
kinderen knutselden mooie vredesduiven.
Muzikale medewerking werd verleend door een
projectkoor, met zangers en zangeressen van de
cantorij en vanuit de parochie, onder leiding van
Hans Timmermans. Ad Gijzels bespeelde het orgel en
de piano om de zang (en samenzang) te begeleiden.
De collecteopbrengst was voor de stichting SOID,
die een school in Cambodja ondersteunt. De
parochianen Gertie en Wim Dohmen zijn actief in
deze stichting. Zij waren met een informatiestand
aanwezig, zodat ze na afloop van de dienst konden
vertellen over de Veal Village school die kinderen
door onderwijs een betere toekomst wil geven. Dat
komt de kinderen ten goede, maar ook hun directe
leefomgeving.
Het is al jarenlang traditie om deze dienst voor
te bereiden met voorgangers en vrijwilligers uit
de parochie Christus Hemelvaart-H.Jozef en de
PGSG. Dit jaar waren dat pastoor Piet Verhagen,
ds. Irene Pluim, pastor Elly Bus, Jan Wetzeler,
Dick Haster en Christel Prins.
Christel Prins
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27-09-2018
Zin!.....in het Gruizenkerkje onder de aandacht
In de huis-aan-huiskrant Via-Limburg van deze
week staat een interview met dominee Irene Pluim.
Zij is één van de kartrekkers van een aantal
nieuwe activiteiten, komend seizoen in het
Gruizenkerkje. Ze hoopt dat het artikel in de
krant meehelpt om mensen te enthousiasmeren, ook
mensen die niet kerkelijk betrokken zijn.
Er zijn leuke activiteiten bedacht onder het
motto: Zin. 'Als een huis om binnen te lopen, en
daar zin te vinden. Of om het naar je zin te
hebben.
Zo is er een Zinloop vanuit het kerkje, rennen
voor lichaam én geest. Op zondagmiddagen zijn er
Zin en Hapjes met gesproken columns die je aan
het denken zetten of aan het lachen maken. Op
vrijdagochtenden zijn er meditatieve
Zinwandelingen. Dan wordt er gelopen vanuit het
kerkje de stad in en uit. Er zijn
zondagmiddagconcerten en op marktdagen is de kerk
open voor belangstellenden, voor een gesprek of om
een kaarsje aan te steken.
De eerste Zinloop is op vrijdagochtend 5 oktober, de eerste Zin en hapjes, op zondagmiddag 7 oktober.
Meer informatie over alle activiteiten is te lezen op deze website.
Iedereen is welkom om aan de activiteiten deel te nemen. Voor meer informatie: irenepluim@home.nl
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03-10-2018
ALS DE DOMINEE HET ZEI, DAN WAS HET WAAR
Zo'n 50 jaar geleden was mijn moeder de eerste vrouwelijke ambtsdrager in de Hervormde kerk in Nieuwleusen, de plaats
in Overijssel waar ik opgroeide. Ik herinner me hoe ze, toen ze beroepen werd, zelf twijfelde over het feit of ze als
vrouw wel een ambt in de kerk mocht vervullen. Immers; Paulus schreef in één van zijn brieven dat vrouwen in de gemeente
dienen te zwijgen. Maar de dominee overtuigde haar ervan dat het ambt van diaken wel was toegestaan. En als de dominee
het zei, dan was het waar.

Het was een tijd van eenvoud en conservatisme,
verzuiling en sociale controle, maar ook van
warmte en geborgenheid, weten waar je aan toe was
en waar je bij hoorde. Gereformeerd en Hervormd
stonden nog mijlenver van elkaar. In de
Gereformeerde Kerk schudden ze verontrust hun
hoofd over die vrijzinnige Hervormden met hun
vrouwelijke ambtsdager, maar ík was heel trots op
mijn moeder.
Een ander voorval dat ik me herinner is een
anekdote uit de kerkenraadsvergadering. Mijn
moeder vertelde er thuis over. Iemand had het
gewaagd om in de vergadering de vraag op te werpen
of het doorgeven van de Avondmaalsbeker geen
besmetting kon opleveren voor andere kerkgangers
in gevallen van griep en verkoudheid. De dominee
had geantwoord dat de alcohol in de wijn er wel voor zou zorgen dat alle bacteriën werden gedood. Als de dominee het
zei, dan was het waar.
Hieraan moest ik denken tijdens de viering van het Avondmaal in de Ontmoetingskerk in Geleen tijdens de gezamenlijke
dienst op 15 juli. Al vier weken liep ik enorm te hoesten; een virusje of een bacterie cadeau gekregen van mijn
kleindochter. Daar wilde ik liever niet een ander mee besmetten, dus ik was van plan dit keer gebruik te maken van een
klein bekertje wijn. Dat de alcohol in de wijn alle ziektekiemen doodt geloven we natuurlijk allang niet meer.

