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NOVEMBERSYNODE
Nog een keer als afgevaardigde van de (voormalige) Classis Limburg nam ik deel aan de Generale Synode. Een bijeenkomst
met een zeer gevarieerde agenda. Zo werden in een laatste rapport van het generale college voor de kerkorde de losse
eindjes van het omvangrijke project Kerk2025  gepresenteerd (een aantal punten komt nog langs ter consideratie); hebben
we  onderling het geloofsgesprek beoefend naar aanleiding van de notitie "De Bijbel in het midden", voerden wij
gesprekken over de inhoudelijke en ambtelijke uitdagingen van nieuwe kerkplekken en kregen we twee boekjes uitgereikt.

Over Migratie, het thema waar wij het jaar
daarvoor een ethische bezinning over hadden en
over  �Sporen van God in het dorp, de bewerking
van de promotie van Jacobine Gelderloos op dit
thema. Belangrijke bron ook voor de
dorpskerkenbeweging die landelijk van start is
gegaan. Even waren ook  tien van de elf
classispredikanten aanwezig voor een korte pitch.
Ieder liet geheel in eigen stijl van zich horen,
waardoor de verscheidenheid aan persoonlijkheden
en context van de classis zichtbaar werd, maar ook
dat de aanpak en invulling van deze nieuwe functie
heel divers is. Het gesprek over het categoriale
pastoraat (studentenpastoraat en
binnenvaartpastoraat) bracht veel synodeleden naar
de microfoon, uit een grote betrokkenheid om deze
vormen van pastoraat goed (financieel) te borgen en alle kanten van de voorgestelde projectmatige aanpak goed te
bespreken.
Meest intensief echter werd het gesprek gevoerd over de nota �Huwelijk en levensverbintenis�, kort gezegd het gesprek
over �het homohuwelijk�. De vraag lag in het midden om de kerkorde zo te wijzigen dat er niet langer onderscheid gemaakt
zou worden tussen het (in)zegenen van het huwelijk van man en vrouw en partners van gelijk geslacht. Voorafgaand aan de
synode en ook nadien heeft dit thema veel aandacht gekregen in de media. Voor eigenlijk alle partijen was en is de
geloofwaardigheid van de kerk en haar boodschap in het geding. Na veel inbreng, van synodeleden die, hoewel verschillend
van mening, allen echt geraakt waren, was de uitkomst van de stemming uiteindelijk om de kerkorde op dit moment niet te
wijzigen. Maar om in een toelichting aan te geven dat er geen waardeoordeel wordt uitgesproken over de geaardheid van
mensen en de keuzes die zij daarin maken en dat er geen verschil gezien moet worden in zegenen en inzegenen.

Niet zozeer de angst voor verdeeldheid en scheuring speelde een rol, maar de ruimte voor de kwetsbare gesprekken die
over dit thema gaande zijn in de meer orthodoxe hoek van de kerk. Een consideratieronde zou dit geen goed doen. Er zijn
nu  geen winnaars en verliezers gaf scriba René de Reuver op dit punt aan. In de breedte van onze kerk zijn we elkaar
�gegeven� en proberen we elkaar ruimte te geven en vast te houden.
In diezelfde breedte vierden wij bij aanvang van de Synode samen de maaltijd en ontvingen wij een indrukkend groetwoord
van de Pakistaanse bisschop Peters, die christen is en zijn wil in een verscheurde context. Het was een
Synodevergadering die mijzelf heel intensief heeft beziggehouden. Ik heb mij op een goede manier proberen in te brengen
en hoop nog een tijdje afgevaardigde te zijn, vanuit onze nieuwe classis.

Met een hartelijke groet van ds Irene Pluim

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 06-01-2019
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NIEUWE PIANO VOOR DE JOHANNESKERK
Er komt een nieuwe piano in de Johanneskerk!! Naast het orgel hebben we al sinds jaren een piano in gebruik voor de
muzikale begeleiding in de kerkdiensten. Voor sommige liederen en voor de begeleiding van de cantorij of andere
muziekinstrumenten speelt de piano een belangrijke rol. Probleem met een gewone piano is dat hij zo makkelijk ontstemd
raakt.

Dat komt door de temperatuurwisselingen in de
kerk en door transport. Om die reden kan de
huidige piano (die van onze kosteres Annie was
overgenomen) niet meer vervoerd worden. En dat is
weer jammer, want soms is het ook wel handig om
begeleiding op andere plaatsten in de kerk of in
de hal te hebben.
Na rijp beraad is besloten om een digitale piano
aan te schaffen, Die hoeft nooit meer gestemd te
worden, kan vervoerd worden en heeft het geluid
van een concertvleugel. De planning is dat hij in
januari 2019 bezorgd wordt..Hoewel een digitale
piano aanzienlijk aantrekkelijker geprijsd is dan
een gewone piano, was het toch een hele uitgave.
We zijn ontzettend blij dat zoveel mensen de
sponsoractie met een bijdrage hebben gesteund.
Iedereen daarvoor heel erg bedankt!!

De pianocommissie, Bart Kooyman, Fedor Coenen,
Vincent Snackers en Marnix van Gurp

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 06-01-2019
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PERMANENTE EDUCATIE  IRENE PLUIM
Inmiddels ben ik halverwege mijn studietraject Klinische Pastorale Vorming. Het is een intensieve periode waarin ik
vanuit verschillende invalshoeken bezig kan zijn met de verdieping van mijn rol als predikant. 

In onze groep van acht personen (predikanten en
geestelijk verzorgers) zijn we met twee trainsters
oa bezig met rollenspelen (op basis van eigen
casusmateriaal), gespreksvoering, literatuur en
preekbespreking, onze eigen theologie en
spiritualiteit. In januari zullen er van iedereen
een paar mensen uit het werkveld een middag komen
meedoen op Huize Beukbergen (Huis ter Heide). Voor
mij zullen dat een aantal kerkenraadsleden zijn.
De opleiding is immers gericht op de locale
praktijk.
U zult gemerkt hebben dat ik in sommige periodes wat minder zichtbaar aanwezig ben. Het komende blok van drie weken zal
zijn van 21 januari tot 6 februari. Ook in deze periode is mijn contactpersoon Yolanda Kragt (4586130). Haar gegevens
zal ik ook inspreken op mijn voicemail, zodat zij, indien nodig, mijn vervanging kan regelen.
Mocht u in de tussenliggende periodes een beroep op mij willen doen, ben ik net als anders gewoon beschikbaar.

Een heel hartelijke groet van Irene Pluim

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 06-01-2019
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CONCEPT "ZIN EN HAPJES" SLAAT AAN

Een column, muziek, wijn of fris en hapjes, samen
met een goed gesprek op de zondagmiddag van vier
tot vijf uur in een sfeervolle omgeving. Dat slaat
aan.

In oktober is deze activiteit in het
Gruizenkerkje op de eerste zondagmiddag van de
maand begonnen.

December werd overgeslagen, maar op zondag 6
januari was de derde bijeenkomst. Weer met een
goede opkomst. Telkens zijn er weer nieuwe
gezichten te verwelkomen.
Het thema is elke keer anders; Het thema Geluk en
het thema Hoop waren respectievelijk in oktober en
november aan de orde met columns van Ralf Smeets
en Bert Stuij. Deze zondag was Liefde het thema.

Rianne Spa droeg daarover een door haarzelf
geschreven column voor en zong erover. Een dit
keer serieuze Paul de Leeuw zong een tekst van
Toon Hermans over de liefde. Via stellingen,
vooraf op briefjes geschreven, kwamen daarna per
tafel de gesprekken over Liefde op gang. 'Een
zinvolle bijeenkomst', was de mening van enkele
deelnemers.

De volgende 'Zin en Hapjes' is op zondag 3
februari, daarna nog op 7 april.

Willy de Koning
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Scriba PKN: "Nashville-verklaring is pastoraal onverantwoord"

Ds. René de Reuver, scriba generale synode,
betreurt de naar Nederland overgewaaide
Nashville-verklaring.

De Nahsville-verklaring is theologisch eenzijdig
en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is
daarom niet dienstbaar aan het gesprek in
gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.
Dit gesprek is sowieso niet gediend met
verklaringen en statements over en weer, maar komt
alleen verder als het op een veilige manier
gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort,
namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een
open houding waarin ruimte is voor ieder om zich
uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder
mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag
voelen.
Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen
waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere
levensverbintenissen.
Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.
Ds. René de Reuver, scriba generale synode

Willy de Koning/Willy de Koning, 07-01-2019
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Bidweek voor de Eenheid van Christenen start met oecumenische
kerkdienst

Hoe anders dan met een oecumenische kerkdienst
zou de Bidweek voor de Eenheid van Christenen van
start kunnen gaan? Het is al jaren de opmaat voor
een week met diverse bijeenkomsten om aan die
eenheid gestalte te geven.
In de Johanneskerk was op zondag 20 januari en
gezamenlijke dienst waarin Elly Bus van de R.K.
parochie Vrangendael en dominee Joachim Steging
voorgingen. De cantorij verleende medewerking en
kreeg bij het Kindernevendienstlied zelfs
versterking van drie kinderen.

In de komende week zijn er bidbijeenkomsten: zie
informatie in rechterkolom. 
DINSDAG 22 januari        OECUMENISCHE VESPER
Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenenkerk - 19:00
uur VoorgangerDs. Pier Prins en pastoor Ralf
Schwillens
Dienst in kader van de bidweek voor de eenheid
van de Christenen. Het thema van de bidweek is:
recht voor ogen. De liturgie en de teksten zijn
dit jaar afkomstig van de christenen uit
Indonesië. Na afloop is er koffie en thee en
gelegenheid voor ontmoeting. Adres van de kerk:
Peldenstraat 1, Stein (Nieuwdorp).

WOENSDAG 23 januari    OECUMENISCHE VESPER
Ontmoetingskerk  Geleen - 19:00 uur VoorgangerDs.
Pier Prins en pastoor Harry Quaedvlieg
Dienst in kader van de bidweek voor de eenheid
van de Christenen. Het thema van de bidweek is:
recht voor ogen. De liturgie en de teksten zijn
dit jaar afkomstig van de christenen uit
Indonesië. Na afloop is er koffie en thee en
gelegenheid voor ontmoeting.
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ZWO verzamelt handtekeningen voor verruiming kinderpardon

ZWO heeft in de kerkdienst van zondag 20 januari
de kerkleden opgeroepen om hun handtekening te
plaatsen onder een oproep aan staatssecretaris
Mark Harbers om het kinderpardon te verruimen.

In de hal waren handtekeningenlijsten neergelegd.

Het initiatief voor deze handtekeningenactie was
al ontstaan voordat dit weekend het CDA overstag
ging. Of dat allemaal genoeg zal zijn voor de 400
kinderen om wie het gaat moet nog blijken als de
politiek hierover gaat debatteren.

Willy de Koning/Willy de Koning, 21-01-2019
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Veel belangstelling voor de eerste SPRING-dienst

Volle kerk bij de eerste Spring-dienst waar
Petrus de centrale figuur was.

Veel kinderen, jongeren, �oudere jongeren�,
'jongere ouderen' en echte ouderen genoten van
deze viering met veel levendige elementen.

De dienst was voorbereid door een werkgroep uit
de PGSG en de PSGGBU. Het begon met een rollenspel
over Petrus en Jezus, de schriftlezing was een
film van de zandkunstenaar die het verhaal van
Petrus vertelde, de overdenking werd gehouden door
Nely Stuij. Er was tijd voor bezinning, stilte,
gebed, en actualiteit.
Bij het onderdeel ontmoeting vormden de mensen
kleine gespreksgroepjes van 2 tot 5 mensen om
elkaar in een kort gesprekje beter te leren
kennen. Het koste moeite om ze weer stil te
krijgen, want het sloeg behoorlijk aan.
Een paar liederen werden er gezongen en er was
via de beamer ook muziek te beluisteren van onder
andere Stef Bos en Marco Borsato. De kinderen
bleven knutselen in een hoekje van de kerk.
Vooraf was er koffie, na afloop soep en broodjes.
De volgende Spring-dienst is op zondag 31 maart
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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.
Via deze link  is de film te zien en te horen.

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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Het OK-team eindigt als tweede bij Sirkelslag

Vrijdagavond 1 februari deed een 7-tal meiden
onder de naam �OK-team� mee aan Sirkelslag-Young
om onze gemeente te vertegenwoordigen. En hoe !!!
Na een voorbereiding met frietjes, snacks en saus,
begon via een internetverbinding deze landelijke
wedstrijd met dit keer het thema �Jozef�.
Presentator Klaas van Kruistum leidde het verhaal
in en gedurende het verhaal moest een vijftal
spellen gespeeld worden. Gestart werd met het
maken van de mooie, kleurrijke jas van Jozef. Vol
enthousiasme werden verschillende kleuren stof
geknipt en geplakt. Een kleurrijk resultaat mag je
het zeker noemen. Op de rode loper liet een deel
van het team vervolgens delen van een code zien
aan het andere deel van het team. De code werd
goed ontrafeld met als oplossing: Hoogmoed komt
voor de val.
Het volgende spel was een uitdaging: 10 multiple choice vragen over het Bijbelverhaal. Pier Prins, die een kijkje kwam
nemen, was onder de indruk van de Bijbelkennis bij de dames. (hij wist niet dat we nog eens een mooi verhaal hadden
gelezen na het eten)
Daarna moest de groep opnieuw opgesplitst worden en moesten levende letters op de grond woorden vormen. De meiden
gingen als een trein. Vaak werd het woord al na een paar letters geraden. Knap hoor!
Inmiddels was Jozef in het verhaal onderkoning en braken de 7 vette en daarna 7 magere jaren aan. Dit onderdeel kwam
terug in het knikkerspel: gedurende 7 minuten mochten de meiden zoveel mogelijk knikkers tussen hun tenen in een emmer
verzamelen die 7 meter verder stond. Dat ging héél goed en dus waren ze goed opgewassen tegen de 7 magere jaren waarin
ze door te dobbelen weer knikkers moesten inleveren.
Tot slot was er natuurlijk de hereniging van Jozef met zijn familie, dat gevierd werd met een feestmaal. Dat mochten de
meiden, gesplitst in twee groepen, uitbeelden. Letterlijk uitbeelden, want er werden twee levende schilderijen gemaakt
waarin vervolgens 5 items veranderd moesten worden. Knap hoor, hoe zelfs het omdraaien van het luciferdoosje was
opgemerkt.
De meiden hadden slechts een paar puntjes gemist, en dus eindigde ons OK-team als tweede in de landelijke wedstrijd en
als eerste in de regio Limburg. Er deden maar liefst 540 teams mee, dus dit vinden we nu echt OK.
Als prijs krijgen zij een bokaal en tickets voor het Rijksmuseum voor de Oudheden in Leiden. En dus hebben ze nog een
leuk uitje voor de boeg. Dat moest natuurlijk gevierd worden met (alcoholvrije) bubbels. Laat die fles maar knallen!

