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25-01-2019
Adri en Marianne gaan trouwen. LET OP: WIJZIGING

25 januari 2019 om 14.30 uur in het gemeentehuis
te Sittard en aansluitend om 15.30 uur de
kerkelijke bevestigingen het Gruizenkerkje

14.30 uur Burgelijk huwelijk: Gruizenkerkje
Gruizenstraat 7 Sittard
15.30 uur Kerkelijke bevestiging: Gruizenkerkje
Gruizenstraat 7 Sittard
Geen receptie

Adres Adri Meijer, Marianne MellemaSluisweg 3,
6131 JR Born
ac.meijer@hotmail.com

Monica Bosman/Hans Pelman, 25-01-2019
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3344, Subitem: 196.
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20-02-2019
ZIN EN HAPJES OVER SCHOONHEID
Weer nieuwe gezichten en weer veel belangstelling voor de zondagmiddagbijeenkomst "Zin en Hapjes" in de Gruizenkerk.
Het concept slaat aan: muziek, ontmoeting, een column, een glaasje met een hapje en een gesprek over het onderwerp aan
de hand van prikkelende vragen. En dat alles in een namiddaguurtje van vier tot vijf.
Op zondag 3 februari was het thema 'Schoonheid'.
Casper Bruens schreef en las een column voor.
Schoonheid was er ook te bewonderen in een
natuurfilm van Willy de Koning, met beelden uit de
provincie Limburg op muziek van Beethoven.
De volgende 'Zin en Hapjes' is op zondagmiddag 7
april, 16.00 uur in de Gruizenkerk. Het thema is
dan: TROOST
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27-04-2019
ZIN EN HAPJES IN JUNI â¬ LET OP! â¬ 16 JUNI, DE EERSTE ZONDAG
NA PINKSTEREN!
Het zijn bijzondere middagen, "Zin & Hapjes" in de Gruizenkerk. Op de eerste zondagen van de maand kwamen de grote
woorden langs, in prikkelende gesproken columns.
Het ging al over geluk, over hoop, over liefde en
over schoonheid. Op zeven april ging het over
gezondheid, en was huisarts Marijn van Oord de
columnist van dienst. Hij maakte duidelijk dat
gezondheid zoveel meer is dan het afwezig zijn van
ziekte. Het gaat om de hele mens, en gezondheid is
eigenlijk de draagkracht waarmee de mens in het
leven staat. Natuurlijk gaat het dan om de
draagkracht van het lichaam, over niet ziek zijn.
Maar het gaat ook om het geestelijk welbevinden.
Over zingeving. En zeer zeker ook over de sociale
omgeving, over relaties. Eigenlijk dus misschien
wel ook over liefde, maar daar was al een column
over geweest. Heel bijzonder deze middag was ook
het prachtige blokfluit ensemble Nota Bene. Zeven
blokfluiten, heel mooie muziek, en sommige
blokfluiten waren zo bijzonder dat ze bijna niet
meer op een blokfluit leken &
Maar nu dit: de juni editie van zin en hapjes is
niet op 2 juni in het Hemelvaartweekend, maar op
de eerst zondag na Pinksteren. Dus op 16 juni. Van
harte welkom bij weer een interessante column,
heerlijke hapjes, zinvolle gesprekken, en vast ook
weer muziek.
Bert Stuij en Irene Pluim
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07-07-2019
VOORAANKONDIGING NIEUWE INZAMELINGSACTIE VOOR DE ÉNGELE VAN
ZITTERD-GELAEN!
Vanuit de diaconieën wordt er in de maand juli weer een inzamelingsactie gehouden voor de Éngele van Zitterd-Gelaen.
Gedurende 3 weken, op 7, 14 en 21 juli zal er zowel in de Johanneskerk als in de Ontmoetingskerk ingezameld gaan
worden!