Groot was mijn verbazing toen ik merkte dat er in de Ontmoetingskerk geen gebruik wordt gemaakt van kleine, individuele
bekertjes. Ik stond in dubio. Dan maar niet aan het Avondmaal deelnemen? Uiteindelijk heb ik wel gedronken uit de grote
beker en ik hoop dat niemand er ziek van is geworden, maar misschien is het iets om te overwegen.
Toch ook in de Ontmoetingskerk de mogelijkheid bieden om Avondmaalswijn uit een individueel bekertje te drinken, net
als in de Johanneskerk?
Willy de Koning
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03-10-2018
BIJ HET EINDE VAN DE CLASSIS LIMBURG
Per 1 mei 2018 is een einde gekomen aan de Classis Limburg, die met haar voorlopers 450 jaar lang heeft bestaan. In het
kader van de aanpassing van de organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, die de kerk gereed moet maken voor een
toekomst met minder leden, is de Classis Limburg opgegaan in een veel grotere classis, die alle gemeenten in de
provincies Noord-Brabant en Limburg en ook de Waalse (Franstalige) gemeenten in geheel Nederland omvat. Zo"n grote
classis met 150 gemeenten is er nog nooit geweest. Dit gebeuren is een goede gelegenheid om eens terug te kijken op die
450 jaar classicale geschiedenis in onze streek.
Wat is een classis in de Protestantse kerk?Zoals
wel bekend zal zijn, wordt een belangrijk kenmerk
van de Protestantse kerkorganisatie gevormd door de grote zelfstandigheid van de individuele gemeenten. Er is geen
bisschop of paus die de kerkgemeente of de predikant opdrachten kan geven: in beginsel bestuurt de gemeente zichzelf via
de kerkenraad, waarvan de leden door de gemeenteleden zelf worden gekozen.
Toch staat een Protestantse kerkgemeente staat niet op zichzelf. Zeker: zij is zelfstandig in haar eigen
aangelegenheden, en dat betekende in de 16e eeuw een grote "hervorming" (terug naar de situatie in de Kerk van de eerste
eeuwen na Christus) van de Rooms-Katholieke kerkinrichting die was vergroeid tot een onwrikbare heerschappijvolgorde
paus-bisschop-pastoor-leek. Wij geloven in onze kerken dat de ene, heilige, katholieke (algemene) Christelijke Kerk uit
de geloofsbelijdenis in iedere afzonderlijke gemeente tot volledige openbaring komt. Maar aan de andere kant "is het
niet goed dat de mens alleen zij" en is het evenmin goed dat de plaatselijke kerkgemeente alleen is. Vandaar ons
kerkverband, vandaar ook het bestaan van de classis als orgaan daarvan.
De classis voorziet al vanaf de eerste organisatie van de Gereformeerde (ofwel Hervormde) kerkgemeenten rond 1570
(synoden van Wezel en Emden) in de toen al gevoelde behoefte aan een platform voor samenspraak tussen de verschillende
gemeenten binnen een bepaald gebied. De classis is er niet om te heersen over de plaatselijke gemeenten, maar wel om te
spreken over en te handelen in het belang van de gemeenschap van die plaatselijke gemeenten.
Taak van de classis is bv. ook om praktische grenzen tussen de individuele gemeenten te bepalen om zo conflicten tussen
buurgemeenten te voorkomen.Het woord 'classis' betekent zoiets als 'vloot'; daarbij kunnen we denken aan een vloot van
kerkgemeenten als 'scheepkens onder Jezus hoede'.
De eerste classisorganisaties in onze streek: Keulen en Waals Limburg (1568-1632)
In onze streek sloten reeds in 1568 de toenmalige Gereformeerde (Hervormde) gemeenten van Sittard, Urmond, Heinsberg,
Susteren, Hasselt, Stein en Maaseik zich aaneen tot het Maaskwartier van de Keulse Classis. Deze pioniersactiviteit
wordt in de Nederlandse kerkgeschiedschrijving nog wel eens vergeten. Er waren toe ook al Gereformeerde gemeenten in
Maastricht, Rekem en Wittem, maar die waren bij deze eerste classisvorming niet betrokken. Wèl kwam er een soort classis
avant la lettre van de Waalse gemeenten te Maastricht en de toen tot het hertogdom Limburg behorende plaatsen Dalhem,
Hodimont, Petit Rechain, Herve en Chaineux tot stand. De opkomende Nederlandstalige gemeenten in het land van Overmaas
bleven alleen staan. Het was de tijd van de Tachtigjarige Oorlog en de Protestantse gemeenten hadden vaak vervolging te
verduren. Zo vererfde de Rijksheerlijkheid Rekem in 1590 naar een Spaansgezinde graaf, waarop de Protestantse gemeente
werd verplaatst naar Geulle aan de andere kant van de Maas. De Hervormde gemeente te Geleen (kerk in Oud-Geleen) werd al
enkele jaren na de oprichting uiteengeslagen door de Spanjaarden en ds. Latomus moest vluchten.
De classis Maastricht (1632-2004) De vervolgingssituatie veranderde in 1632, toen de steden Maastricht en Limburg met
hun omgeving door de Staatse troepen onder prins Frederik Hendrik van Oranje werden veroverd op Spanje. De op dat
moment, soms al tientallen jaren, in verschillende plaatsen bestaande Protestantse gemeenten en ook de Protestanten in
de verstrooiing in het Limburgse land kregen daardoor godsdienstvrijheid. De strenge vervolging door de Inquisitie hield
op, ettelijke gemeenten kwamen uit hun ondergronds bestaan in de openbaarheid. Op 23 februari 1634 werd een Classis
Maastricht opgericht, bestaande uit de Nederduitse en Hoogduitse gemeenten van Maastricht, Wilre in de Vroenhof (=
Wolder, nu een wijk van Maastricht), Valkenburg, `s-Hertogenrade, Eupen, Eijsden en Baelen. De Gulikse gemeenten
Sittard, Susteren en Urmond waren hier dus niet bij; die bleven deel uitmaken van de toenmalige Hervormde Kerk van
Gulik, Kleef, Mark & Berg en zijn pas na de Franse tijd in het Nederlandse kerkverband opgenomen. De Waalse gemeente van
Maastricht richtte nu samen met die van de stad Limburg en enige andere in wat nu Wallonië is een officiële Waalse
Classis Limburg op.
Door de oorlogstroebelen werd de classis Maastricht al in 1635 weer uiteengejaagd, maar zij werd heropgericht na de
Vrede van Munster (1648). Eupen en Baelen waren er niet meer bij, maar wel Heerlen en Vaals (dat een toevlucht werd
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voor Protestantse kerkgangers uit de Rijksstad Aken en de Spaans blijvende gedeelten van Limburg).
In 1654 trad Beek toe en na het Partagetractaat van 1661, waarmee het Land van Overmaas werd verdeeld tussen Spanje en
de Verenigde Nederlanden, ook Geulle, Meerssen en Klimmen. Er werden zelfs gemeenten gesticht in plaatsen zoals
Schimmert en Vijlen, waar nauwelijks Protestanten woonden. Later sloten ook de ondergrondse zgn. kruisgemeenten van