Thea Coenen
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Afscheid en welkom

In de kerkdienst van zondag 17 februari werd
afscheid genomen van twee ambtsdragers.

Sietse van der Sluis was ouderling en
kerkenraadsvoorzitter. Na de gebruikelijke termijn
bleef hij nog ruim een jaar langer deze functie
vervullen totdat er een opvolger was gevonden.

Marnix van Gurp, diaken in de kerkenraad nam de
voorzittershamer letterlijk en figuurlijk van hem
over. Hij werd door dominee Irene Pluim van harte
welkom geheten in deze functie en kreeg een
chocoladetablet met het woord 'Vertrouwen' erop.
Afscheid werd er eveneens genomen van diaken
Willy van der Weide. Ook een woord van dank was er
voor zijn schoonzoon Guido, die hem had geholpen
met het financiële gedeelte van zijn taak. Dit
wordt nu overgenomen door Theo Zwartkruis.
De twee scheidende ambtsdragers kregen beiden een
mooie vaas bloemen. Namens Geleen-Beek-Urmond
bedankte Kees van Luijk de scheidende
ambtsdragers. 
Harmonie Aurora uit Grevenbicht onder leiding van
dirigent Christiaan Janssen verleende muzikale
medewerking aan deze dienst. Met hun aanwezigheid
en de nodige aanhang was de kerk deze zondag
helemaal gevuld. Ze speelden vijf nummers, waarbij
in het laatste nummer 'Ave Maria' Jenske Wijsshof
een solo zong.
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14-03-2019

Op 31 maart staat Ruth centraal in tweede Springdienst!

Bij de eerste SPRING! dienst stond, in een volle
kerk, de apostel Petrus centraal.
Veel kinderen, jongeren, �oudere jongeren�,
'jongere ouderen' en echte ouderen genoten van
deze viering met veel levendige elementen. De
dienst was voorbereid door een werkgroep uit de
PGSG en de PSGGBU. Er was tijd voor bezinning,
stilte, gebed, en actualiteit. Bij het onderdeel
ontmoeting vormden de mensen kleine
gespreksgroepjes van 2 tot 5 mensen om elkaar in
een kort gesprekje beter te leren kennen. Het
koste moeite om ze weer stil te krijgen, want het
sloeg behoorlijk aan.
Een paar liederen werden er gezongen en er was
via de beamer ook muziek te beluisteren van onder
andere Stef Bos en Marco Borsato. De kinderen
bleven knutselen in een hoekje van de kerk.

Ook nieuwgierig geworden? De 2e dienst in de
Spring! serie is op zondag 31 maart  in de
Johanneskerk in Sittard. We beginnen met koffie om
10.00 uur en de dienst start om 10.30 uur.  
Centraal in deze Spring! staat Ruth.  Haar man
overlijdt en haar schoonmoeder, ook weduwe, wil
terug naar haar eigen land. Ruth heeft het niet
bepaald makkelijk � maar haar karakter en keuzes
veranderen haar leven voorgoed. Wat leren we van
haar? 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.
Wat is Spring!:
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.
Er komen nog meer bijeenkomsten in de Spring!
serie op de zondagen 19 mei, 6 oktober en 17
november 2019. Schrijf ze vast in je agenda!
Het Spring! Team in alfabetische  volgorde: Ard,
Caroline, Emma, Irene, Marnix, Maurice, Nely,
Rosetta, Rolinka en Thea.
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17-03-2019

Sfeervolle Taizézondag

De Tweede Zondag in de Veertigdagentijd werd in
de Johanneskerk gevierd met een sfeervolle
Taizédienst. Dominee Irene Pluim ging voor in de
dienst en de cantorij onder leiding van Hans
Timmermans verleende medewerking. Van veel
Taizéliederen werd het eerste couplet in het Frans
of het Duits gezongen, daarna volgde dezelfde
tekst in de Nederlandse vertaling. Fedor Coenen
bespeelde orgel en piano. Uit het Evangelie werd
het verhaal gelezen van de verheerlijking van
Jezus op de berg. Petrus wilde dat heerlijke
gevoel vasthouden; er zelfs een tent opzetten om
te kunnen blijven, maar Jezus en Petrus, Jakobus
en Johannes moesten weer naar het dal. Kern uit
die gebeurtenis was het gegeven dat je na een
�bergtop� weer naar beneden gaat en met beide
voeten op de grond komt te staan voor een nieuw
begin. Dat had Irene Pluim een week eerder ook zo
beleefd toen ze in Amsterdam een hartverwarmende
klimaat-kerkdienst meebeleefde, in de stromende
regen meeliep met de grote klimaatmars en daarna
weer met beide benen op de grond werd gezet.

Verheerlijkt op de berg 
Christus 
Een moeilijke weg te gaan 
Visioen 
Op een nieuw begin 
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Wenseninventarisatie over toekomstig kerkgebouw

Wat, waar en hoe het in de toekomst zal gaan met
de kerkgebouwen voor de PGGBU en de PGSG, dat is
nog allerminst duidelijk. Daarom is een werkgroep
druk doende om dat allemaal op een rijtje te
zetten en met voorstellen te komen. In de aanloop
daar naar toe worden in beide gemeenten de
kerkleden in de gelegenheid gesteld hun wensen
kenbaar te maken. Dat kon zondag 17 maart door
stickers te plakken bij díe aspecten die men
belangrijk vindt. Ieder kreeg 10 stickers om op te
plakken, te verdelen naar eigen inzicht. Meerdere
stickers bij één aspect mocht ook. Ook kon men het
op een A4-tje invullen en dat in de
'Gebouwen-ideeëndoos' in de kerk deponeren
Ieder kerklid mag zijn wensen kenbaar maken.
Mensen die niet in de kerk waren kunnen dat alsnog
doen. Men kan ook het A4-tje invullen en dat
scannen en mailen.

Om het geheugen op te frissen staat hiernaast nog
eens het bericht over de taakstelling van de
Werkgroep Gebouwen:
GEBRUIK EN TOEKOMST KERKGEBOUWEN

De gezamenlijke kerkenraden van GBU en SG hebben een commissie benoemd die als opdracht heeft om op afzienbare termijn
een concreet voorstel uit te werken "voor het gebruik en de toekomst van de kerkgebouwen in de beide gemeenten om de
activiteiten van een inspirerende geloofsgemeenschap in de Westelijke Mijnstreek te kunnen uitvoeren".
De werkgroep heeft inmiddels een aantal keren vergaderd over de aanpak. We willen U graag hierover informeren.
Met de kerkenraad is afgesproken dat we ons in eerste instantie concentreren op het gebruik van de twee grote kerken:
Johanneskerk en Ontmoetingskerk.
Er zijn twee fases te onderscheiden:
In fase 1 zal eerst de behoefte van onze gemeenteleden worden geïnventariseerd m.b.t. het gebruik van onze
kerkgebouwen. Doel van de inventarisatie is dat we tot criteria kunnen komen waarmee de werkgroep uiteindelijk in fase 2
een voorstel kan doen. Uw inbreng is dus essentieel!
De opdracht voor fase 2 is om mogelijke opties uit te werken en met een gemotiveerd voorstel te komen voor de keuze van
één van beide kerkgebouwen. Ook wordt de mogelijkheid meegenomen om samen een ander kerkgebouw te betrekken.
De vaststelling van de rol van de kleine kerkgebouwen komt wat later aan de orde. 
De werkgroep wil in fase 1 zo breed mogelijk uw mening horen. Daartoe wordt aansluitend aan de diensten van 17 maart
(Johanneskerk) en 24 maart (Urmond en Ontmoetingskerk) een raadpleging van de gemeenteleden gehouden.
Maar we zullen ook andere mogelijkheden geven om uw mening kenbaar te maken; we nodigen u ook uit om spontaan uw
mening te geven aan één van de leden van de werkgroep. Dat kan mondeling of schriftelijk via e-mail (scriba@pgs-g.nl) of
telefoon. 
Het gaat om de toekomst van onze kerk! Mogen we op uw medewerking rekenen? 
De werkgroep Kerkgebouwen
Rob Atsma (Voorzitter), Ingrid Boonstra, Bert Bosman, Riet Coolsma, Rien Hooft, Eddy Roerdink, Henk Verkerk
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Een Nieuw Begin! Thema bloemschikking

Een nieuw begin , dat is het thema van deze
veertigdagentijd.

In de dienst van Zondag 17 maart legde dominee
Irene Pluim na de overdenking de symbolische
betekenis uit van het liturgisch bloemstuk op de
tafel:

Een nieuw begin voor de ex-gedetineerden voor wie
we gecollecteerd hebben
Een nieuw begin.. voor onszelf
Misschien betekent deze periode voor ons ook wel
dat we kijken naar nieuwe manieren om ons leven
vorm te geven? 

In de bloemschikking is het getal 8 als
uitgangspunt genomen.
Op de achtste dag begint er een nieuwe week, het
is ook wel de opstandingsdag genoemd.

Er zit veel symboliek in de schikking.

We zien 8 glazen flessen met riet omkleed, als teken van buigzaamheid en meebewegen.. Het verwijst ook wel naar het
riet aan de Schelfzee

en dan kunnen we denken aan het verhaal van de exodus, aan het water waar het volk Israël doorheen om richting vrijheid
te gaan

Het water in de flessen is nog zichtbaar, water geeft nieuw leven.
De 8 flessen zijn vandaag geplaatst in de vorm van het Griekse kruis,
een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden.
Het is de vorm van de Griekse letter Chi en de eerste letter van het woord Christus.  
We hebben gehoord over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die hij moet gaan. In de flessen zien
we de bloemen van de helleborus 
Die bloeit als er sneeuw ligt en als het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode.
In het midden van het kruis groeit een uitbottende lentetak..

Na de ervaring op de berg
Weer terug, naar beneden
Een moeilijke weg te gaan
Visioen op �nieuw begin�

P.S Een mooi detail: De schikking werd gemaakt door Anneke Atsma. De Helleborusbloemen van de struik uit haar tuin
komen van een stek die ze ooit van Ferdinand Borger (voormalig predikant van de PGSG) kreeg. 
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Ook in Ontmoetingskerk Wenseninventarisatie

Wat, waar en hoe het in de toekomst zal gaan met
de kerkgebouwen voor de PGGBU en de PGSG, dat is
nog allerminst duidelijk. Daarom is een werkgroep
druk doende om dat allemaal op een rijtje te
zetten en met voorstellen te komen. In de aanloop
daar naar toe worden in beide gemeenten de
kerkleden in de gelegenheid gesteld hun wensen
kenbaar te maken. Dat kon zondag 24 maart in de
Ontmoetingskerk in Geleen. Een week eerder was die
mogelijkheid er in de Johanneskerk in Sittard.
Kerkleden mochten stickers plakken bij díe
aspecten die men belangrijk vindt. Ieder kreeg 10
stickers om op te plakken, te verdelen naar eigen
inzicht. Meerdere stickers bij één aspect mocht
ook. Ook kon men het op een A4-tje invullen en dat
in de 'Gebouwen-ideeëndoos' in de kerk deponeren
Ieder kerklid mag zijn wensen kenbaar maken.
Mensen die niet in de kerk waren kunnen dat alsnog
doen. Men kan ook het A4-tje invullen en dat
scannen en mailen of in de brievenbis in de kerk deponeren.
Om het geheugen op te frissen staat hiernaast nog eens het bericht over de taakstelling van de Werkgroep Gebouwen:
GEBRUIK EN TOEKOMST KERKGEBOUWEN
De gezamenlijke kerkenraden van GBU en SG hebben een commissie benoemd die als opdracht heeft om op afzienbare termijn
een concreet voorstel uit te werken "voor het gebruik en de toekomst van de kerkgebouwen in de beide gemeenten om de
activiteiten van een inspirerende geloofsgemeenschap in de Westelijke Mijnstreek te kunnen uitvoeren".
De werkgroep heeft inmiddels een aantal keren vergaderd over de aanpak. We willen U graag hierover informeren.
Met de kerkenraad is afgesproken dat we ons in eerste instantie concentreren op het gebruik van de twee grote kerken:
Johanneskerk en Ontmoetingskerk.
Er zijn twee fases te onderscheiden:
In fase 1 zal eerst de behoefte van onze gemeenteleden worden geïnventariseerd m.b.t. het gebruik van onze
kerkgebouwen. Doel van de inventarisatie is dat we tot criteria kunnen komen waarmee de werkgroep uiteindelijk in fase 2
een voorstel kan doen. Uw inbreng is dus essentieel!
De opdracht voor fase 2 is om mogelijke opties uit te werken en met een gemotiveerd voorstel te komen voor de keuze van
één van beide kerkgebouwen. Ook wordt de mogelijkheid meegenomen om samen een ander kerkgebouw te betrekken.
De vaststelling van de rol van de kleine kerkgebouwen komt wat later aan de orde. 
De werkgroep wil in fase 1 zo breed mogelijk uw mening horen. Daartoe wordt aansluitend aan de diensten van 17 maart
(Johanneskerk) en 24 maart (Urmond en Ontmoetingskerk) een raadpleging van de gemeenteleden gehouden.
Maar we zullen ook andere mogelijkheden geven om uw mening kenbaar te maken; we nodigen u ook uit om spontaan uw
mening te geven aan één van de leden van de werkgroep. Dat kan mondeling of schriftelijk via e-mail (scriba@pgs-g.nl) of
telefoon. 
Het gaat om de toekomst van onze kerk! Mogen we op uw medewerking rekenen? 
De werkgroep Kerkgebouwen
Rob Atsma (Voorzitter), Ingrid Boonstra, Bert Bosman, Riet Coolsma, Rien Hooft, Eddy Roerdink, Henk Verkerk
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Tweede Springdienst op zondag 31 maart over Ruth

De 2e dienst in de Springserie is op zondag 31
maart in de Johanneskerk in Sittard. We beginnen
met koffie om 10.00 uur en de dienst start om
10.30 uur. Centraal in deze Spring! staat Ruth,
haar man overlijdt en haar schoonmoeder, ook
weduwe, wil terug naar haar eigen land. Ruth heeft
het niet bepaald makkelijk � maar haar karakter en
keuzes veranderen haar leven voorgoed. Wat leren
we van haar? De ochtend wordt afgesloten met soep
en brood voor wie daar zin in heeft.

