
[ Kerkenraad> Algemeen ]

28-02-2020

BERICHT VAN DE COMMISSIE GEBOUWEN
De afgelopen maanden zijn we ijverig bezig geweest met onze opdracht. Een belangrijk punt van aandacht is de
herbestemmingsmogelijkheden van het kerkgebouw dat beschikbaar komt. Daarover hebben we met de burgerlijke gemeente
Sittard-Geleen gesproken. Er is in Sittard-Geleen een overschot aan gebouwen. Dat betekent dat er bij de gemeente een
beperkte behoefte is aan nieuwe stedelijke projecten.

Daarbij komt dat de huidige bestemming van beide
gebouwen 'maatschappelijke activiteiten' is. Een
zorgfunctie zou daar op zich in kunnen passen,
maar andere bestemmingen dan maatschappelijk
betekenen wijziging van het bestemmingsplan. Dan
zal er een uitgebreide goedkeuringsprocedure
doorlopen moeten worden, waarbij aan veel
randvoorwaarden voldaan moet worden.
We zijn zelf ook niet vrij om het huidige gebouw
voor andere bestemmingen te gebruiken zonder wijziging van de bestemming. Denk bijvoorbeeld aan horeca-achtige
activiteiten, of verhuur van ruimten als hoofdactiviteit. Voor woningbouw is er behoefte aan bepaalde types woningen,
maar woningbouw is aan strikte (provinciale) regels gebonden vanwege de krimp van de bevolking. Op zich is een
combinatie van zorg en wonen - zoals een kleinschalige woonvorm voor ouderen - denkbaar.
Samenvattend lijken de mogelijkheden zeer beperkt; en in de meeste gevallen zal daarvoor geïnvesteerd moeten worden.
Het is dan de vraag wat we in zo�n situatie voor kerk/grond kunnen krijgen. Dat zou wel eens beperkt kunnen zijn.
De kans op herhaling van de eerdere Geleense situatie - twee kerken verkopen en van de opbrengst een nieuwe bouwen - is
minimaal.
We hebben ook aandacht besteed aan het verkrijgen van een beter inzicht in de kerkgangers. Hoe is de ontwikkeling in de
afgelopen jaren, qua aantallen in de aparte diensten en in gezamenlijke.  Hoeveel actieve kerkgangers � minimaal 1x per
jaar � hebben we en waar wonen die. Wat is de reisafstand naar de kerkgebouwen.
Voor de twee grote kerken zien we dat in de periode 2016-2018 (mix van gezamenlijke en aparte diensten) het aantal
kerkgangers afneemt. Deze afname zet zich niet door in 2019.
Ook zien we dat de gezamenlijke diensten duidelijk minder kerkgangers trokken dan de som van de afzonderlijke
kerkdiensten.
Het aantal actieve kerkgangers is in Sittard groter dan in Geleen, maar in Geleen is de frequentie van naar de kerk
gaan hoger. Er komen wat meer mensen uit Sittard kerken in Geleen dan omgekeerd.
Wat de reisafstand betreft: als alle actieve PGSG-kerkgangers naar de Ontmoetingskerk zouden gaan i.p.v. de
Johanneskerk dan zouden ze gemiddeld 3km verder moeten rijden.
Als alle actieve PGGBU-kerkgangers naar de Johanneskerk zouden gaan i.p.v. de Ontmoetingskerk, dan zouden ze gemiddeld
2km verder moeten rijden.
Dit zijn zo een aantal waarnemingen die we verder mee nemen met alle andere relevante aspecten.
Tot slot iets over de geluidskwaliteit in Geleen. In juni hebben we bij de terugkoppeling al aangekondigd dat we nader
onderzoek zouden doen naar de verschillen in verstaanbaarheid in beide kerken en wat de mogelijkheden zijn om
verbeteringen in de Ontmoetingskerk te realiseren.
Deskundig onderzoek heeft bevestigd dat er duidelijke verschillen waren en daarmee de uitkomst van de stickeractie
bevestigd werd. Gelukkig bleken er ook goede mogelijkheden te zijn om de nagalm in de Ontmoetingskerk behoorlijk te
reduceren. Die zijn intussen - deels in een proefopstelling - uitgevoerd en het resultaat is een goed waarneembare
verbetering. We zijn blij dat daarmee een zwaarwegend verschil tussen beide kerken sterk is teruggebracht en daarmee
geen breekpunt meer is.
Tot zo ver de voortgang tot nu toe.
Rob Atsma en Eddie Roerdink
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16-03-2020

Maatregelen in verband met het coronavirus
De kerkenraden van de PGSG en de PGGBU hebben in verband met het corona virus gezamenlijk besloten tot de volgende
maatregelen, die gelden voor de maand maart 2020

De kerkdiensten van 15, 22 en 29 maart 2020 worden afgelast.

De gemeenteberaden van 26 maart 2020 worden uitgesteld.