Aken, Burtscheid en Eupen en de garnizoensgemeente van Namen zich aan. Daar de stad s-Hertogenrade aan Spanje was
toegewezen, werd de Protestantse gemeente aldaar verplaatst naar Gulpen, waar zij nog heden is. Na latere oorlogen
kwamen de gemeenten van Venlo en Stevensweert er nog bij. De gemeenten van Gennep, Sittard en Urmond gingen na de Franse
tijd rond 1800, bij de opdeling van de hertogdommen Kleef en Gulik tussen Pruisen en het nieuwe koninkrijk der
Nederlanden, over van de Hervormde Kerk van Gulik, Kleef, Mark & Berg naar de Nederlandse Hervormde Kerk, classis
Maastricht. Vanwege de grote afstanden binnen Limburg is Gennep later overgegaan naar de classis Nijmegen.
Een scherpe scheiding tussen Calvinistisch en
Luthers, zoals in sommige andere delen van
Nederland en Duitsland, heeft in Limburg nooit
bestaan. In 1816 gingen bij Koninklijk Besluit
(voor ons een wonderlijke gedachte!) ook officieel
de Lutherse en Hervormde, zowel de
Nederlandstalige, Duitstalige en Franstalige,
gemeenten samen in één kerkverband. De classis
Maastricht omvatte toen ook de gemeenten van
Dalhem en Verviers en de garnizoensgemeente van
Luik. Later zijn overigens de Lutherse en Waalse
gemeenten ieder weer in hun eigen kerkverband
opgenomen.
Veel bemoeienis had de classis in die tijd met
het oplossen van de problemen rond de zgn.
simultaankerken (gebouwen in gemeenschappelijk
gebruik bij Rooms en Protestant). Uiteindelijk
heeft dit geleid tot de bouw van de zgn.
Leopoldskerken in Beek, Meerssen, Heerlen en
Gulpen, waarvan de eerste twee nog heden bestaan,
maar alleen die van Beek nog als kerk in gebruik
is, en van de kerk in Eijsden.
Nieuwe gemeenten werden opgericht in Roermond
(1817), Weert (1859), Blitterswijck (1860, later
met Venray overgegaan naar de classis Peel en
Kempenland) en Grevenbicht (1862). Een sterke
toename was er in het begin van de 20e eeuw door
de vestiging van vele mijnwerkers uit andere
landsdelen. De Hervormde gemeenten te Hoensbroek,
Treebeek, Brunssum, Kerkrade, Terwinselen, Geleen
en Waubach kwamen tot stand en in diverse andere
plaatsen zoals Schaesberg, Heerlerheide,
Schinveld, Nuth, Bleijerheide, Spekholzerheide,
Eygelshoven en Stein kwamen er (hulp)kerken. Na de
mijnsluitingen rond 1970 trokken veel kerkleden
weg en kwam men op verschillende plaatsen tot de
vorming van combinaties en streekgemeenten en
werden kerkgebouwen gesloten. Na de eeuwwisseling
is dit proces door de ontkerkelijking en door het
wegtrekken van veel Protestantse jongeren vanwege
gebrek aan geschikt werk in een stroomversnelling
gekomen.
Interessant is het om te zien dat de Afscheiding
van 1834 en de Doleantie van 1886 aan Limburg
vrijwel onopgemerkt zijn voorbijgegaan. Het
"modernisme" had hier weinig aanhang, de gemeenten
bleven orthodox. Later zijn hier tòch zelfstandige
Gereformeerde kerken ontstaan door inwijking
(vooral in de mijntijd) en als gevolg van actieve
evangelisatie. De eerste Gereformeerde Kerk, die
van Venlo, werd geïnstitueerd in 1911. In 1915
volgde Heerlen, in 1919 Treebeek en Maastricht, in
1920 Roermond, in 1930 Lutterade (thans Geleen) en
tenslotte in 1956 Sittard. De kerken waren eerst
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aangesloten bij de Gereformeerde Classis
's-Hertogenbosch; de Gereformeerde Classis
Maastricht werd opgericht op 24 juli 1946.
Twee classes Maastricht naast elkaar (1946-2004)
De nieuwe Gereformeerde classis moest zich al
direct bezighouden met het afwikkelen van de
gevolgen van de kerkscheuring van 1944, waardoor
uiteindelijk de tegenwoordige Gereformeerde Kerk
(vrijgemaakt) van Treebeek en de Nederlands
Gereformeerde Kerk van Maastricht zijn ontstaan.
Ook deze twee kerkgemeenten behoren bij onze
Limburgs-Protestantse stam. Later is er ook een
GKV in Maastricht opgericht, die thans nauw
samenwerkt met de NGK Maastricht.
Beide classes Maastricht hebben zich in de
zeventiger jaren van de 20e eeuw sterk moeten
inspannen voor het opvangen van de gevolgen van de
mijnsluitingen voor de aangesloten gemeenten.
Problemen en zwarigheden waren er genoeg. Maar in
diezelfde tijd kwam ook een zeer hoopgevende zaak
op gang: de geleidelijke toenadering tussen de
gescheiden broeders en zusters van Hervormd en
Gereformeerd. Allengs gingen overal in Limburg de
plaatselijke Hervormde Gemeenten en de
Gereformeerde Kerken 'Samen op Weg', later gevolgd
door officiële fusies. In 2004 gingen ook de beide
classes Maastricht, met de Evangelisch-Lutherse
gemeente Zuid-Limburg, samen tot de Protestantse
classis Limburg.
Eén classis Limburg (2004-2018)
De classis Limburg heeft zich vrijwel de gehele
tijd van haar bestaan moeten bezighouden met de
verdere herstructurering van de Limburgse kerk. Op
19 april 2018, bij haar laatste vergadering in de
Ontmoetingskerk te Geleen, bestond de Classis
Limburg uit de gemeenten Brunssum (met Hoensbroek
en Treebeek), Sittard-Grevenbicht, Maas-Heuvelland
(Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Gulpen, Vaals),
Oude Mijnstreek (Kerkrade, Terwinselen,
Schaesberg, Waubach/Ubach-over-Worms), Eijsden,
Geleen-Beek-Urmond, Heerlen, Maasbracht, Roermond,
Venlo en Weert-Budel.
Naar een classis Noord-Brabant, Limburg en de
Réunion WallonneHoe het classisleven zich zal
ontwikkelen in de nieuwe megaclassis met 150
gemeenten zal de tijd leren. Ik denk dat daarbij
die andere organisatorische verworvenheid uit de
begintijd, de Ring (een opvolger van het
Maaskwartier, waarmee het in 1568 begon) voor een
goed contact tussen benabuurde gemeenten
onontbeerlijk zal blijken. Het is alleszins de
moeite waard de nodige aandacht te schenken aan
het behoorlijk optuigen van de Ring, al was het
maar om te voorkomen dat het Limburgse
Protestantisme ondersneeuwt binnen de megaclassis.
Dat de Heer zijn werk in Limburg niet zal laten
varen, staat voor mij vast.
Wim Hoogstraten, Urmond
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30-09-2018
Op groene voet, belevingswandeling
Een groep van 18 personen verzamelde zich op
zondagmiddag 30 september bij Bert en Nely Stuy.
Daar stuurde Joke van der Steen deelnemers op weg
met een denkvraag.
De wandeling voerde naar de Kathedraal , een open
plek met hoge beukenbomen, in het Limbrichterbos.
Onderweg waren nog meer kijk- en
luisteropdrachten.
Er waren opdrachten in stilte, maar ook momenten
om met elkaar in gesprek te gaan over natuur en
schepping en je eigen beleving daarbij. Ter
inspiratie lag ook de Groene Bijbel in het bos.