Bij de eerste SPRINGdienst stond in een volle
kerk de apostel Petrus centraal.
Veel kinderen, jongeren, �oudere jongeren�,
'jongere ouderen' en echte ouderen genoten van
deze viering met veel levendige elementen. De
dienst was voorbereid door een werkgroep uit de
PGSG en de PSGGBU. Er was tijd voor bezinning,
stilte, gebed, en actualiteit. Bij het onderdeel
ontmoeting vormden de mensen kleine
gespreksgroepjes van 2 tot 5 mensen om elkaar in
een kort gesprekje beter te leren kennen. Het
koste moeite om ze weer stil te krijgen, want het
sloeg behoorlijk aan.
Een paar liederen werden er gezongen en er was
via de beamer ook muziek te beluisteren van onder
andere Stef Bos en Marco Borsato. De kinderen
bleven knutselen in een hoekje van de kerk.
Ook nieuwgierig geworden? Neem gerust vrienden en
kennissen mee, iedereen is welkom! Er is crèche en
kindernevendienst.
Wat is Spring!:
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.

Er komen nog meer bijeenkomsten in de Spring!
serie op de zondagen 19 mei, 6 oktober en 17
november 2019. Schrijf ze vast in je agenda!

Het Spring! Team in alfabetische  volgorde: Ard,
Caroline, Emma, Irene, Marnix, Maurice, Nely,
Rosetta, Rolinka en Thea.
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05-04-2019

CONCEPT SPRINGDIENST STEEDS DUIDELIJKER

Het concept Spring! begint voor de meesten
duidelijk te worden: een laagdrempelige kerkdienst
waarbij ontmoeting, muziek en verschillende korte
verrassingen (zoals een sketch, interview,
persoonlijke uitleg, kindernevendienst in de kerk
zelf en omgekeerde collecte) centraal staan rond
één persoon uit de bijbel. Op zondag 31 maart was
de Johanneskerk dan ook weer gioed gevuld voor de
tweede Springdienst.
Op deze zondag hebben we geluisterd, gezongen en
gesproken over Ruth. Een inspirerende vrouw van
wie we nu nog steeds heel veel van kunnen leren.
Het was rond 10 uur al lekker druk in de kerk.
Veel mensen vinden het fijn om elkaar voor de
dienst al te ontmoeten onder het genot van een
hapje en een drankje.
Tijdens de 2e spring is er een zelfgemaakte
dialoog tussen Dinges en Boaz uitgevoerd door
Marnix en Thea. We hebben naar popmuziek
geluisterd op de beamer, maar ook heerlijk gezongen onder begeleiding van piano en dwarsfluit. Het verhaal van Ruth is
uitgelegd op een persoonlijke manier: wat betekent dit voor ons in 2019. Hoe kijken wij tegen het vreemde aan? Hoe vaak
durven wij een grote stap te maken?
Het hoogtepunt van de dienst was waarschijnlijk het interview met Mary. Mary is een sterke vrouw uit Kenia die naar
Nederland is gevlucht. Ze woont momenteel in een AZC en is een vaste bezoeker van onze kerk. Het was erg indrukwekkend
om haar levensverhaal te horen en haar kracht om er te zijn voor zichzelf, haar zoontje en anderen; gesteund door God,
het christendom en de mensen om haar heen.
Tijdens de collecte heeft Doetien op haar accordeon, samen met familie Cartwright een zelfgemaakt lied ten gehore
gebracht. (zie tekst op andere pagina). Leuk om zoveel initiatief te zien tijdens de Spring! vieringen.
Na afloop hebben we genoten van zelfgemaakte hummus met stokbrood en heerlijke soep.
Ook de 2e Spring! viering was weer een groot succes.
Op naar de volgende Spring! op 19 mei!

Ard Kolkman
Ruth en Naomi 
Melodie : Lied Jona
De laatste twee zinnen van elk couplet 2x
Moab was het nieuwe landWaar Naomi is gestrand.Met haar man en haar 2 zonenKwam zij hier in Moab wonen.Want er was hier
volop brood,   2xEr was hier geen hongersnood.
Orpa en Ruth, Moabitische vrouwen,Gingen met de zonen trouwen.Maar toen brak er rampspoed aan,Man en zonen zijn
heengegaan.Dan stelde Naomi voor:   2xIk wil weer naar Is�rel hoor.
Alle 3 vrouwen,  ja echt wel.Gingen op reis naar Israel .Orpa keerde zich om en om,Ik ga terug Ruth, kom ook kom!Maar
toen zei Ruth nee, nee, nee  2xIk ga met Naomi mee!
Uw land is mijn land, ik blijf erbij,Uw God is mijn God, dat maakt mij blij,Ook al ben ik ver van huis,Bethlehem wordt
nu mijn thuis.Ja, zei Ruth met vaste stem,  2xIk ga mee naar Bethlehem!
En toen kwamen zij daar aan,Bij een boer met heel veel graan.Ruth werd daar te werk gesteld,Bij boer Boaz op het
veld.Aren lezen elke dag,  2xMet haar liefde en haar lach.
Ruth en Boaz trouwden saam.Kregen een zoon met een mooie naam:Obed, de eerste in de rij.Daar kwam �t geslacht van David
bij,En uit Davids nageslacht,   2xWerd Christus de Heer verwacht.
Doetien
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18-04-2019

Vieringen Stille Week van start

Met een gezamenlijke dienst begon op Witte
Donderdag in de Johanneskerk de cyclus van
kerkdiensten in de Stille Week. Het Avondmaal werd
gevierd. Voorgangers waren Ds. Pier Prins en Ds.
Irene Pluim. De cantorij van de PGGBU onder
leiding van Ria van Maurik verleende muzikale
medewerking.
Tijdens de vieringen zijn er beelden via de
beamer te zien van de Canadese kunstenaar Michael
O�Brian. De laatste dagen uit het leven van Jezus
worden uit het Johannesevangelie gelezen.
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22-04-2019

Kleine foto-impressie

Da Paasdagen liggen al weer achter ons. Bijgaand
een kleine sfeerimpressie van enkele kerkdiensten.

Mocht iemand nog aanvullende foto's hebben, mail
ze dan naar willydekoning@home.nl
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DS STEGINK VERTREKT NAAR PARKSTAD!
De Protestantse Parkstadgemeente Brunssum-Heerlen-Landgraaf heeft op zondag 14 april een beroep uitgebracht op Ds.
Joachim Stegink. Ds. Stegink heeft dit beroep inmiddels aangenomen.

Aan een lange periode als predikant (meer dan 17
jaar!) in Sittard en later Sittard-Grevenbicht
komt zo een einde. We zullen in een later stadium
meer aandacht besteden aan het afscheid van Ds.
Stegink.
Ds. Stegink werkte al sinds 2015 een gedeelte van
zijn tijd voor de Parkstadgemeente en heeft een
actieve rol gespeeld in het samengaan van de
Protestantse gemeentes in Heerlen, Brunssum en
Landgraaf in de nieuwe Parkstadgemeente.
De afscheidsdienst in de Protestantse Gemeente
Sittard-Grevenbicht zal plaatsvinden op zondag 2
juni om 10:30 uur in een dienst in de Johanneskerk
te Sittard. De intreedienst in Parkstad zal
plaatsvinden op zondag 9 juni om 14:30 uur in de
Pelrgimskerk te Brunssum-Treebeek. 

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 26-04-2019
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27-04-2019

EEN WAARDEVOL LEERTRAJECT
Bij het verschijnen van deze Gaandeweg heb ik net mijn twee eindwerkstukken ingeleverd voor de opleiding Klinisch
Pastorale Vorming. Het afgelopen jaar heb ik als heel intensief, maar ook als heel waardevol ervaren. Twaalf keer drie
dagen was ik in Huize Beukbergen (Huis ter Heide) met een groep van zeven andere predikanten en geestelijk verzorgers,
onder begeleiding van twee trainers. 

In vier verschillende blokken kwamen thema�s aan
de orde als pastoraat, theologie en
spiritualiteit, conflict en leiderschap. En waren
we steeds bezig met onze eigen rol, zoals die mede
gevormd is door de eigen biografie. We hebben
(kritisch) geluisterd naar elkaars preken,
meegekeken met gesprekken die we in de praktijk
voeren en op creatieve manieren uitdagende
casuïstiek uitgewerkt. We hebben heel diverse
literatuur met elkaar besproken, rollenspellen,
bibliodrama en bibliobeeld gedaan. We hebben
meegevierd met elkaars dagopeningen en zo�n
vijfendertig vrije groepsgesprekken gevoerd. We
hebben dagenlang feedback gegeven én ontvangen, we
hebben gelachen en ja, ook gehuild. Want soms ging
het best heel diep. Het onderling vertrouwen was
groot, waardoor het mogelijk werd om elkaar, soms
heel kritisch dus, verder te helpen in de
persoonlijke leervragen. Mij heeft deze opleiding
verder geholpen en ik ben blij dat ik hiervoor als
specialisatie, in het kader van de verplichte
nascholing, heb gekozen. In een laatste tweedaagse
(20 en 21 mei) zullen de werkstukken van iedereen
besproken worden, krijgen we onze officiële
certificaten en nemen we afscheid als groep in
deze bijzondere setting. Maar we kijken dan ook
vooruit, want de afspraak ligt er al om elkaar als
intervisiegroep vast te houden.

Irene Pluim
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27-04-2019

BEMOEDIG CHRISTENEN IN IRAK MET EEN BIJBEL
Al eeuwenlang woont er een kleine christelijke minderheid in Irak. Door al het geweld van de afgelopen decennia is hun
situatie ernstig verslechterd. Met ons project "Bijbels voor Irak" willen we christenen in dat land bemoedigen. De
Bijbel is een boek vol hoop en die boodschap willen we graag delen.

De christelijke gemeenschappen in Irak � minder
dan 1 % van de totale bevolking � staan enorm
onder druk. Voor velen staat elke dag in het teken
van overleven, er is sprake van etnisch geweld en
veel huizen en kerken zijn vernietigd.

Voor wie zijn de bijbels?Veel christenen zijn,
net zoals vele andere mensen in Irak, gevlucht
voor het geweld van o.a. IS. Ze hebben alles
moeten achterlaten. Het Irakees Bijbelgenootschap
verspreidt de bijbels onder christelijke gezinnen
die alles zijn kwijtgeraakt, maar ook onder mensen
die tot geloof zijn gekomen.Zij behoren tot de
allerarmsten en zijn kwetsbaar omdat de omgeving
het vaak niet accepteert als iemand christen
wordt.
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil christenen
in Irak bemoedigen met de Bijbel, een boek vol hoop. Mogen we u vragen om een gift hiervoor?
U kunt een gift overmaken op bankrekeningnr. NL74 SNSB 0266 3808 08 t.n.v. Bijbelgenootschap Haarlem.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 27-04-2019
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27-04-2019

"Samen bouwen aan gemeenschap"

Met een oecumenische viering in de Petruskerk
werd op Koningsdag stilgestaan bij de verjaardag
van Koning Willem-Alexander en benadrukt hoe kan
worden gewerkt aan een leefbare samenleving. Het
thema was: 'Samen bouwen aan gemeenschap'

Dit is een jaarlijkse activiteit van de Stichting
Oranje-comité Sittard. Dominee Irene Pluim en
Deken Wilbert van Rens gingen voor in deze
viering. Muzikale medewerking was er van
mannenkoor Si-Tard en de Harmonie St. Joseph.

'Niemand leeft alleen voor zichzelf', zei Irene
Pluim in de overdenking waarbij ze ook aandacht
gaf aan de gisteren gedecoreerden. Na afloop van
de viering trok de stoet, ondanks de lichte regen,
onder aanvoering van de harmonie  en de
Stadsschutterij naar het Mariapark.  

Vervolg op volgende pagina >>
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27-04-2019

Gemeenteleden gedecoreerd

Op vrijdag 26 april reikte burgemeester Sjraar
Cox bij gelegenheid van Koningsdag aan 18
verdienstelijke personen uit de gemeente
Sittard-Geleen een Koninklijke onderscheiding uit.
Onder hen waren twee leden van de PGSG, namelijk:
Martin en Truus Broer. Zij werden Lid in de Orde
van Oranje Nassau.
Na de oecumenische kerkdienst van Koningsdag
kwamen alle gedecoreerden bijeen in het Mariapark.
Dominee Irene Pluim, die één van de twee
voorgangers in deze dienst was, ging daar met hen
op de foto.