Alle kerkelijke activiteiten in de beide kerkgebouwen gaan niet door. 

Kerkelijke activiteiten van kleine groepen, die bij mensen thuis worden gehouden, zoals vergaderingen van CvK, CvD,
ZWO, gespreksgroepen, Kring Oost, etc. worden aan de groepen zelf overgelaten.

Het oefenen van de cantorijen gaat niet door.

Het bezoeken van kwetsbare mensen wordt stopgezet. Daarbij wordt wel gevraagd om mensen, die dat nodig hebben,
telefonisch, via e-mail, WhatsApp of andere sociale middelen pastorale zorg te verlenen;

Rouwdiensten worden uitsluitend in kleine, besloten kring gehouden, waarbij direct lichamelijk contact sterk wordt
ontraden.

Rouwdiensten met meer dan 100 deelnemers zijn conform de landelijke richtlijnen verboden.

Activiteiten die in eigen beheer zelfstandig door derden in de kerkgebouwen worden georganiseerd (zoals yogalessen en
oefenen Synoidos in de Johanneskerk en kantoor Stichting Manna in de Ontmoetingskerk) worden overgelaten aan de
verantwoordelijkheid van de organisatoren.

Medewerker(s) of vrijwilliger(s) van de PGSG/PGGBU is(zijn) gerechtigd om medewerking niet te verlenen indien
bijeenkomsten van derden in de kerkgebouwen toch doorgang vinden en daarvoor de aanwezigheid van medewerker(s) of
vrijwilliger(s) van PGSG of PGGBU is vereist.

Betrokkenen worden gevraagd kritisch naar hun (kerkelijke) activiteiten, die buiten de kerkgebouwen plaatsvinden te
kijken, maar zelf te besluiten of die door kunnen gaan of niet.
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22-03-2020

Collectes ten tijde van de coronacrisis
Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het
belangrijke werk van Kerk in Actie en andere projecten en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap
blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

<iframe
src="https://www.youtube.com/embed/ZMV_ss68xP8"
width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe>

Kids in Actie - Kerk in Actie Ook vandaag
(22-03-2020) een collecte voor een Kerk in Actie
project, zoals elke zondag in de 40-dagentijd. Dit
keer voor een binnenlands project: Het
Vakantiebureau.
De diaconale vakantieweken zijn van onschatbare
waarde, elk jaar weer, voor een paar duizend
mensen die niet zo gemakkelijk zelf op vakantie
kunnen.
Een hele week wordt aandacht en gezelligheid
geboden, mensen ontmoeten elkaar en genieten van
de omgeving. Ook zorg die mensen nodig hebben
wordt geregeld. Een groot team van vrijwilligers staat klaar om er een fijne vakantieweek van te maken.
Het Vakantiebureau wil deze vakantieweken voor iedereen betaalbaar aanbieden, daarom collecteren we vandaag voor dit
doel.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL 24 INGB 0001 0385 55  van de Diaconie te Sittard
o.v.v. 'Vakanties met aandacht'.

Kerk De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op
rekening NL30 RABO 0373 7289 72 , t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Hartelijk dank! 
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22-03-2020

Uithouden in tijden van corona
Ook vandaag weer een video boodschap van ds. Irene Pluim.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/zYP_Dax7IYM" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe>
Wij verzoeken u dit bericht zoveel mogelijk met anderen te delen.
Als u de videoboodschappen ook de komende zondagen wilt ontvangen, maar nog niet via uw eigen mailadres een bericht
ontvangt zodra deze beschikbaar is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar scriba@pgs-g.nl
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29-03-2020

Twee Werelden in tijden van corona
Video boodschap van ds. Irene Pluim voor zondag 29 maart 2020
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/6z4i-ftTWLI" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe>
Wij verzoeken u dit bericht zoveel mogelijk met anderen te delen.
Als u de videoboodschappen ook de komende zondagen wilt ontvangen, maar nog niet via uw eigen mailadres een bericht
ontvangt zodra deze beschikbaar is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar scriba@pgs-g.nl 
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29-03-2020

Collectes zondag 29 maart 2020
Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het
belangrijke werk van Kerk in Actie en andere projecten en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap
blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

<iframe
src="https://www.youtube.com/embed/_a-R91XlbRQ"
width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe>

Kids in Actie - Kerk in Actie 
Deze zondag (29-03-2020) een diaconale collecte
voor het Kerk in Actie project: Straatmeisjes in
Ghana.
In de dorpen in het noorden van Ghana is veel
armoede. Veel kinderen en jongeren trekken naar de
hoofdstad Accra om werk te zoeken. Dat lukt heel
vaak niet. Zo�n 25.000 kinderen leven er op
straat, krijgen alleen slecht betaalde baantjes of
belanden in de prostitutie; vooral meisjes zijn
erg kwetsbaar.
Het opvangcentrum Lifeline vangt meisjes vanaf 14
jaar op en helpt hen een nieuwe toekomst op te
bouwen door bijv. het kappersvak te leren, samen
met andere meisjes. Kerk in Actie steunt Lifeline.
We mogen u vragen om dit werk te steunen door een bijdrage over te maken op rekening NL 24 INGB 0001 0385 55  van de
Diaconie te Sittard o.v.v. Project Straatmeisjes Ghana.