Er werden prachtige haikus en gedichten gemaakt.
Een oude boomstam met tondelzwammen inspireerde
tot dichten.
Na afloop van de wandeling werden die, onder het
genot van koffie, thee en iets lekkers, aan elkaar voorgelezen in de tuin bij Bert en Nely.
Het was een mooie, inspirerende middag, door de bijdrage van de deelnemers én door het prachtige nazomerweer.

Verslag: Christel Prins
Haiku van Iet en Riet:
De braam strengelt rondeen boom versierd met tondelsmooie kathedraal

Haiku van Thea: Limbrichts TotempaalGeeft tondelzwammen etenSmakelijk eten allemaal

Gedicht van Joke:
Een dikke dode stamMidden in het bosVersierd met tonderzwam

Gedicht van Bert:
Licht door de bomen een hemels plafondde zon door de bladereneen glimlach van God

Haiku van Christel:
Nazomermiddag Zonlicht door hoge bomenVallende vruchten
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Haiku van Nely:
Het bos van LimbrichtGeeft ons natuur en plezierIk word er stil van

Haiku bij de geluiden van de A2 door Thea:
Oh zee, heen en weerJe golven slaan het waterOp het strand neer

Gedicht van Jasmin:
De natuur is mooi.Ik zoek ijverig doornaar ,kastanjes, nootjes, blaadjes en meer.Keer op keer.
Het gaat heel snel.Ik heb heel veel.Wat gaat dit goedzo keer op keer
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31-10-2018
Meeste Bijbelkennis zit in Parkstad
Van de zeven teams die woensdag 31 oktober
meededen aan de Regionale Bijbelquiz bleken de
drie deelnemers van het Parkstadteam over de
meeste Bijbelkennis te beschikken. Bij de 35
vragen hadden ze een gemiddelde van 31,6 goede
antwoorden. De quiz werd gespeeld in de
Ontmoetingskerk in Geleen.
De twee individuele koplopers waren Ab en Keety
Mulder, een echtpaar, kwamen ook uit deze groep.
Ze hadden beiden 32 goede antwoorden en moesten
het daarom nog even tegen elkaar opnemen om de
absolute winnaar bekend te maken. Dat werd Ab.
Het was een lustrum dit jaar, voor de vijfde keer
werd de Bijbelquiz gespeeld. Niet elk jaar
achtereen, maar wel steeds namens het Nederlands
Bijbel Genootschap (NBG) voortreffelijk
georganiseerd door Joke van der Steen.
De presentatie is al die jaren in handen van Jan de Koning, die met behulp van filmpjes en fotos van het NBG de vragen
aan de deelnemers voorlegt.
Er waren 5 themas met elk 7 vragen over Uitspraken van Jezus', 'Wetten en Regels', 'Mens en Milieu', Toeristen en
Vreemdelingen' en 'Met andere ogen'.
Sommige vragen waren heel gemakkelijk, maar er zaten natuurlijk ook weer instinkers en hele moeilijk vragen tussen.
De deelnemers kwamen uit midden en zuid Limburg, namelijk:
2
1
1
1
1
1

teams van Geleen-Beek-Urmond
team van Sittard-Grevenbicht
team van PG Roermond
team van Parkstadgemeenten
team van Leger des Heils korps Treebeek
team uit Maastricht
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11-11-2018
Gezellige drukte bij de Oogstmarkt
Op 4 en 11 november rook het in zaal 3 van de
Johanneskerk heerlijk naar kruidkoek en cake.
Er waren noten, tomaten, pompoen en vele potten
jam, appel- en perenmoes. Vlierbessiroop en
ingemaakte komkommer en nog veel meer. Ook was er
soep en walnotenpesto te koop.
En er waren legpuzzels en spelletjes, voor jong
en oud.
Net als vorig jaar kon je voor 1 euro het gewicht
proberen te raden van een grote pompoen.
Hier was een leuke prijs mee te winnen. De
gelukkige winnaar dit jaar is Jennifer Hoen.