Ook de John Hawinkels, echtgenoot van gemeentelid
Evelien Heijna werd gedecoreerd. Hij werd benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Lees hienaast de beschrijvingen van hun verdiensten.
De heer M. J. (Martin) Broer (78) uit Sittard
Hij is vrijwilliger bij de protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht. Hij was onder meer ouderling en werkte bij het
kerkbureau. Op dit moment ondersteunt hij als administrateur het College van Rentmeesters, maakt deel uit van de
werkgroep Klussen in en rond de Kerk, verricht onderhoudswerk op de begraafplaats en maakt deel uit van het Wijkteam
Zuid. Voor de Stichting Ophovenerhof heeft hij jarenlang het vervoer van de cliënten verzorgd en werd door velen als een
vertrouwenspersoon gezien. Verder is hij begeleider van de tuinactiviteiten die op de Ophovenerhof worden aangeboden en
werkt hij mee bij alle evenementen die er bij de Ophovenerhof georganiseerd worden.
Dhr. Broer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw G.A. (Truus) Broer-van Tent (79) uit Sittard
Zij is vrijwilliger bij de Stichting Ophovenerhof waar zij de begeleiding van de bak- en kookactiviteiten voor haar
rekening neemt. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering hiervan en begeleidt de groep
deelnemers met veel enthousiasme, waarbij vooral haar grote empathisch vermogen positief werkt.
Bij de protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht is zij hulpkoster en is coördinator van de zogenaamde koffiegroep. In
het verleden heeft zij ook deel uitgemaakt van de zogenaamde bloemengroep en de Open Kerk Gruizenstraat Sittard.
Mevr. Broer-van Tent is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer A.J.H.C. (John) Hawinkels (73) uit Sittard
Hij is voorzitter geweest van Stichting Het Karwei, voorzitter van de Vrienden Sittard-Maasland (voorheen Kiwanisclub
Sittard-Maasland), bestuurslid Stichting Daadkracht, bestuurslid Heerlens Schrijvers Café, bestuurslid en voorzitter van
de Vriendenvereniging Limburgs Symfonie Orkest, Lid Raad van Toezicht Limburgs Symfonie Orkest, voorzitter en
bestuurslid van de Stichting Vrienden van Philharmonie zuidnederland. Hij is oprichter en voorzitter van het Platform
Vrienden Symfonische Orkesten Nederland, een organisatie waar alle professionele symfonische orkesten bij zijn
aangesloten.
Dhr. Hawinkels is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
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04-05-2019

Dodenherdenking met Interreligieuze gebedsdienst

De Nationale Dodenherdenking van zaterdag 4 mei
begon in Sittard-Geleen met een Interreligieuze
gebedsdienst in de Petruskerk.
Daaraan werkten mee: het R.K. Dekenaat Sittard,
De PGSG, het Apostolisch Genootschap Sittard en de
Joodse Gemeenschap Sittard. 

Namens de PGSG was dominee Irene Pluim
vertegenwoordigd. 
Na de dienst in de kerk liep het gezelschap
voorafgegaan door de Stadsschutterij Sint Rosa
naar het gedenkmunument op de markt, waar bloemen
werden gelegd.
Daarna werden op de Algemene Begraafplaats
kransen gelegd, stilte gehouden, het Wilhelmus
gezongen en toespraken gehouden. De belangstelling
was groot. 

Vervolg op volgende pagina >>
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12-05-2019

Mary Wanjiku Gichuhi publiceert haar boek!

Zondag 12 mei hebben we de eerste exemplaren
ontvangen van Mary�s recent uitgekomen eerste
boek.
Het is haar gelukt om in een zeer moeilijke
leefsituatie als moeder van een baby en inmiddels
peuter, een boek te schrijven om andere moeders te
bemoedigen.
Het heet ' 50 Winning Habits Great Moms Know. '
Dat de presentatie juist op Moederdag viel, was
wel héél toepasselijk.
Met terechte trots werd er geposeerd.
We wensen Mary veel goeds toe met het verder
ontwikkelen van haar schrijverstalent en Gods
zegen met haar verblijf hier in Nederland.
Hierbij de woorden van Mary aan onze
kerkgemeenschap als dank voor de �support � die ze
uit onze gemeente van verschillende kanten heeft
ontvangen.

Nely Stuij
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15-05-2019

Goede opbrengst bij de stekjesmarkt

Het zag er heel gezellig uit op de stekjesmarkt
met veel bloeiende plantjes. En wat hadden we
geluk met het weer !!!  

Beide zondagen hebben we heerlijk buiten kunnen
verkopen. De eerste zondag was alles net mooi
droog ingeladen en toen kregen we een plensbui.

De opbrengst is ook weer heel goed:  De boeken en
kaarten verkoop heeft 41,10 opgebracht en de
plantjes verkoop  363,70   Samen alweer 404,80
euro
De belangstelling bij de plantjes was ook groot.
Bij de boeken wat minder.

Iet den Boer
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19-05-2019

UIT DE PUT!

Spring! is een prettige mengeling van stil worden
en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het
leven vieren en ervaringen delen. Dat is de
omschrijving die het Springteam meegeeft aan deze
vieringen. Zondag 19 mei werd de derde
Spring!-dienst gehouden. Dit keer stond Jozef
centraal en het thema daarbij was: Uit de put!

Vooraf was er om 10 uur al veel gezelligheid met
koffie en wat lekkers; de dienst begon om half 11.

Het bijzondere verhaal van de levensloop van
Jozef werd ingeleid door een toneelstukje over een
gesprek tussen Dina, de zuster van Jozef en
Asnath, de Egyptische vrouw van Jozef. Daarna kwam
Marnix van Gurp als Jozef aan het woord en hield
hij een korte overdenking over: Uit de put! Op de
beamer waren liederen over Jozef te volgen, de
kinderen gingen erover aan het knutselen. Vast
onderdeel in deze dienst was het in beweging komen
van de kerkbezoekers voor een kort gesprekje met
elkaar.

Maar, allerminst vast staan deze onderdelen. De voorbereidingsgroep liet weten open te staan voor opmerkingen en
suggesties voor de volgende Springdiensten. Na afloop van de dienst waren er in de hal van de kerk soep en hapjes voor
iedereen.

De eerstvolgende Springdienst is op zondag 6 oktober in de Johanneskerk en begint weer om 10.00 uur met koffie.

Willy de Koning
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02-06-2019

Afscheid van dominee Joachim Stegink

Veel woorden zijn er gesproken bij het afscheid
van dominee Joachim Stegink. Zeventien jaren
predikantschap trokken daarin voorbij.
Kerkenraadsvoorzitter Marnix van Gurp was de
eerste die hem toesprak en schetste in rake
bewoordingen wat hem zoal was opgevallen in deze
jaren. Namens de kerkgemeenschap overhandigde hij
Joachim een schilderij met de titel 'Geprek',
geschilderd door gemeentelid Hennie van der Steeg.
Dat was na afloop van de afscheidsdienst die door
Joachim werd geleid. Er werd tevens avondmaal
gevierd in deze dienst en de cantorij verleende
medewerking.

Ook de kinderen hadden iets voor Joachim
geknutseld en opgeschreven. Joachim en de gemeente
werden ook toegesproken door de
kerkenraadsvoorzitter van de Parkstadgemeente, waar hij volgende week wordt bevestigd.
Na de dienst werd Joachim in de hal van de kerk door diverse mensen en groepen toegesproken. Er was vlaai en tegen de
tijd dat de magen begonnen te rammelen waren er diverse hapjes en brood.

Er werden herinneringen opgehaald en liederen gezongen. Daar kwamen symbolisch de zakdoeken aan te pas en het gezongen
verzoek vooral niet weg te gaan. Die wens zal niet bewaarheid worden want de bevestigingsdienst is op Eerste Pinksterdag
9 juni in de Pelgrimskerk in Brunssum om 14.30 uur.
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09-06-2019

Zin en hapjes pas op 6 oktober 

Op 16 juni zou er weer een 'Zin en Hapjes' zijn,
maar vanwege een dubbele boeking in het
Gruizenkerkje gaat dat niet door. Onderstaande
tekst is pas van toepassing als het 6 oktober is. 

Vanwege het hemelsvaartsweekend is �Zin & Hapjes�
in het Gruizenkerkje deze keer niet op de eerste
zondag van de maand, maar op de eerste zondag na
Pinksteren!

Volgende week 16 juni dus, om vier uur. Maar voor
de rest is het de vertrouwde formule. Weer een
middag met een zinvol gesprek, een gesproken
column, muziek, een hapje en een drankje.

De column gaat deze keer over het grote woord
�Waarheid�, en wordt uitgesproken door L1
journalist Jan de Koning. We kijken weer uit naar
een bijzondere middag.
Bert Stuij en Irene Pluim

Willy de Koning/Willy de Koning, 09-06-2019
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26-06-2019

Tafel van hoop in de Ontmoetingskerk

Op tal van plaatsen in Nederland zijn deze week
�tafels van hoop� georganiseerd, door scholen,
gezinnen, kerken en de landelijke organisatie
�Kerk in Actie�. Aan die tafels eten vluchtelingen
samen met mensen die hier al langer thuis zijn. In
Geleen staat zondag 30 juni ook zo�n tafel. Of een
heleboel tafels eigenlijk. De tafels staan in de
Ontmoetingskerk (toepasselijke naam!) op het
Emmaplein. De protestante gemeente van die kerk
heeft de organisatie voor haar rekening genomen,
samen met vluchtelingen uit onder meer het AZC in Sweikhuizen, maar ook samen met andere mensen van wie de wortels soms
ver buiten Geleen liggen. Het eten op tafel komt dan ook overal vandaan, van Iran tot Indonesie, van Syrie tot
Duitsland, en van Somalie tot Limburg.
De gedachte achter deze tafels is dat integratie zoveel makkelijker gaat als je mensen ontmoet. En dat er misschien wel
geen betere plek is om mensen te ontmoeten dan aan tafel. Zelfs als je elkaar nog amper verstaat, kun je toch van
elkaars eten genieten.
De ochtend begint om half elf met een kerkdienst, waarin liederen in vele talen zullen klinken, en verhalen uit
verschillende landen. Om half twaalf worden de tafels gedekt. Tijdens het eten klinkt er ook nog muziek, van gitaar en
viool uit Nederland tot een lied uit Iran. 

Bert Stuij
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Kerk ontvang legaat, bestemd voor missionair werk

Velen van ons herinneren zich de heer Van Well
nog. Tot voor kort zat hij bij ons in de kerk,
moeilijk lopend, zeer slechtziend, maar op zijn
hoge leeftijd nog altijd sprankelend van geest en
open voor vernieuwing. Ik herinner me nog
gesprekken met hem als er weer eens een dienst was
met wat andere muziek, of als er een vrolijke
Engelstalige gospel te horen was geweest. Genieten
kon hij daarvan, erdoor geraakt worden. Onlangs
overleed hij, en hebben we zijn gedachtenissteen
in de Johanneskerk neergelegd.
Heel bijzonder was vervolgens dat de kerk van hem
een legaat mocht ontvangen, van maar liefst
tweeduizend euro. Hoewel de bestemming daarvan
niet aangegeven was, meent de kerkenraad in zijn
geest te handelen door dit te bestemmen voor
bijzondere missionaire activiteiten, activiteiten
die de buitenwereld laten zien wat het geloof in
Christus betekenen kan. Juist ook hier, en juist
ook in deze tijd. Wij zijn dankbaar dat de heer
van Wel met ons was, en op deze manier in de Geest
met ons verbonden blijft.  

Bert Stuij
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05-07-2019

AFSCHEIDSLIED JOACHIM STEGINK

Bij het afscheid van Joachim Stegink zong Doetien
Benz namens de groep Hoogstaetediensten een lied.
Het refrein werd door de aanwezigen meegezongen.
De tekst had ze gemaakt op de melodie van  'My
Bonnie is over the Ocean' 

Refrein:
Joachim Stegink
17 jaar was jij hier predikant
Joachim Stegink
Wij zeggen jou hartelijk dank

Uit Echteld kwam jij hier naar Sittard
Naar Sittard , de gro-ote stad,
Met vele omliggende dorpen.
Een grote gemeente was dat!

En zondags dan ging jij hier preken.
Jij deed hiervoor heel goed je best,
Met stellingen groot op de beamer.
Zo bleven wij goed bij de les!

In jouw pastora-ale taken,
Bij voorspoed, bij ziekte, bij nood,
Dan kwam jij ons altijd bezoeken,
Jouw meeleven was warm en groot!

Wij kerken al maa-anden samen.
Met Grevenbicht, Sittard , Geleen.
Wij zijn nu nog aan het beramen,
Naar welke kerk gaan we straks heen?

Wij gingen ook sa-amen wand�len,
Met lui uit wijk noord en wijk oost,
En jij hield dan ha-agepreken
Daarna was er soep en ook brood

Wij hadden ook fijne meetings.
In de Lisztstraat in Joachims huis,
Wij voelden ons altijd heel welkom,
Wij voelden ons bij jou echt thuis!

Met Ineke ga jij nu samen,
Naar Parkstad een nieuw begin.
Wij we-ensen jullie Gods zegen,
Veel wijsheid, veel liefd�en veel zin.

Doetien Benz

Willy de Koning/Willy de Koning, 05-07-2019
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05-07-2019

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 

Willy de Koning/Willy de Koning, 05-07-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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18-07-2019

Seizoensafsluiting met gedichten

Tradities alom, zo aan het einde van een seizoen.
Ook bij de Krantenleeskring. Daar vindt de
jaarlijkse afsluiting plaats bij Zorgboerderij
Ophovenerhof met koffie en vlaai. Slechts een deel
van de groep kon daarbij aanwezig zijn dit jaar op
18 juli.

Geen krantenberichten bij de laatste bijeenkomst,
maar wel gedichten. Sinds een paar jaar is het
gewoonte om dan (als men wil) een gedicht voor te
dragen en uiteraard de keus voor dit werk toe te
lichten. Riet Coolsma had het dit jaar wel heel
creatief aangepakt en zich in een krantenoutfit
gestoken.
Op 11 september begint de groep weer met het
tweewekelijks bespreken van kranten, want het
nieuws is soms verbijsterend, roept vragen op en
maakt gevoelens los. 
Bij de Krantenleeskring wordt dat nu al bijna 15
jaar samen gedeeld, onder het genot van koffie of
thee bij één van de leden thuis.