Deze keer kunt u houdbare voeding inleveren op de
tafel in de hal.Denk hierbij aan bv. blikken met
gepelde tomaten, champignons, tomatenpuree,
asperges, pannenkoekmeel, limonade,
bouillonblokjes, pakjes soep e.d.U kunt ook een
financiële bijdrage leveren. Hiervoor staat er een
collectebus klaar.
We hopen dat we weer op u kunnen rekenen!
Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de
contactpersonen:- Irene van Gurp: emailadres:
i.stolte@hetnet.nl- Joke Bos: emailadres:
joke.bos@planet.nl
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05-07-2019
KOORLEDEN GEZOCHT VOOR "ONS GENOEGEN"
Graag wil ik een oproep plaatsen voor nieuwe
leden voor Koor Ons Genoegen in Grevenbicht.
Wij zoeken nog alten, bassen en tenoren.
Wie komt ons koor versterken?
Wij repeteren op maandagavonden van 20:00 uur tot
22:00 uur in het kerkje van Grevenbicht.
Aanmelden kan bij mij Johanna Admiraal: E-mail:
j.p.admiraal@ziggo.nl
Johanna Admiraal
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05-07-2019
IFTAR: EEN GEZAMENLIJK INITIATIEF VAN MOSKEE EL MOSHININE EN HET
INTERRELIGIEUS PLATFORM
Vrijdag 24 mei heeft het Platform in samenwerking
met de Sittardse moskee een iftarmaaltijd
georganiseerd. Mede door de subsidie die de
Stichting Kerk en Wereld verstrekte was het
mogelijk om een open uitnodiging te verzenden.Rond
half negen was het zaaltje van de moskee al gevuld
met belangstellenden die graag wilden weten wat de
Ramadan is en nieuwsgierig waren naar de iftar
maaltijd.Maria Simons, voorzitter van het
Platform, opende de bijeenkomst met een kort woord
van welkom en zij kon de aanwezigen mededelen dat
het Platform genomineerd is voor een landelijke
prijs als Ambassade van de Verdraagzaamheid. Elke
provincie wordt door een bijzonder initiatief
vertegenwoordigd. Het Platform levert een bijdrage
aan de culturele diversiteit. (zie website
Stichting Een land Een samenleving,
http://eenlandeensamenleving.nl)Die culturele
diversiteit was vrijdagavond goed te zien. In het
zaaltje waren 60 a 70 mensen van diverse religies
aanwezig en zij kregen ook een interessante
inleiding van Bouchaib Saadane, voorzitter van de moskee, over verdraagzaamheid en de betekenis van de Ramadan voor de
moslims.Om half tien ging iedereen naar beneden waar de tafels gedekt stonden, na het avondgebed sloten nog een
veertigtal personen aan, die samen mee aan tafel gingen. In het totaal waren er meer dan honderd mensen, die op
voortreffelijke wijze een maaltijd deelden. Alle lof voor de moskee, die dit voorbereidt.Onder het eten waren er over en
weer veel gesprekken en leerde men elkaar beter kennen.De iftar is voor herhaling vatbaar
GerdienZwartkruis
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01-11-2019
KERSTVERHAAL IS "GOING PLACES"
Het is al een gevestigde traditie. Op de vrijdag voor kerst (dit jaar op 20 december) vertelt Bert Stuij een
zelfgeschreven kerstverhaal in het Gruizenkerkje. Met na afloop warme wijn en chocolademelk en ook is er altijd muziek.

Dit jaar wordt de muziek verzorgd door het trio
Going Places, een trio op viool, cello en
accordeon.
Het verhaal heet De Verborgen School, en speelt
zich af in Griekenland. De aanleiding is
allereerst dat zult u begrijpen een vakantie
van Bert en Nely aldaar. Een beetje op waarheid
gebaseerd moet het immers zijn. Maar aanleiding is
ook de curieuze legende dat het allereerste
schilderij van Maria en de kleine Jezus gemaakt
zou zijn door de evangelist Lucas zelf, en wel op
de keukentafel van het jonge gezin. Aangezien
Jozef timmerman was zal hij die tafel wel zelf
gemaakt hebben. Going Places heeft zich door het
verhaal laten inspireren, en nieuwe muziek
gecomponeerd die helemaal bij de sfeer past. Net
als vorig jaar is het een benefiet avond. Gezien
het verhaal hebben we besloten om de opbrengst
naar Vluchtelingenwerk te laten gaan. U bent van
harte welkom. De avond start om 8 uur. Zorg wel
dat u op tijd bent, het kan gezellig druk worden &
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