De opbrengst is dan ook weer fantastisch. De
twee zondagen samen leverden maar liefst 472,10
euro op.
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18-11-2018
De offerkist
In de kindernevendienst van 18 november maakten
de kinderen een offerkist. Ze lieten er als rijke
man en als arme weduwe muntjes in vallen en
speelden daarbij vol enthousiasme trots en
schaamte na, passend bij de omvang van het offer.
Intussen hoorden ze het verhaal van Jezus die
uitlegt dat de twee dubbeltjes van de weduwe meer
waard waren, omdat zij alles gaf waarvan ze moest
leven.
Beiden gingen door naar de
kindernevendienstwinkel om te merken wat ze nog
konden kopen na hun gift. De arme weduwe moest wel
een groot vertrouwen op God hebben. Na de
kindernevendienst kwam de offerkist goed van pas
voor het collectegeld.
Tekst: Ralf Smeets

Willy de Koning/Willy de Koning, 18-11-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3313, Subitem: 2.
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25-11-2018
LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR
Met Advent, de voorbereiding op Kerst, begint het
nieuwe kerkelijk jaar.
De voorafgaande zondag is de laatste zondag van
het kerkelijk jaar, ook wel 'zondag van de
voleinding' of Eeuwigheidszondag genoemd.
Het gaat daarbij niet om zoiets als 'afronding'
of 'afsluiting', maar het is meer toekomstgericht:
De voltooiing van Gods plannen met onze wereld,
met ons leven.
Daarbij benoemen we ook wat vanuit onze ervaring
niet strookt met deze toekomstvisie.
Samen gedenken wij wie we zijn kwijtgeraakt in
het afgelopen jaar en we herinneren ons aan onze
doop.
We ontvangen en geven licht in het duister. Het
thema van deze dienst op zondag 25 november was
'God is nabij in het duister. En wij zijn niet
bang'.
De cantorij onder leiding van Hans Timmermans verleende medewerking. Vincent Snackers bespeelde orgel en piano.
Wat blijft
Wat blijft is herinnering
aan je dromen en verlangens
waar je intens van hebt genoten
of waar je niet aan bent toegekomen
Wat blijft is herinnering
waaraan ik moet denken
als ik je naam noem in stilte of hardop
aan momenten dat jij me raakte
in leed en lief
Wat blijft is herinnering
waaraan wij moeten denken
aan wat je lukte en wat niet
aan het samen huilen en lachen
Wat blijft zijn de verhalen
over wat is misgegaan en wat niet
over angst en pijn
en momenten van eenzaamheid
over momenten van blijdschap
en vreugde en trots
Wat blijft is gemis van jou
helder voor ogen of in het gehoor
met je gedachten en je humor
met je warmte en je troost
Wat blijft is wat je achterliet
onbenullig en van onschatbare waarde
wat iets zegt over jou
hoe je was en wat er niet meer is
Wat blijft is de lege plek
en de momenten met de vraag:
hoe zou het zijn als jij er nog was?
met een traan en met een lach
Wat blijft is geborgen in je naam
uitgesproken aan het begin
Pagina 97 van 127

herdacht aan het einde
verbonden met mensen en met God
Wat blijft is leven
leven met en ná de dood
voorbij de duisternis
geloven in liefde en hoop
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04-12-2018
OUD GEMEENTELID AKTIEF IN NIEUWE GEMEENTE: THIJS SOEDE
Thijs SoedeLeeftijd: 74 jaar
Een van de twee hoofdredacteuren van Samen het
kerkblad van de Protestantse Gemeente Veldhoven.
(Eerste van links op de foto.)"Samen komt elf keer
per jaar uit. Elk gemeentelid krijgt het gratis,
jaarlijks wordt een vrijwillige gift gevraagd.
Bladen die na verspreiding overblijven, gaan naar
de bibliotheek en erzorgings- en
verpleeghuizen.Het leukste vind ik het maken van
de voorpagina. Ik maak de foto, verzorg het
ontwerp en schrijf een korte begeleidende column
die het beeld van de voorpagina 'duidt'.Soms is
namelijk niet direct duidelijk wat je ziet. Ik
houd van een verrassingseffect.Ik raakte betrokken
op het moment dat het blad overging van
tweewekelijkse gekopieerde A4'tjes met een nietje
naar een maandelijkse, professionele
fullcolour-uitgave. Samen moest meer zijn dan een
droog mededelingenblad.
Die stap voorwaarts trok me over de streep. Zo communiceer je als kerk veel beter met je gemeenteleden. Ik zie zo'n
mooi kerkblad echt als stimulans voor het kerkleven.
De opmaak doen we met z'n vieren. Ieder neemt een deel voor zijn rekening. Het kost me maandelijks zo'n tien uur, met
name in de week voordat het naar de drukker moet. In die week ben ik er in m'n hoofd steeds mee bezig.Of het goed
gelezen wordt? Er zijn mensen die het blad uitpluizen en elke fout doorgeven die ze ontdekken, haha. Toch goed dat ze
het doen.Gelukkig krijgen we meestal complimenten!"