Meer informatie bij Willy de Koning, 06 10 15 75
13.
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20-08-2019

Een "Blind Date"

In het kader van het zomerproject van het
pastoraat werden wij gekoppeld aan Darius en
Fatima uit Iran die sinds negen maanden in het AZC
Sweikhuizen wonen.
Darius en Fatima kwamen op een mooie zonnige
woensdagmiddag op de fiets naar ons huis in
Limbricht. Om met elkaar in gesprek te gaan bleek
Google Translate een geweldige hulp. Bert en ik
hebben die app dan ook maar gelijk geïnstalleerd.
Met af en toe wat Nederlands van Fatima en een
beetje Engels van Darius en natuurlijk de app
kwamen we een heel eind.
Na een bezoekje aan het  �Landgoed Kasteel
Limbricht�, het oude Salvius kerkje en heel veel
selfies aldaar hebben we de rest van de dag
doorgebracht in onze tuin. Pruimen zijn geplukt en
ontpit voor de jam. Bert werd uitgedaagd in een
potje tafeltennis en in de avond hebben we
heerlijk buiten gegeten.
De tijd vloog om en nog net voor het donker
worden gingen Fatima en Darius weer op de fiets
terug naar Sweikhuizen. We hadden een genoeglijke
en gezellige dag met elkaar en we hebben elkaar
zeker wat beter leren kennen. Een week later al
werden we door Darius uitgenodigd voor een Iraanse
kebab, die we met zes mensen ook buiten in onze
tuin genuttigd hebben.
Bert en Nely Stuij
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27-08-2019

ZINLOPEN â¬� MEDITATIEF RENNEN VANUIT DE GRUIZENKERK

Het is helemaal �in� tegenwoordig. Meditatief
rennen. Alle reden daarmee te starten op een plek
die al eeuwen uitnodigt tot reflectie. Het
Gruizenkerkje. Daarvandaan op 8 september voor de
allereerste keer: Zinlopen. Maar wat is dat dan? 

Het start met het idee dat hardlopen zelden
alleen maar eenvoudig een stukje rennen is. Of
misschien omgekeerd, omdat het zo eenvoudig is,
alleen maar het ene  been voor het andere, zorgt
dit juist dat je tot rust komt. Precies dat linkt
hardlopen met meditatie, misschien zelfs met
zingeving. Hardlopen wordt zinlopen. 
Maar hoe gaat dat dan? Zes zaken die lopen
�zinlopen� kunnen maken, een beetje als een keuze menu. 
Allereerst: Zinlopen is rennen vanuit ontspanning.  Een zinloop start met drie tot vijf minuten ontspanning, ademhaling
en aandacht. Je begint al heel anders! Ten tweede kan zinlopen rennen met een intentie  zijn. Misschien zijn er dingen
die je bezighouden, in je gedachten rondspoken, stress geven of juist een uitdaging zijn. Neem je voor, heb de intentie
dat het rennen je dichter bij de oplossing brengt. Je kunt verrast worden! Ten derde, je kunt rennen op een tekst.  Een
korte, simpele, maar wellicht betekenisvolle tekst die je steeds kan herhalen geeft ritme en concentratie. We rennen
vanuit een kerkje, dus waarom geen bijbeltekst?
Ten vierde, ren in cadans.  Een mooie manier om in cadans te komen is simpelweg stappen tellen, een stuk of acht, en
dan opnieuw. Ten vijfde, rennen is iets van het hele lichaam.  Bij zinlopen kun je denken aan je aan je armen, je
voorhoofd, je ogen � en je benen vergeten. Voel de wind, proef de geuren. Elk lichaamsdeel doet mee als je hardloopt.
Genieten toch! En tenslotte: zinlopen is rennen uit dankbaarheid.  Wat een geluk als je fysiek in staat bent om te
lopen. Reden voor dankbaarheid. En als dankbaarheid een vast onderdeel wordt van je dag, ga je meer genieten, zie je
meer mogelijkheden. Je geniet meer van het lopen. Je geniet meer van het leven.

Nieuwsgierig geworden, en zin om het eens mee te maken? Zinloop dan mee op zondag 8 september, om drie uur vanaf het
Gruizenkerkje in de binnenstad van Sittard. De loop is een kleine vijf kilometer en gaat onder meer door het stadspark.
Na afloop zijn er gezonde hapjes en drankjes.

Het Zinloopteam: Bert Stuij, Bindert Vriesema, Margreet Vriesema

Willy de Koning/Willy de Koning, 27-08-2019
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27-08-2019

Nog een paar dagen: Expositie van Rees Laudy

Door onze vakantie had ik het bijna gemist, maar
op de valreep ontdekte ik dat in museum De
Domijnen (oude locatie) een expositie is van Rees
Laudy. Toen we in 2005 in Sittard kwamen wonen
ontmoette ik haar bij de beeldhouwcursus van
Chocart.
In 2010 organiseerde ik samen met dominee Joachim
Stegink in aanloop naar Pasen in de Johanneskerk
een expositie met werk van haar over het "Lijden
van Christus". 
Dat was pas de 2de keer dat ze exposeerde. Hoewel
zeer talentvol, was ze erg bescheiden en ze stond
niet graag in de schijnwerpers. Nu, na haar dood,
is er een 3de expositie. Nog tot 1 september, dus
wees er snel bij. Er is ook een boekje te koop met
haar werken. 
Via deze link  is het interview te lezen dat ik
destijds met haar had voor Gaandeweg en voor De
Limburger.

Willy de Koning
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01-09-2019

"Wat voor kerk willen we zijn?"

Op twee achtereenvolgende zondag spraken de
kerkenraadsvoorzitters van de kerken van
Geleen-Beek-Urmond en van Sittard-Grevenbicht de
gemeente toe. Op zondag 25 augustus deed Bertha
Verkerk dat in de Ontmoetingskerk; op zondag 1
september was de beurt aan Marnix van Gurp in de
Johanneskerk. Aandacht voor het samengaan van
beide gemeenten was het onderwerp. Een stap die
steeds dichterbij komt en zorgvuldig wordt
genomen. De strekkende boodschap daarbij is:
'Wat voor kerk willen we zijn? Ons ledental neemt
steeds verder af en we hebben nog weinig jongeren
en jonge gezinnen in de kerk. Is dat een feit waar
we ons bij moeten neerleggen, of zijn er
mogelijkheden om nieuwe initiatieven te ontplooien
die ons zelf ook nieuwe energie geven? Willen we
de meeste zaken op dezelfde manier voortzetten, of
moeten we dingen veranderen? Over deze en andere
zaken willen we graag met jullie allemaal in
discussie gaan. Dit is niet een zakelijk dingetje
van de Kerkenraad, maar dit is iets wat ons
allemaal aangaat! 
Op 5 oktober komen we als gezamenlijke
kerkenraden weer bij elkaar om hier verder over te
praten.
Op 28 november vindt er weer een gemeenteavond
plaats, waarin we conclusies willen trekken over
hoe onze gezamenlijke nieuwe gemeente eruit gaat
zien. Schrijft u dit vast in uw agenda? Het is
belangrijk dat we hier allemaal bijzijn: het gaat
hier om onze toekomstige gemeente!
We staan aan het begin van een enerverende
periode. Het gaat er nu om elkaar vast te houden
en samen ons geloof en onze gezamenlijke
verwachting in te vullen. We geloven dat ons leven
in Gods hand ligt en dat het werk dat Hij in ons
begonnen is, zal voortzetten. We bidden dat we in
dat gezamenlijke proces vol mogen zijn van Zijn
geest.'

Willy de Koning/Willy de Koning, 01-09-2019
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06-09-2019

GEEN TIJD OF ZIN IN DE KERK?

Er zijn meer mogelijkheden om met geloof bezig te
zijn. Kijk maar eens via internet op:
https://www.mijnkerk.nl, waar mensen (en speciaal
dertigers en veertigers)  terecht kunnen voor
vragen over geloof in het dagelijks leven.
Bijvoorbeeld als ze geen tijd of gelegenheid
hebben op zondag naar de kerk te gaan of op andere
dagen deel te nemen aan kerkelijke activiteiten en
met dat soort vragen rondlopen.

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 06-09-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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08-09-2019

Zinlopen energiek van start

Een nieuwe activiteit vanuit de het Gruizenkerkje
ging zondagmiddag 8 september energiek van start.
Zinlopen. Hardlopen, maar dan net even anders. Met
z�n elven begonnen met een �cool down� in plaats
van een �warming up�. Het hoofd werd even leeg
gemaakt, ademhalingsoefeningen maakten ons stil.
We begonnen met aandacht. Dan lagen er korte maar
krachtige bijbelteksten op kaartjes op de vloer,
bedoeld om die even later steeds weer, bij elke
stap, te herhalen. Teksten als �Sta op, wees
sterk� of �jij bent geliefd�, �waar jij heen gaat,
daar ga ik heen�, of �vertrouw grenzeloos�.
Iedereen nam een kaartje mee, en wilde je juist
een beetje stil worden, dan nam je gewoon een leeg
kaartje!
Op weg door het park werd er natuurlijk ook
bijgepraat, best nog lastig om je tien minuten op
één tekst te concentreren. De laatste kilometer
was er een van dankbaarheid, dat we dit met elkaar
konden doen. Prima weer, prachtige omgeving. In
het Gruizenkerkje wachtten fruit hapjes, druiven,
en vruchtensappen. Het was leuk en goed om dit zo
te doen, voor herhaling vatbaar!
In oktober plannen we een volgende, spraken we
af.  

Margreet Vriesema, Bindert Vriesema, Bert Stuij
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12-09-2019

Wees welkom op zondagmiddag in de Ontmoetingskerk

Maandelijks vinden in de Ontmoetingskerk er op
een zondagmiddag gezellige ontmoetingen plaats
waarbij iedereen welkom is. Er zijn al zes van
deze bijeenkomsten geweest die allemaal erg
geslaagd waren. Er komen gemiddeld zo�n 25 mensen
op af die zich prima vermaken met praten, sjoelen
of een ander spel. Ook de filmpjes die Ruud Steen
laat zien vallen erg in de smaak.
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15-09-2019

IONA-Viering: God roept ons om een gemeenschap te vormen

Op zondag 15 september werd in de Johanneskerk
een Iona-gebedsdienst gevierd. De cantorij
verleende medewerking. Hiernaast zijn de woorden
weergegeven die dominee Irene Pluim aan het begin
van de dienst als uitleg gaf.
Hieronder staat het gebed weergegeven dat zij met
ouderling van dienst Bert Stuij uitsprak: 

Gebed 

Laten we bidden:
Heilige en gulle God
We leven in een wereld vol wonderen
Ontsprongen aan uw eindeloze verbeeldingskracht
Het universum is uw schepping
Geboren uit liefde en gulheid
Laat uw naam geheiligd worden!

Door eeuwen van denken en zoeken
Door Tora en door wijsheid, inzicht en ervaring
kwam uw wil, uw bedoeling aan het licht
Totdat in Jezus
alles wat tot dan verborgen was openbaar werd
En de hemel de aarde raakte
Laat uw naam geheiligd worden!

In de schoonheid van de aarde
In de stilte van ons hart
In de verbondenheid in uw kerk
In alle daden van goedheid en vriendschap
In vergeving vanuit het hart
En in de aanbidding in onze ziel
Bevestigt de Geest de waarheid waaruit we leven
Laat uw naam geheiligd worden!

En als we dit weten
En toch tekortschoten in liefde tot u, onze Schepper,
Aarzelden om uw Zoon te volgen
Twijfelden aan de kracht van de Geest
Heer, ontferm u over ons
Heer, ontferm u over ons

En als we toch troost belangrijker vonden dan eerbied
Liever onze behoeftes vervulden dan dat we uw wil deden
Als we liever mindere goden dienden
Een goedkoper evangelie volgden
Christus, ontferm u over ons
Christus, ontferm u over ons

En als we toch uw openhartigheid beantwoordden
Met het voor onszelf houden van onze rijkdom
Met het zoeken van het gezelschap van �ons soort mensen�
Met gesprekken over zaken die nergens toe doen
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En in dit alles onze betrouwbaarheid op het spel zetten
En het vertrouwen in ons geloof verloren
Heer, ontferm u over ons
Heer, ontferm u over ons
Inleiding over dit ochtendgebed 

"God roept ons om een gemeenschap te vormen
waar we elkaar in het oog hebben
Met de halve cirkel waarin we nu zitten, kán dat

Het is ook een vorm waarin veel ruimte is
En dat dóet wat met ons, met onze beleving
die open plek in ons midden

Vanmorgen bidden we mee met liturgische teksten
zoals die in de Ionagemeenschap ook gebruikt
worden
De oorspronkelijk engelse teksten zijn vertaald
door Roel Bosch

In de inleiding van het boekje waarin deze
vertaalde teksten staan
staat ook een quote van George McLeod,
die in de crisisjaren 30 van de vorige eeuw
de eeuwenoude abdij op het schotse eilandje Iona
weer opbouwde
en betekenis gaf:

Jezus de timmerman kwam niet om aan theologen en
filosofen
stof tot overdenken en te bediscussiëren te geven
Maar om in Gods naam heelheid en heil te delen
met velen&

Dat is wat mij betreft een mooie grondgedachte
die mag meeklinken vanmorgen 
We bidden en zingen vanuit verwondering en
verlangen." 

Willy de Koning/Willy de Koning, 15-09-2019
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20-09-2019

Blind date

Op een zonnige donderdagochtend hebben we
afgesproken bij het Gruizenkerkje.  Vandaar liepen
we naar het Mariapark aan de Oude Markt. Daar
bekeken we de Expositie 75 JAAR VRIJHEID.
Prachtige werkstukken uitgevoerd door leerlingen
van het Trevianum. Zeer de moeite waard en ook
verrassend leuk om daar werk te zien hangen van
jongeren die we kennen.

Na nog een rondje door de Michielskerk sloten we
af op een terrasje op de Markt met een goed
gesprek.
Janny van Doezelaar, Simon Vossen en Christel
Prins. 

Willy de Koning/Willy de Koning, 20-09-2019
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20-09-2019

Op groene voet, belevingswandeling op zondagmiddag 15 september

Een groep van 18 personen verzamelde zich in
Munstergeleen bij Bert en Anne Kip. Daar gingen de
deelnemers op weg met een denk-vraag en een
doe-vraag.  De wandeling voerde naar de voet van
de Wanenberg, waar een fruitboomgaard is. 
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  op een
bankje, dat leverde gespreksstof op.

Er werden prachtige haiku�s en gedichten gemaakt,
waarbij  inspiratie ook gevonden werd in wat er
die middag bij de Windraak gaande was:  de schapen
in de wei en de dames wielercours.

Na afloop van de wandeling werden de gedichten, onder het genot van koffie, thee en iets lekkers,  aan  elkaar
voorgelezen in de tuin bij Bert en Anne.
Het was een mooie, inspirerende middag,  door de bijdrage van de deelnemers én door het prachtige nazomerweer.

Christel Prins
Kleine bloemlezing van de gedichten: 

Het zonnetje schijnt   
en wij zijn blij
wij houden van
de zomer                  Jasmin      

Zwaar zijn de vruchten
De perelaar geeft ze af
aan het zachte gras          Casper

Een gele zonnebloem
Een zwart-gele bij
Straks honing � zijn wij blij!     Charles

peren bij de boom
enthousiaste kinderen
rapen van de grond            Jolanda

Het is stil vandaag
Alleen de schapen blaten
niemand weet waarom          Bert S.
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kijken op een heuvel uit
lopen de holle weg
zie daar � Limburg zuid      Anneke

vijf dikke schapen
grazen zachtjes in het rond
vers gras tussendoor              Anne

schapen in het bos
eten hier in alle rust
een lekker leven               Joke

schapen in de wei
racefietsen razen voorbij
en de rust is weg                Christel

Willy de Koning/Willy de Koning, 20-09-2019
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22-09-2019

Een Goed Verhaal

Op Startzondag 22 september stond in de
Ontmoetingskerk het 'Goede verhaal' centraal. In
deze gezamenlijke dienst van PGGBU en PGSG werd
geluisterd naar twee korte gelijkenissen van
Jezus, waarin Hij vertelt over zout en licht
(Mattheüs 5: 13 - 16).

Daarnaast kon de gemeente zien en horen wat de
diverse soorten kringen en (werk)groepen te
vertellen hadden met de bedoeling om mensen
(opnieuw) kennis te laten maken met de kringen en
de activiteiten in beide gemeenten.

Het  'Goede Verhaal' werd tijdens de kerkdienst
zichtbaar gemaakt door in de kerkzaal een kring
van tafels te plaatsen, waarbij elke tafel één of
meerdere kringen of activiteiten omvatte.
Vertegenwoordigers van de kringen en werkgroepen
vertelden hun verhalen en ervaringen. Zo was er
een tafel waar mensen van de krantenleesgroep of
het actualiteitencafé vertelden wat ze met elkaar
beleven in deze groep. Of een tafel waar mensen
van het pastoraat of het jeugdwerk vertelden over
wat zij meemaken in de dingen die ze doen.
En een tafel waar mensen die betrokken zijn bij
de Springdiensten of Openkerk /Emmaplein 50
vertelden wat zij meemaken.  Zo stonden er
meerdere tafels in de kerkzaal, waarbij de
verhalen gedeeld werden.

Op vrijdag 20 september was het winterwerk van de
kerken al min of meer van start gegaan met een
goedbezochte vertoning van de film 'Bon Dieu'.

Na afloop van de Startzondag was er koffie en
thee en met 'kletskoppen' ! 
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04-10-2019

Oecumenische dienst: KOM UIT JE BUBBEL!

In de RK kerk in Vrangendael werd zondag 29
september een oecumenische dienst gevierd.
Velen van ons leven er werken vanuit een
comfortabele situatie en een levenskwaliteit waar
de meerderheid van de wereldbevolking geen toegang
toe heeft.
We zitten in onze eigen bubbel.
Hoe kunnen we ons werkelijk bewust worden van wat
er in de wereld werkelijk aan de hand is.
Daar zoeken we naar. Kom uit je bubbel.

Er stond een tijdcapsule met het bubbellogo in de
kerk.
Na afloop van de dienst kon je op een briefje
schrijven wat je meenam uit de dienst om nog eens
over na te denken.
Of waar je van droomt voor de wereld, in het
klein of in het groot, en wat je zelf daaraan bij
wilt dragen.
In de dienst van volgend jaar gaan we de reacties
bekijken.

Muzikale bijdrage door zangers van de Cantorij en
het Jozefkoor olv Hans Timmermans.
Er werden veel bekende liederen gezongen, waarbij
iedereen mee kon zingen.

Christel Prins
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06-10-2019

In de voetsporen van Paulus

Bijna letterlijk traden de kerkgangers in de
voetsporen van de apostel Paulus op diens reizen.
In sneltreinvaart dan, welteverstaan. Zo begon de
Springdienst van zondag 6 oktober in de
Johanneskerk. Duizenden kilometers legden Paulus
en zijn metgezellen te voet en per schip af.
Vanuit de lucht namen 2 vliegeniers nu de
kerkgangers mee naar Efeze, Fillipi, Antiochië en
noem maar op.
Wat zo bijzonder is in het leven van Paulus is de
complete ommezwaai die hij onderging toen hij in
contact kwam met Jezus, een waarlijke bekering!
Herken jij ook zo�n ommezwaai in je eigen leven,
was de vraag die centraal stond. De ochtend werd
begonnen met koffie en na afloop van de dienst
waren er soep en wraps.

De volgende Springdienst is op zondag 17
november.
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06-10-2019

Good news, bad nieuws ......wat is waarheid?

Met een oude tophit van de zangeres Lori Spee uit
de jaren 80, 'Good news, bad news' begon Jan de
Koning al zingend met ukelele zijn column over het
thema 'Waarheid'. Als journalist in een tijd met
veel fake-nieuws viel er natuurlijk heel wat te
zeggen over dit thema.

Het was de eerste 'Zin en Hapjes' van het nieuwe
seizoen. Ondanks het �hondenweer� was er toch een
goede opkomst. Het concept voor deze bijeenkomsten
is: Op zondagmiddag tussen vier en vijf uur even
zinvol bijpraten, maar niet met een lege maag
natuurlijk. Er zijn statafels, er is een wijntje,
er zijn hapjes, en er is een goed en misschien wat
onvoorspelbaar gesprek op gang gebracht door een
spitse column.

Na een stukje uit de film 'The Wild' en de column
waren er leuke gesprekken aan de hand van
prikkelende stellingen.

Elly Meyers zong tot slot het lied �Honesty�, begeleid door Bert Stuij op gitaar.

Op de rechterkolom is de tekst van de column te lezen.
Column Zin in hapjes: zondag 06-10-2019 
Ik neem u mee in een zoektocht naar de WAARHEID    

Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'
Johannes 14:6 | NBV |

Eerder dit jaar werd gevraagd om deze column uit te spreken over waarheid, want er is zoveel fakenieuws, zei Bert Stuy
erbij. Jij als journalist moet toch echt de waarheid weten te vinden en ook brengen. Aanvankelijk zou ik deze column
voor de vakantie uitspreken, maar er was een dubbele boeking in dit kerkje en dat was heel echt.
Tja, nepnieuws. Daar is de wereld vol mee. Maar dat is niet alleen van deze tijd. Alleen vroeger kende we de term niet.
Toen had je het bijvoorbeeld wel over: oorlogspropaganda.
Vanaf het moment dat ik hiervoor werd gevraagd schoot 1 ding als eerste door mijn hoofd:
Good, News,, bad news, any news at al
I, can�t stop, this. Need to call you&
Good, News.

Lori Spee  met een hit in 1984.
Een grijze huistelefoon had een prominente plek in de videoclip van TopPop. De telefoon van nu is meer een computer,
camera enz, waarmee je ook nog kunt bellen. Maar daarvoor gebruiken we het apparaat het minst. De social media bedienen
we veelal via de smartphone en we consumeren daar ook het nieuws en dus ook het fakenieuws.

Spreuken zegt het zo:
Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord,
een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.
Spreuken 10:32 | NBV |

Nepnieuws is een serieus probleem. De overheid waarschuwt er zelfs voor: www.blijfkritisch.nl Je krijgt dan een heel
rijtje met tips om te controleren of het bericht wel klopt. Bijvoorbeeld: controleer de bron. Maar op Facebook, Twitter,
Instagram kan iedereen zelf nieuws plaatsen en hoef je geen professionele journalist te zijn.
Afgelopen donderdag had Nieuwsuur daar nog een reportage over. Politici kunnen van alles op Facebook zetten, want het
Social Medium wil geen politieke scheidsrechter zijn. Dus zoek het maar uit. Dan zeg ik: wees op je hoede.
Een recenter voorbeeld stond gisteren in Trouw. Kiezers van Forum voor Democratie, PVV en 50Plus geloven in complotten
en doofpotten. Want ze denken dat de traditionele media zaken achterhouden of meewerken aan een vooropgezet plan om de
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burger via de media, kunst en onderwijs allerlei linkse ideeën op te dringen. Het klopt dat er linkse media zijn. Maar
gisteren luisterde ik in de auto toch echt naar WNL op Zaterdag met de ondertitel: Het rechtse geluid van Nederland.
Tegenwoordig is dat behoorlijk in evenwicht. Complotdenkers zien dat niet of willen het niet zien. Zeg het maar.

Terug naar de website: www.blijfkritisch.nl. Ze adviseren om bij gewone publicaties op internet goed te kijken wie het
bericht als eerste online zette. Mensen die nepnieuws willen verspreiden, doen dat vaak met nepaccounts. Check daarom
altijd of het account echt is. De officiële profielen van beroemde personen, journalisten en mediabedrijven hebben vaak
een blauw vinkje naast hun naam staan.
Dat betekent dat zij het profiel zelf hebben gemaakt. Je kunt erop vertrouwen dat het profiel echt is.
Nepnieuwsmakers laten hun bericht zoveel mogelijk op echt nieuws lijken. Let daarom goed op van welke website het
bericht komt, zegt de overheid op: Blijfkritisch.nl.
Wil je weten of een website betrouwbaar is? Bestaat de afzender echt? Kijk dan op pagina�s waar je 'disclaimer' of
�over ons� ziet staan. Daarin kun je ook zien wie de schrijver van een stuk is. Bij nepnieuws is vaak niet duidelijk wie
het geschreven heeft.
Zeg nou eerlijk: Wie leest zo�n disclaimer? Volgens mij niemand.

Wie heeft er belang bij nepnieuws: De afzender wil bijvoorbeeld onrust zaaien tussen personen of groepen. Een bericht
krijgt een spannende kop. Wij klikken erop, verbazen ons, soms worden we boos en geven een reactie, Dat lokt dan weer
andere reacties uit.
Maar wat dacht u van overheden die er belang bij hebben om in een ander land verkiezingen te beïnvloeden. Als ik zeg:
Rusland, Hillary Clinton, Donald Trump, dan weet u toch voldoende.

Nepnieuws kan ook een commercieel doel hebben. Een afzender heeft er belang bij dat zoveel mogelijk mensen naar een
pagina met advertenties worden gelokt. Veel websitemakers verdienen geld als internetbezoekers hun online-advertenties
zien. Dus ook hier: Spannende koppen, klikken, kassa.

Het volgende bericht stond voor de vakantie op de site van de NOS:
Veertien Russische YouTube-kanalen die nepnieuws verspreiden hebben de afgelopen jaren samen miljarden views gekregen
en miljoenen dollars aan advertentie-inkomsten binnengehaald.

Uit de 3e brief van Johannes:
Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen.
3 Johannes 1:4 | NBV |

Waarheid: daar moest deze column over gaan. De waarheid is soms lastig en zelfs moeilijk. We gaan hem daarom ook vaak
uit de weg. We steken onze kop in het zand en bedrijven struisvogelpolitiek. Hoe lang hou je zoiets vol? Soms jaren,
want op het sterfbed van menigeen komt nog wel eens een ontboezeming boven tafel.
In Trouw van een maand geleden stond een artikel met onder meer deze opmerking: 'Als je gelooft dat de mens niet deugt,
behandel je de ander zo' Met andere woorden: Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.
In dat stuk werd geschreven over ziekteverschijnselen op een kleine Belgische school in de zomer van 1999. Kinderen
kregen mysterieuze ziekteverschijnselen. Hoofdpijn, braken. De leraren gaven de schuld aan Coca-Cola, want dat hadden ze
tijdens de pauze allemaal gedronken. Er werden maar liefst 17 miljoen dozen frisdrank vernietigd. Uiteindelijk bleek uit
onderzoek van toxicologen dat er helemaal niets in zat. Ook niet in het bloed en de urine van de patiënten.
Kent u dat verhaal nog van de clowns en de ontucht van kinderen in Oude Pekela in de jaren tachtig? Het werd
afgeschilderd als massa-hysterie. Er is nooit iets boven water gekomen.
Bij het verhaal over de Coca-Cola in België werd de al oude filosofische vraag gesteld: wat is waarheid?
Er wordt veel gezocht naar de waarheid en dat houdt dus in dat je hem niet hebt.

Socrates zei het zo: je weet dat je niet weet. Desondanks poog je in je vragen en denken tot waarheid te komen.
Sommige dingen zijn echt waar: water kookt bij 100 graden en roken is dodelijk. 