Monica Bosman/Monica Bosman, 04-12-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3343, Subitem: 2.
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01-12-2018
Het is 2 voor 12
Vandaag op 1 december om exact 2 minuten voor 12
uur luidden er in Nederland honderden noodklokken
voor het klimaat, een initiatief van Greenpeace.
Komende week begint de klimaattop in Polen.
De klokken werden geluid om te ondersteunen dat
er nog maar weinig tijd is: er moeten echt
dringende maatregelen genomen worden om
klimaatverandering te beteugelen door
CO2-reductie.
Op 40 plaatsen in het land speelden beiaardiers
het deuntje van de 'The Final Countdown' op hun
carillon.
Ook de klok van de Johanneskerk werd geluid.

Willy de Koning/Willy de Koning, 01-12-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3357, Subitem: 2.
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02-12-2018
GEEF LICHT!
Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk,
maar een symbolische bloemschikking kan iemand
diep raken. Met vorm en kleur verbeeldt een
symbolische bloemschikking het thema van een
viering of de kleur van het kerkelijk jaar. Vanuit
de landelijke PKN worden daar ideeën voor
aangedragen.
In de komende Adventstijd is het thema: Geef
licht!

Op de Eerste Adventszondag was het bloemstuk
donker van kleur, maar er zal de komende weken
steeds meer kleur bijkomen. Een bijzondere
schikking waarin rode uien werden gebruikt. De
eerste kaars werd aangestoken door ambtsdrager van
dienst Marnix van Gurp. Enige minuten later doofde
de vlam spontaan, maar na de overdenking
prepareerde hij de lont wat beter zodat de kaars
weer kon worden aangestoken.

Willy de Koning/Willy de Koning, 02-12-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3360, Subitem: 2.
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04-12-2018
Koppen bij elkaar over communicatie
Nu de twee gemeentes PGSG en PGGBU steeds
intensiever met elkaar optrekken wordt het ook
belangrijk om te bezien hoe verder te gaan met de
verschillende websites, kerkbladen en overige
'communicatie'.
Bert Stuij, ouderling Vorming, Toerusting en
Communicatie vond het daarom zinnig om eens van
gedachten te wisselen hierover. Dat gebeurde op
dinsdag 4 december bij hem thuis.
Vanuit de PGGBU kon alleen Eric Steenwijk
aanwezig zijn. De PGSG werd naast Bert
vertegenwoordigd door Germ Visser, Gerdien
Zwartkruis, Monica Bosman, Emma de Koning, Hans
Pelman en Willy de Koning.
Spijkers met koppen werden er nog niet geslagen,
daar is het nog te vroeg voor.
Belangrijker was om de doelstellingen van de
verschillende communicatievormen zoals kerkbladen,
website en nieuwsbrief helder te krijgen en wat
daar eventueel nog aan kan worden toegevoegd.
Welke doelen zijn er voor de interne communicatie
en voor het contact met de buitenwereld?
Het was een vruchtbare avond met prettige
gesprekken in een opbouwende sfeer.
Willy de Koning

Willy de Koning/Willy de Koning, 04-12-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3373, Subitem: 2.

Pagina 104 van 127

[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

09-12-2018
Tweede Advent: "Geef Licht"
In deze Adventstijd is het thema: Geef licht! Dat
komt ook tot uiting in de liturgische
bloemschikking.
Op Eerste Adventszondag was de schikking donker
van kleur. Op de Tweede Adventszondag, 9 december,
was het bloemstuk al wat vrolijker, met paars en
roze.
Twee kaarsen werden door de kinderen aangestoken.
De komende weken zal er steeds meer kleur
bijkomen.
Dominee Pier Prins ging voor in deze dienst.
Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk,
maar een symbolische bloemschikking kan iemand
diep raken. Met vorm en kleur verbeeldt een
symbolische bloemschikking het thema van een
viering of de kleur van het kerkelijk jaar. Vanuit
de landelijke PKN worden daar ideeën voor
aangedragen.
Bij het thema: "Geef Licht" heeft zanger Stef Bos
voor de PKN een lied gecomponeerd. Dat was in de
dienst via de beamer te horen en te zien. Stef Bos
schreef dit lied speciaal voor de kerstcampagne
van Kerk in Actie voor kwetsbare kinderen in
Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië.
Wilt u deze campagne ook ondersteunen? Maak dan uw
bijdrage over op IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Geef Licht.
Het lied is te horen via deze link.

Willy de Koning/Willy de Koning, 09-12-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3377, Subitem: 2.
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21-12-2018
EEN GOED VERHAAL EN MOOIE MUZIEK
KERSTAVOND IN HET GRUIZENKERKJE
Kerst is niet compleet zonder een goed verhaal en
mooie muziek. Het is inmiddels traditie om op de
vrijdag voor kerst precies dát te bieden, in de
prachtige ambiance van het historische
Gruizenkerkje in de binnenstad van Sittard. Bert
Stuij schrijft en vertelt graag kerstverhalen, en
doet dat ook nu weer. Zijn nieuwe verhaal neemt je
mee naar Italië, maar je komt thuis in Sittard. De
muziek wordt verzorgd door Simon en Ida Stuij, van
de Amsterdamse muziekgroep Echofly. Ze spelen
zelfgeschreven nummers, maar ook een eigentijdse
uitvoering van een kerst-klassieker zal te horen
zijn.
We ontmoeten de Engele van Zitterd-Gelean in
het verhaal. De toegang is gratis, maar er zal een
bus zijn voor een vrije gave - en die vrije gave
gaat naar de Engele. Het kerkje is niet zo groot
en vol is vol, dus wees op tijd als u deze avond
mee wilt maken. Het is op 21 december, en het
begint om 8 uur. Er is Glühwein en warme
chocolademelk. Hopelijk sneeuwt het.

Willy de Koning/Willy de Koning, 21-12-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3382, Subitem: 2.
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16-12-2018
Het licht van Kerst komt dichterbij
Derde advent.
Het licht van kerst komt dichterbij.
Dat is te zien aan de schikking in de kerk. Naast
de paarse kaarsen stond een roze.
Ook in het kleed op de tafel en de versiering van
de kerstbomen was dit te zien.
Het klonk in de openingscanon, lied 465: Hopen en
uitzien naar het licht
Dominee Joachim Stegink had het in de overweging
over Leven geven is leven delen, leven geven is
leven ontvangen.
Dit thema haakte aan bij de lezing uit Lukas 3,
waarin Johannes de Doper oproept om te delen wat
je over hebt.
In deze dienst werd het Avondmaal gevierd.
De cantorij , onder leiding van Hans Timmermans,
verleende haar medewerking.
Vincent Snackers speelde orgel en piano.
Christel Prins
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19-12-2018
Zin in de Ring, muzikale ontmoeting
Zin in de Ring
Protestants in Limburg
Een ontmoeting waar muziek in zit! Samen zingen
om elkaar te vinden. Kom de sfeer proeven in de
Joriskerk in Venlo in een ontmoeting rond het
Liedboek. Door met elkaar te zingen willen we
verschillende muziekstijlen uit het nieuwe
liedboek proeven en leren kennen. Ook kunnen we
naar verschillende begeleidingsvormen luisteren en
ervaren.
Met koffiepauze en na afloop een hapje en een drankje. De middag staat onder leiding van Roelof Hamberg en René Silvis.
Zaterdag 12 januari 2019, 14:00-16:30, in de Joriskerk, Sint Jorisstraat 16 te Venlo. Aanmelden via
roelof.hamberg@gmail.com.

Willy de Koning/Willy de Koning, 19-12-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3390, Subitem: 2.
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21-12-2018
Boeiend verhaal over een bijzonder plankje
Met een pakkend kerstverhaal over een simpel
plankje dat toch heel bijzonder bleek te zijn wist
Bert Stuij zijn toehoorders in de Gruizenkerk te
boeien.
Het is inmiddels een traditie om op de vrijdag
voor kerst in de prachtige ambiance van het
historische kerkje bijeen te komen rondom muziek,
een verhaal, warme chocolademelk en glühwein.
De sneeuw waar Bert op had gehoopt was niet
gevallen, maar dat hinderde niet. De kerk was
sfeervol versierd en zat vol. De muziek door Simon
en Ida Stuij, van de Amsterdamse muziekgroep
Echofly klonk prachtig en Bart Kooyman begeleide
op dwarsfluit de samenzang. Na afloop was er nog
een gezellig samenzijn. De collecte was bestemd
voor de Engele van Zitterd-Gelean, die
toevalligerwijs ook in het verhaal voorkwamen,
en bracht 247,50 euro op.
Het verslag dat over deze bijeenkomst op de
website verscheen werd door Bert naar de 'Engele'
gestuurd, die verheugd reageerden met het volgende
bericht:
Dank U voor het compliment, wij doen het met
liefde! Wat een prachtig verhaal en wat een
schitterend gebaar. Wij danken U en iedereen die
heeft gedoneerd van harte, wij hopen nog lang door
te gaan met ons werk en dat dankzij U en uw actie!
Wij wensen u een gezond en liefdevol 2019. Met
vriendelijke groet,
Monique Zandkuijl - de Jong, Jolanda Philips
Simons, Éngele van Zitterd-Gelaen.

Willy de Koning
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23-12-2018
Kerstviering met ouderen
Donderdagmiddag 13 december hebben we in de
Johanneskerk het Kerstfeest voor ouderen gevierd.
De opkomst was overweldigend. Samen met het koor
en de vrijwilligers waren er die middag meer dan
80 aanwezigen.
Allereerst kregen de bezoekers koffie of thee met
koek en chocola. Daarna volgde de dienst. De
liturgie was gemaakt door Yolanda Kragt. De
liederen werden verzorgd door het koor ons
Genoegen uit Grevenbicht onder leiding van
Vincent Snackers. De prachtige Kerstliederen over
de geboorte van Gods Zoon vielen goed in de smaak.
Enerzijds om te luisteren en anderzijds zong
iedereen mee, zoals bij het lied Stille nacht. Ds.
Joachim Stegink vroeg ons om na te denken over wat
Kerst voor ons betekende. Dit bespraken we in
kleine groepjes. Het leverde veel gespreksstof op.
Iet den Boer vertelde een mooi Kerstverhaal van
Godfried Bomans over de Engel. De reacties waren
over het algemeen heel positief.
Daarna volgde de Kerstmaaltijd. Lydia Zwierzanski had weer overheerlijke groentesoep bereid en de broodjes waren
gesmeerd door de vrijwilligers. Ook een stuk kerstbrood ontbrak niet samen met koffie en thee. Als afsluiting kreeg
iedereen een mandarijn en toen was het weer tijd om naar huis te gaan.
We zijn dankbaar dat alles goed verliep. We danken het koor, de chauffeurs die mensen ophaalden en weer netjes
thuisbrachten, de koster Annie, de vrijwilligers Willemien Kampstra, Janneke van Delft en Riet Steg, die hielpen met
klaarzetten, bedienen en weer opruimen en de mensen van het pastoraatsteam.
Het was een geslaagde middag,
Ida, Iet, Joachim, Lydia, Yolanda en Inge, leden van het pastoraatsteam
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23-12-2018
Kerstdiner Bijbelkring West
Op dinsdag 18 december vierden we de jaarlijkse
kerstmaaltijd van kring West bij Anne Kip in
Munstergeleen. Anne had de tafels schitterend
gedekt voor ons. We hebben de maaltijd gevierd met
Yvonne, Elly, Frederik, Gerie, Paul, Yolanda,
Anne, Bert, Doetien, Bert, Gerrie en Inge.
Iedereen had een gerechtje meegenomen, zodat we
konden genieten van een gevarieerd meergangenmenu.
We zijn dankbaar dat we het afgelopen jaar in alle
vrijheid bepaalde Bijbelgedeeltes mochten
uitdiepen.
Momenteel werken we met het boek 10 vrouwen uit
de Bijbel van Max Lucado.
We komen elke tweede dinsdag bij elkaar,
afwisselend bij leden thuis. Hebt u belangtelling
om een keer te komen kijken of dit u ook
aanspreekt, dan kunt u zich aanmelden bij Anne
Kip, 046-4587235, anne.kip@planet.nl
Inge Streekstra, lid van Kring West
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24-12-2018
Kerstavond in het kerkje van Grevenbicht
Kerstavond in Grevenbicht; het kerkje zat
helemaal vol.
Het koor Ons Genoegen onder leiding van Vincent
Snackers verleende medewerking, samen met een
blazersensemle.
Dominee Irene Pluim ging voor in deze dienst.
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24-12-2018
Kerst is..........
Kerst is......... Vul zelf de puntjes in. Want
dat was het thema bij de gezamenlijke
Kerstnachtdienst in de Johanneskerk op maandag 24
december.
In een moment van stilte tijdens de overdenking
van dominee Joachim Stegink mochten de kerkgangers
voor zichzelf een antwoord geven op deze vraag.
Hij sprak daarbij de hoop uit dat daarover dan
later onderlinge gesprekken zouden ontstaan.
In deze dienst werkte het koor Synoidos onder
leiding van Nadia Loenders mee, Fedor Coenen
bespeelde het orgel.
Bij de overdenking kwam onderstaande meditatie
van Jan Nieuwenhuis aan de orde:
Kerstmis is.....
het weerbarstige geloof,
tegen alle bierkaaien en journaals in,
dat het licht niet te vernietigen is.
Het geloof dat een mens - zelfs ik - in staat is
om het eeuwige duister om ons heen te verlichten,
dat is: doorzichtig te maken en te helpen dragen.