In Psalm 15:2-3 staat:
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.
Psalm 15:2-3 | NBV

Ik zou daarom iedereen willen uitdagen om aan de hand van de vragen en stellingen op de briefjes op de tafels, ook wel
soepstengels of zoute stokjes genoemd te zoeken naar de waarheid, of als u die gevonden hebt met ons te delen.
Zoeken naar de waarheid en die ook overbrengen; ik als journalist blijf het boeiend vinden.
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09-10-2019

Twee keer OOGSTMARKT

Ook dit jaar organiseert ZWO weer de jaarlijkse
Oogstmarkt op zondag 3 november en zondag 10
november na de kerkdienst.
De eerste zondag is er dienst in de Johanneskerk
en de tweede zondag in de Ontmoetingskerk.  Het is
een goede gewoonte om dankbaar stil te staan bij
alles wat God ons in de natuur heeft gegeven dit
jaar.

We willen daarom iedereen uitnodigen om iets mee
te brengen. Dit mag van alles zijn : zelfgemaakte
koekjes, jam, sap, chutney, wafels cakes. Maar ook
noten, appels, courgettes, een leuke fruitmand,
droogbloemen enz.  Al wat je kunt missen is
welkom. Daarnaast willen we ook weer legpuzzels en
gezelschapspelletjes verkopen. Dit alles mag je
meebrengen op de dag van de oogstmarkt of de
zondag ervoor.

De opbrengst gaat ook dit jaar weer naar het
werk van Shabai in China.

Willy de Koning/Willy de Koning, 09-10-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4058, Subitem: 2.
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27-10-2019

"IK WENS JOU ..." THEMA VAN BIJBELZONDAG 2019

�Ik wens jou &� is het thema van Bijbelzondag
2019, mede gebaseerd op de groet van Paulus in de
Romeinenbrief (Romeinen 1:1-7). Vanuit de Bijbel
kun je elkaar bemoedigen, tot steun zijn en het
beste wensen. Want de Bijbel is goed nieuws om
door te geven.

Voorafgaand aan de collecte in de dienst van
zondag 27 oktober in de Ontmoetingskerk vertelde
Joke van der Steen kort iets over het NBG-project
voor prentenbijbelboekje voor kinderen in
Moldavië.
Na de dienst was er koffie en thee uit vrolijke
koffiebekers van het NBG. Met de letters op die
bekers konden de kerkgangers hun goede wensen
vormen.

Dominee Harrie de Reus uit Gulpen was voorganger
in deze dienst en preekte over de gelijkenis van
de Farizeeër en de tollenaar.

Willy de Koning
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29-10-2019

Zin in eindigheid in het Gruizenkerkje, 3 november

Op zondagmiddag 3 november Zin en Hapjes in de
Gruizenkerk. De deur van het mooie kerkje in de
binnenstad van Sittard gaat om vier uur open,
zoals altijd op de eerste zondag van de maand.
Binnen staan geen kerkbanken maar statafels. Klaar
voor een drankje, een hapje en een goed gesprek.
Op gang gebracht door een verrassende gesproken
column, en ondersteund door prachtige muziek. De
gesproken column is deze maand van Ralf Smeets,
geestelijk verzorger in het Zuyderland ziekenhuis.
Geheel passend bij de tijd van het jaar is zijn
thema: Eindigheid. En om maar een opmerkelijke zin
uit zijn column te verklappen: �De eindigheid van
het leven is één van de mooiste geschenken die we
hebben gekregen�. Daar is wel een gesprek over
mogelijk, zou je zeggen. Dan kan op 3 november, om
vier uur, in het Gruizenkerkje. 

Willy de Koning/Willy de Koning, 29-10-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4130, Subitem: 2.
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01-11-2019

GAANDEWEG EN KERKNIEUWS GAAN (WORDEN) ONDERWEG!
Kerkblad Geleen, Sittard, Beek, Grevenbicht, Urmond

We voelen steeds meer dat we één kerk aan het
worden zijn. We vieren en zingen elke week samen,
onze activiteiten bieden we samen aan via het �kringenwerk�, de kerkenraden vergaderen altijd samen, en we leren elkaar
steeds meer kennen en waarderen. Logisch dus dat er ook één kerkblad komt. En vanaf januari is het zo ver. �Kerknieuws�
van Geleen-Beek-Urmond, en �Gaandeweg� van Sittard-Grevenbicht gaan samen verder. Net als onze gemeenten - samen
�Onderweg�. Dat wordt voor nu dan ook de naam van ons nieuwe kerkblad: Onderweg! 
Dat er twee nogal verschillende kerkbladen waren maakt het ook mogelijk van de ervaringen van allebei te profiteren.
Het kerknieuws verscheen in een handzaam A5-formaat, en werd in Geleen zelf vermenigvuldigd. Gaandeweg had een A4
formaat, en omdat het extern gedrukt werd konden daar ook foto�s in worden opgenomen � zij het zwart wit. Voor volgend
jaar doen we gewoon allebei. Zeven keer komt er een �Onderweg� op A5-formaat. Handig en zelf gemaakt. Vier keer
gebruiken we de wat ruimere mogelijkheden van de externe drukker, en komt er een A4 versie van �Onderweg�, met foto�s.
Dat doen we rond Pasen, in de zomer, bij de Start van het nieuwe seizoen en met kerst. Zo benutten we het goede van
beiden. Ook de frequentie komt wat tussen Geleen en Sittard in te zitten � iets frequenter dan de Gaandeweg, en iets
minder frequent dan het tot nu toe drie wekelijks uitkomende kerknieuws. Qua abonnementsprijs moeten we de sommen nog
precies maken, maar het zal vergelijkbaar zijn met wat u gewend was. We bekijken in 2020 hoe het ons allemaal bevalt, en
wie weet gaat er in 2020 of 2021 nog één en ander veranderen. Maar eerst maar eens �Onderweg�. 
Als redacties kijken we er naar uit om een mooi en informatief kerkblad te maken. Ook wij gaan samen onderweg.        
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03-11-2019

Eindigheid in het Gruizenkerkje

Het was weer de eerste zondag van de maand, tijd
voor het welbekende �zin & hapjes�. Na een mooie
start in oktober over �Waarheid� met Jan de Koning
was nu het minstens zo grote woord �Eindigheid�
aan de beurt. Zeer passend bij deze tijd van
Allerzielen en Allerheiligen. Ralf Smeets,
geestelijk verzorger in het Zuyderland ziekenhuis
nam de column voor zijn rekening, en had daar ook
prachtige muziek bij gezocht. Van Marco Borsato
tot Bach. Ralf liet de bijna dertig aanwezigen
glimlachen, maar zette ook aan het denken, onder
meer met de gedachte dat �eindigheid van het leven
een van mooiste geschenken is die we hebben
gekregen�. Uiteraard stond die stelling op een van
de statafels om nog eens over na te praten. Net
als over de verzuchting: �Mag je ook gewoon boos
zijn om de eindigheid?�. Of deze: �wat voor de
rups het einde is, is voor de rest van de wereld
een vlinder�. Gesprekken werden al snel
persoonlijk, en er werd heel wat gedeeld. Weer een
mooie middag in deze serie. Mis vooral de volgende
niet, op 1 december. Lianne van Oord spreekt dan
de column uit, over �Zuiverheid�. En om het alvast
maar aan te kondigen, in januari is �Zin en
Hapjes� niet op de eerste, maar op de laatste
zondag van de maand � 26 januari. Zet ook maar in
de agenda.  Tot ziens namens het Zin de
Gruizenkerk team!

Hierbij de column van Ralf:
Eindigheid
Het is 1986 en de secularisatie is al bijna voltooid. We gaan op kamp met een groep verkenners in Vaals. Ik heb in het
reglement van de scouting gelezen dat aan scouts de gelegenheid geboden moet worden om op zondag naar de kerk te gaan.
De rest van de club kijkt me raar aan als ik voorstel te gaan kijken waar er op zondag in de buurt een kerkdienst is.
Maar zo komen we bij één van de mooiste kerkjes van Limburg, in het piepkleine Holset. De pastorie is eraan vast gebouwd
dus we bellen meteen maar even aan om te vragen hoe laat de kerkdienst op zondag is. Een verwarde oude pastoor doet de
deur open. Hij moet het parochieblad erbij halen om op te zoeken hoe laat de mis is. Als we binnen zijn valt er één ding
op: op het dressoir tussen alle rommel is er een prominente plaats voor een schedel. En bij dit symbool van de dood, is
er ter versterking nóg een gevoegd: een sigaret tussen de kaken maakt het doodshoofd tegelijk luguber èn grappig.
Een schedel op de kast is een oud gebruik bij kloosterordes. 'Memento mori' zegt die ons: 'Gedenk te sterven'. Het is
een aanbeveling voor kloosterlingen om vaak over de dood na te denken en daardoor beter in het leven te staan. Ook de
Dalai Lama raadt mensen aan minstens éénmaal per dag stil te staan bij de eigen eindigheid. Die meditatie brengt veel
goeds. En toch zullen niet veel mensen dit gebruik overnemen. Dagelijks denken aan onze eigen eindigheid lijkt ons in
eerste instantie alleen somberheid en narigheid te brengen. Is het niet beter vooral te leven en niet stil te staan bij
het einde dat ons onvermijdelijk te wachten staat?
Ik denk dat het begrip eindigheid ons drie reacties kan ontlokken:

Weg met de eindigheid!

Je moet je verhouden tot de eindigheid. (Ofwel: help, ik ben net vijftig geworden)

Lang leve de eindigheid!

Eerst maar eens nummer 1: 'Weg met de eindigheid!' Een groot deel van ons leven besteden we aan behoud. We willen dat
de dingen in ons leven blijven in plaats van eindigen. De dingen die we kunnen, gezondheid die we hebben, de
mogelijkheden die we hebben, willen we houden. We willen ook graag jong blijven en doen daar van alles aan, liefst met
een sportieve levensstijl, zonder rimpels, met de laatste technische snufjes en altijd op de hoogte van het laatste
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nieuws. Wie zou er nu op jonge leeftijd willen denken aan het pensioen, de aftakeling en je voorkeur voor een manier van
sterven?
Als ik geneeskundestudenten tijdens hun opleiding vroeg naar hun beeld van lijden en dood, leverde dat vooral grote
verbaasde ogen en langdurige stiltes op. Zelfs de professionals op het gebied van eindigheid � zo mag je medici toch
noemen � hebben er moeite mee diezelfde eindigheid onder ogen te zien. Op de spoedeisende hulp, zo verzuchtte laatst een
jonge arts, gaan we veel te vaak lang door met zinloos behandelen, omdat we het gesprek over het onvermijdelijke einde
niet aandurven. 'Weg met de eindigheid' lijkt het innerlijk van de jonge dokter dan uit te roepen.
En dan naar nummer 2: 'Je moet je ertoe verhouden.' Tja, drie weken geleden werd ik 50. Ik moet eerlijk bekennen dat ik
nogal onder de indruk was van dit noodlot. Ik troostte me met de gedachte dat er anderen zijn die deze leeftijd niet
halen en dat ik dus tot het fortuinlijke deel van ons soort behoor. Maar echt helpen deed dat niet. Een collega in het
ziekenhuis knikt meewarig en zegt: 'De meeste boterhammen heb je nu wel gegeten'. Maar ook voor wie nog geen 50 is, is
de eindigheid niet te vermijden. En inderdaad herinner ik me dat ik er erg van onder de indruk wat toen ik als 7-jarige
te horen kreeg dat de laatste van mijn grootouders was overleden. Je moet er iets mee, want je kunt niet om de
eindigheid heen.
Hoe dan? Het doet me denken aan de Pabo-studenten die ik een opdracht gaf om een levensbeschouwelijke tekst te kiezen
die zij met een klas zouden willen bespreken. Ik verwachtte een bijbeltekst of iets uit de koran of van een filosoof,
maar er was één tekst die heel veel gekozen werd die ik niet verwacht had. Het lied van Marco Borsato over de eindigheid
kwam het meest terug. 'Als er nooit meer een morgen zou zijn' en even later in het lied 'dat je dan pas zou doen wat je
altijd al wou.' En ja, de eindigheid van de tijd maakt de dingen waardevol. En dan kunnen we de stap maken naar nummer
3: 'Lang leve de eindigheid!'.
Psychiater en filosoof Damiaan Denys zegt het zo: 'De eindigheid van het leven is één van de mooiste geschenken die we
hebben gekregen. Stel je voor dat we 8000 jaar zouden leven, wat zouden we dan gaan doen? Alles wordt betekenisloos. Het
leven is zo waardevol door het tijdelijke karakter en omdat het zeldzaam is'.
De eindigheid als het mooiste geschenk. Denys zegt in hetzelfde interview met Radio 1: 'het leven is eigenlijk een
prachtige film, omdat we niet weten wanneer de dood komt en hoe die komt.' Lang leve de eindigheid dus. Daar zou nog
veel meer over te zeggen zijn, en dat gaan we zeker ook doen vanmiddag in de gesprekken. Maar: ook deze column is
onderworpen aan de eindigheid (gelukkig maar) en daarom nu eerst muziek om daarna verder te praten over de eindigheid.
We horen het openingskoor van cantate 8 van Bach: 'Liebster Gott wann werd ik sterben?' het is zijn vertolking van de
eindigheid naar aanleiding van Lukas 7 vers 11 tot en met 17, de opwekking van de zoon van de weduwe in Naïn. Dit koor
beschijft de eindigheid helder: 'eine kleine Weil arm und elend sein auf Erden, und denn selber Erde werden.'
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17-11-2019

"JEZUS, JE LAAT ME SCHRIKKEN"

'Jezus, je laat me schrikken', dat zei de
zogenaamde Johannes, toen de zogenaamde Jezus hem
op de schouder tikte. Vóór in de Johanneskerk werd
zondagmorgen 17 november een korte samenspraak
tussen deze twee Bijbelse mannen gehouden als
inleiding op de Springdienst.

Deze Springdienst ging over Maria, de moeder van
Jezus. De jonge �Jezus en Johannes� vertelden
elkaar hoe bijzonder het was dat hun moeders hen
ter wereld brachten. Johannes� moeder Elisabeth op
hoge leeftijd en Maria als jonge maagd.
De overweging werd dit keer gehouden door Irene
van Gurp en daarna zong ze een lied over Maria.