Willy de Koning/Willy de Koning, 24-12-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
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25-12-2018
DE EERSTE SPRING! DIENST OP ZONDAG 3 FEBRUARI
Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten
waarin op een eigentijdse en creatieve manier
aandacht gegeven wordt aan wat het betekent om in
God te geloven en Jezus te volgen. Spring! wil de
kerk midden in de maatschappij zetten en
prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof
relevantie heeft voor iedere dag.
Spring! is er voor jong en oud en wil laten zien
dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in
te vullen.
Spring! is een prettige mengeling van stil worden en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het leven vieren en
ervaringen delen.
Nieuwgierig geworden? De eerste dienst in de Spring! serie is op zondag 3 februari 2019 om 10:00 uur in de Johanneskerk
in Sittard . We beginnen met koffie, de dienst start om half 11. Centraal in deze Spring! staat Petrus, die onbevreesd
zijn voet op het water zette en die Jezus volgde tot in het hol van de leeuw.

Hij was heel impulsief, gedreven, maar hij maakte ook fouten. Een voorbeeld voor ons? De ochtend wordt afgesloten met
soep en brood voor wie daar zin in heeft .
Neem gerust vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom! Er is crèche en kindernevendienst.
Er komen nog meer bijeenkomsten in de Spring! serie op de zondagen 31 maart, 19 mei, 6 oktober en 17 november 2019.
Schrijf ze vast in je agenda!
Het Spring! team:
Caroline, Ard, Irene, Rolinka, Thea, Rosetta,
Emma, Maurice, Nely en Marnix
Vervolg op volgende pagina >>
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25-12-2018
Kerstverhaal voor de kinderen
Kerst vieren bij de PGSG betekent dat er voor
ieder iets moois te beleven valt. Voor oud en voor
jong.
Op Eerste Kerstdag wordt er meestal een Kerstspel
gespeeld, dit jaar ging het anders.
Aandachtig luisterden de kinderen dit jaar naar
een kerstverhaal, verteld door Ralf Smeets. Het
haardvuur knapperde; op de beamer weliswaar, maar
toch.....!
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31-12-2018
"Veel goeds gewenst voor 2019"
Vanuit het perspectief dat Mozes had toen hij
zijn blik over het Beloofde Land liet gaan, vanuit
dat perspectief mogen we het nieuwe jaar ingaan.
Die boodschap gaf dominee Irene Pluim mee aan de
mensen die Oudejaarsavond de kerkdienst in de
Gruizenkerk meebeleefden. Deuteronomium 34 vertelt
het verhaal van Mozes die het Beloofde Land wel
zag, maar niet binnenging. Hij had daar vrede mee.
Het was goed geweest; geen mens had en heeft ooit
zó Gods nabijheid ervaren als Mozes. Ook zei ze
dat het elkaar 'alle' goeds toewensen, wel wat
veel is en onwaarschijnlijk dat dat gebeurt.
'Veel' goeds vond ze een betere wens.
'Oudejaarsdag is een moment van reflectie, waarop
je je realiseert dat wij in het grote geheel niet
meer zijn dan een speldenknopje', zei Irene Pluim.
Daar getuigden ook de liederen van die werden
gezongen; bij het begin van de dienst: 'Geslachten
gaan, geslachten zullen komen, wij zijn in uw
ontferming opgenomen'. En bij het slot van de
dienst het lied: De dag door uwe gunst ontvangen
waarin tot uitdrukking komt dat de liederen voor
God de wereld rond gaan. Zoals het rondom de
wereld in het ene na het andere land 2019 wordt,
zo gaat ook de lofzang voor God blijvend de aarde
rond. 'Zodat de dank, U toegezonden op aard nooit
onderbroken wordt, maar steeds opnieuw door
mensenmonden gezongen en gesproken wordt'.
Bij de uitgang van de kerk wenste men elkaar een
fijne jaarwisseling en 'veel goeds' toe.
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