Van het Bezinningshuis Regina Carmelli was zuster
Mary Joseph aanwezig om te vertellen over de
betekenis van Maria in haar leven.

Vaste onderdelen bij de Springdienst, de
omgekeerde collecte en de ontmoeting met elkaar
ontbraken niet, evenmin als de koffie vooraf en de
soep en stokbrood na afloop.

Willy de Koning
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25-11-2019

Met leesplan-app op weg naar Kerst

Voor wie wil toeleven naar Kerst met een
bijbelleesrooster is er het online
Adventsleesplan. Dit leesplan is vanaf half
november beschikbaar via de app Mijn Bijbel. 

Lees meer via deze link  

Willy de Koning/Willy de Koning, 25-11-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4213, Subitem: 2.
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28-11-2019

Meedenken over het Beleidsplan

In aanloop naar het samengaan van de PGSG en de
PGGBU hebben de kerkenraden een
concept-beleidsplan samengesteld. Gemeenteleden
die geïnteresseerd zijn om dit in z�n geheel te
lezen kunnen dat per mail aanvragen bij de scriba
van de PGSG Germ Visser. (scriba@pgs-g.nl ) Er
wordt dan een persoonlijk document toegezonden.
'Een beleidsplan is al gauw een formeel document,
wat nadat het geschreven is in de la belandt,
zonder dat het er nog veel toe doet, 'schreven de
kerkenraadsvoorzitters onlangs in de beide
kerkbladen. 'We hopen echt dat het deze keer
anders is. Dat u de tijd neemt om er doorheen te
lezen. Dat u uw mening er over wilt geven. We zijn
van plan om het komende jaar het beleidsplan ook
op kringen en/of wijkavonden te bespreken, om zo
de mening van ons allemaal op te halen. En wat we
vooral willen is de plannen die we maken ook uit gaan voeren. Kerk-zijn, dat doe je samen. Toch?'

Willy de Koning/Willy de Koning, 28-11-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4220, Subitem: 2.
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28-11-2019

Veel enthousiasme bij Gemeenteavond

Een grote opkomst met veel gemotiveerde
meedenkers, dat waren de kenmerken van de
gemeenteavond in de Ontmoetingskerk op donderdag
28 november. In de aanloop naar het samengaan van
de PGSG en de PGGBU werd het concept-beleidsplan
uitgelegd. Dominee Pier Prins opende de avond met
gebed; dominee Irene Pluim sloot de avond af met
een lied. Daartussenin gebeurde er veel! Het
enthousiasme van de beide kerkenraadsvoorzitters
Bertha Verkerk en Marnix van Gurp werkte
aanstekelijk. Na hun uitleg kon men in groepjes
via briefjes reageren op de mededelingen, als
individu en als groep. Daar kwamen vrijwel alleen
positieve reacties naar voren.

Een uitgebreid verslag van deze gemeenteavond is
op te vragen bij de scriba van de PGSG. Stuur een
mail naar: scriba@pgs-g.nl 
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01-12-2019

Zin en hapjes over Zuiverheid, met gitaristen van Artamuse

Zondagmiddag 1 december was het weer zo ver, zin
en hapjes in het Gruizenkerkje. Mooie middagen met
goede gesprekken, een gesproken column,
prikkelende stellingen als zoute stokjes op de
tafels, heerlijke hapjes, een drankje - en muziek!
Voor de muziek gaan we samenwerken met
muziekschool Artamuse, en vanuit Artamuse was er
deze middag een jong en talentvol gitaarensemble.
Dat trouwens ook erg goed kon zingen. De column
was van Lianne van Oord, en ging over zuiverheid.
Een onderwerp dat dicht bij haar werk ligt, want
ze werkt bij watermaatschappij Limburg, en daar is
zuiverheid de essentie. Maar het ligt ook dicht
bij haar hart, en dan gaat het veel meer om zuiver
en integer zijn, om het morele kompas. Maar waar
vind je dat, vroeg ze ons al cliff-hanger aan het
eind van haar column. Is daar een cursus voor?
Na de column nog een prachtig optreden van de
gitaristen, en toen op naar de gesprekken en de
hapjes. Weer geweldig verzorgd door Gerdien
Zwartkruis. Op de zoute stokjes stonden
doordenkers als:  �Als een samenleving streeft naar zuiverheid heb je al snel zuiveringen�. Of: Zuiverheid in het hart
is als medicijn in het lichaam, genezend en helend�. En �Zuiverheid is heiligheid�. Of �Hoe zuiver zijn mijn motieven
eigenlijk?�.
Precies om vijf uur stopten de gesprekken � hoewel je er natuurlijk niet over uitgepraat raakt. En voor nog wat
inspiratie daarbij is dit de column van Lianne.  

Zuiverheid 
Door Lianne van Oord
Zuiverheid. Een woord dat verwachtingen schept. Verwachtingen over de muziek of over de kwaliteit van de omgeving en
inderdaad een woord waar ik wel wat mee heb.
Na mijn afstuderen heb ik in Delft 4 jaar onderzoek gedaan naar een chemisch proces, waarmee je hele zuivere materialen
kon maken met behulp van kristallisatie en filtratie, wel 99,99% zuiver! Door het kristallisatieproces langzaam uit te
voeren kun je zorgen dat alle verontreinigingen in de vloeistof achterblijven. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor
caprolactam, een grondstof voor nylon. Hoe zuiverder de caprolactam, hoe beter de nylon vezels. Handig, zodat er niet zo
snel ladders in je panty komen, was het populaire verhaal.
En nu ik bij het drinkwaterbedrijf van Limburg werk is zuiverheid opnieuw heel belangrijk, we willen zuivere bronnen
van water gebruiken en als dat niet voldoende is, zorgen we voor een goede zuivering in onze eigen �waterfabrieken�.
Allemaal om te zorgen dat het water gezond is voor iedereen die het drinkt.
In beide gevallen hebben we het over �chemische zuiverheid�, belangrijk natuurlijk, maar eerlijk gezegd denk ik niet
dat u daarvoor gekomen bent vandaag. Daarom gaat mijn verhaal vandaag over �zuivere koffie�! Wanneer zeggen we dat iets
�geen zuivere koffie is?� Als we denken dat ergens in het handelen van mensen iets niet klopt. En dan verplaatsen we ons
van chemie en technologie naar de ethiek.
Hoe neem je goede beslissingen en maak je zuivere afwegingen? Wat is integriteit in je werk en je dagelijks leven? Ter
inspiratie heb ik het boek �Dit kan niet waar zijn� van Joris Luyendijk gelezen. Ik wilde het al een tijdje lezen en
deze column over zuiverheid was een goede aanleiding. Het boek is al een aantal jaren oud en gaat over de wereld van
bankiers en is eigenlijk een zoektocht naar de oorzaak van de bankencrisis.
Waarom deden mensen dingen waarvan ze weten dat het eigenlijk niet klopt? Zijn dat allemaal slechte mensen? Gedreven
door hebzucht, status, macht? Uit het boek blijkt heel duidelijk dat het antwoord niet zo makkelijk is.
Er wordt een werkomgeving geschetst waar een enorme competitie heerst, waar geen enkele baanzekerheid is en waar je
target halen je succes bepaalt. Langzaamaan worden mensen de �bubble� ingezogen van hard werken en luxe en lijken het
contact met de echte wereld te verliezen.
Belangrijk is ook dat een omgeving is ontstaan of gecreëerd, waar je handelingen slechts gezien werden als neutrale
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transacties. Zolang het binnen de wet was deed een afweging over �goed� of �slecht� er niet toe. De werkomgeving werd zo
�amoreel� gemaakt. Geen dilemma�s of je dit wel kon maken. Je hoefde je niet af te vragen of het risico van het product
niet te groot was, of je te vergewissen dat de klant wel voldoende begreep van het financiële product om werkelijk te
snappen wat er gekocht werd. Rendement was namelijk het doel en rendement op zich kent geen kwalificatie �goed� of
�slecht�.
Ook in deze setting waren er echt wel mensen die zagen dat er zaken niet klopten, maar die zaten vast in hun zelf
gecreëerde gouden kooi. Anderen praatten het recht voor zichzelf, omdat de wereld nu eenmaal niet rechtvaardig is.
En nu terug naar Sittard, niet te vergelijken met de Londense City toch, waar het boek speelt. Of wel? Stevo Akkerman
heeft een vervolgboek geschreven �Het klopt wel, maar het deugt niet�. Ook voor pedagogen, docenten en zeg maar u en ik
geldt blijkbaar hetzelfde. We moeten op zoek naar de dieper gelegen norm dan de formele regel. Je moet varen op je
morele kompas. Maar hoe en waar leer je eigenlijk dat morele kompas te gebruiken? Marijn, mijn man, heeft zich pas
stevig verdiept in de theoretische kustnavigatie, theorieboeken, een echt examen. Duidelijk en door voldoende te oefenen
kun je met gebruik van kompas en getijdetabellen je route uitstippelen.
Waar krijg je een soortgelijke cursus voor het gebruik van je morele kompas? 
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01-12-2019

Doopdienst op Eerste Adventszondag

Op de Eerste Adventszondag werd Kasper gedoopt,
zoontje van Rosemarie en Erik van Can. De doop
werd bediend door dominee Irene Pluim. Natuurlijk
werd ook de eerste Adventskaars ontstoken. Een
gelegenheidsensemble speelde enkele liederen. Kijk
naar bijgaande foto's voor een sfeerimpressie. 
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05-12-2019

Sinterklaas op bezoek bij het Breicafé

Sint bracht in het breicafé 
voor ieder een verrassing mee...
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12-12-2019

Kerstconcert georganiseerd door Stichting Behoud Franse Klooster

Op zondagmiddag 15 december 2019 organiseert de
stichting �Behoud Franse Klooster� om 15.00 uur
een sfeervol kerstconcert in de Johanneskerk,
gelegen aan de Monseigneur Vranckenstraat 9, 6134
AJ Sittard. U kunt deze middag genieten van
koorzang en fanfaremuziek. Ook zullen er
kerstliederen gezongen worden waarmee u in de
kerststemming kunt komen.

Het concert zal verzorgd worden door Popkoor
Escolum (o.l.v. Mischa Hendriks) en Fanfare Sint
Jan uit Leyenbroek (o.l.v. Ad Triepels).

De toegang van het concert is gratis. De vrije
gave, welke ten zeerste op prijs wordt gesteld, is
bestemd voor de orgelrestauratie.

U bent van harte welkom!

Voor inlichtingen kan men contact opnemen met:

Stichting Behoud Franse Klooster
Efrem Verleng, secretaris
Charles Beltjenslaan 9
6132 AD Sittard
06-30567774
info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl 

Willy de Koning/Willy de Koning, 12-12-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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15-12-2019

Film Amnesty International, nu met geluid

In de kerkdienst van 15 december brandde de kaars
voor Amnesty International. Deze week, 10
december, was het de Dag van de Rechten van de
Mens.

Er werd in de kerk een mooi filmpje vertoond, dat
goed weergaf dat het schijven voor gevangenen ook
echt helpt. Maar helaas, er was geen geluid bij.
Daarom voor wie dat alsnog wil horen, via deze
link  een herkansing.

Tijdens Write for Rights vraagt Amnesty mensen in
de hele wereld om brieven te schrijven voor
kinderen en jongeren. Amnesty doet dit om hen te
ondersteunen, kracht te geven en het mogelijk te
maken om te blijven durven waar volwassenen
tekortschieten.
Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt
wetshandhavers om mensen eerlijker te behandelen.
Want niemand wil bekend staan als onderdrukker
folteraar of tiran.

Het motto van A.I. is: schrijf een brief,
verander een leven.

Er konden meerdere brieven worden getekend, met
name voor jongeren, die samen worden opgestuurd
naar het hoofdkantoor van Amnesty. Alle brieven
werden in de kerk getekend en hoefden dus niet mee
naar huis worden genomen. Er was ook een stand
waar kerstkaarten en kaarsen van Amnesty werden
verkocht.
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15-12-2019

Derde Advent: De Bergrede in een notendop

'Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet
wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te
doen, trouw te betrachten en nederig de weg te
gaan van je God.' (Micha 6:8) 

Goed en recht doen?!
Dit thema kwam op veel manieren tot uiting in de
kerkdienst van zondag 15 december.
Wat de profeet Micha zei blijkt nog steeds
actueel. Hoe gaan wij met de aarde om, met elkaar?
Waar komt onze kleding vandaan? Zijn onze broeken
in elkaar gezet door kinderhanden, door mensen die
worden uitgebuit? Waar komt ons voedsel vandaan?
Krijgen boeren, waar ook ter wereld, een eerlijke
prijs?
Dominee Irene Pluim preekte erover en noemde de
woorden van Micha 'De Bergrede in een notendop'.
Eén van de collectes was voor Solidaridad, de
organisatie die strijdt voor eerlijke en duurzame
productie. De liederen pasten natuurlijk bij dit
thema, zoals: 'Wat vraagt de Heer nog meer van
ons? Dan dat wij recht doen en trouw zijn en
wandelen op zijn weg?'

In deze dienst werd de derde Adventskaars
aangestoken. De cantorij verleende medewerking en
de Maaltijd van de Heer werd gevierd.
Na de dienst kregen de kerkgangers een klein
poppetje als symbool en geheugensteuntje voor
eerlijke kleding.

Willy de Koning

Vervolg op volgende pagina >>
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24-12-2019

Geef LICHT!

Maar liefst 4 verschillende gezamenlijke
kerkdiensten van PGSG en PGGBU waren er op
Kerstavond. Eén in Beek, één in Grevenbicht, één
in het Gruizenkerkje en één in de Johanneskerk. En
overal werd een vijfde kaars aangestoken. Het
thema van de PKN voor 2019 was en is: GEEF LICHT.

De Adventstijd van verwachting is voorbij, het
LICHT schijnt overal! Bekende en minder liederen
klonken.

Morgen, Eerste Kerstdag, is er om half elf een
gezamenlijke dienst in de Johanneskerk.
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