Kerk De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op
rekening NL30 RABO 0373 7289 72 , t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Hartelijk dank! 
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29-03-2020

Bloemengroet in tijden van corona
Juist in deze moeilijke tijden willen we een gemeentelid steunen met een bloemetje.

In de week van zondag 29-03-2020 worden er als
groet en bemoediging vanuit de gemeente bloemen
gebracht naar mevr. Janny Burgers, in de Baenje in
Sittard.
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05-04-2020

Collectes zondag 5 april 2020
Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het
belangrijke werk van Kerk in Actie en andere projecten en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap
blijven leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/7SMhsPKxGQI" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe>
Kids in Actie - Kerk in Actie 
Ook deze laatste zondag in de 40-dagentijd een diaconale collecte voor een Kerk in Actie project:Jongeren doorleven het
Paasverhaal .Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog
wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de Paas Challenge. In dit spel
met �Wie-is-de-mol�-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het
paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de
opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel
Nederland deden afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan
(blijven) betrekken? U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL 24 INGB 0001 0385 55  van de Diaconie te Sittard o.v.v.
Kerkinactie Collecte JOP.

Kerk De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op
rekening NL30 RABO 0373 7289 72 , t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.
Hartelijk dank! 

<iframe title="vimeo-player" src="https://player.vimeo.com/video/263865821" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe>

Kerkenraad/Hans  Pelman, 05-04-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4632, Subitem: 174.

Pagina 8 van 48



[ Kerkenraad> Algemeen ]

05-04-2020

Palmpasen maar zonder menigte
Vandaag is het zondag Palmpasen. De kerken zitten dicht. We kunnen niet bij elkaar komen. Toch staan we op deze zondag
stil bij Jezus" intocht.

Als Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt,
wordt hij omringd door een grote menigte. Die
juicht en zingt hem enthousiast toe. Waar Jezus
optreedt, is vaak een aanzienlijke groep mensen op
de been.  Het is mooi dat zovelen iets in Jezus
zien en door hem geraakt worden. Anderen evenwel
zien met lede ogen toe wat er gebeurt in
Jeruzalems straten.
De groep rond Jezus is divers. Zijn discipelen
lopen mee. En ook vrouwen wijken niet van Jezus�
zijde. Pelgrims, oprecht geïnteres-seerden en
meelevenden, nieuwsgierigen, sensatiezoekers,
toevallige voorbijgangers, toeristen houden hem
gezelschap.
En op enige afstand: mensen die dat hele gedoe
met die ezel en die palmtakken maar niks vinden.
En Jezus beschouwen als iemand die uit is op
aandacht en publiciteit. En verder
Schriftgeleerden, Farizeeën en machthebbers die
zich zorgen maken of Jezus niet te veel invloed en
eer krijgt.
In onze samenleving zijn wij zo langzamerhand gewend geraakt aan massa�s mensen. Die zich ophouden bij evenementen,
wedstrijden, festivals en tentoonstellingen. We kennen de volle treinen en de dichtgeslibde autowegen. En we zien het
massatoerisme in de steden.
Allemaal groepen mensen die plezier hebben, maar ook overlast veroorzaken. Die geld in het laadje brengen, maar ook
schade aan het milieu veroorzaken.
En dan duikt zomaar vanuit het niets een mysterieus virus op. Die plotseling al die groepen uit elkaar jaagt. Want het
devies luidt: kom niet bij elkaar, want hoe dichter op elkaar, hoe gevaarlijker.

Ook de kerken zijn ingesteld op groepen. We spreken immers van gemeente en van gemeenschap. Bij elkaar komen als groep
is voorlopig niet aan de orde.  Daardoor zijn we op onszelf aangewezen. Voor de één is dat gemakkelijker dan voor de
ander. Maar we blijven gemeente van Jezus Christus, ook al zijn de kerkdeuren gesloten en zitten we thuis.
Het leven, het geloof en het kerkzijn gaan echter door. Ook op Palmpasen. We kunnen Jezus� intocht met de ezel en de
palm-takken weliswaar  niet gezamenlijk vieren, maar wel thuis  gedenken!
Palmpasen als het laatste station van Jezus op zijn weg via de Stille Week naar Pasen.
Pier Prins
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05-04-2020

Bloemengroet in tijden van corona
Juist in deze moeilijke tijden willen we een gemeentelid steunen met een bloemetje.

Deze week heeft Hannie Musson de bloemengroet
ontvangen vanuit de kerk.Mede als ondersteuning en
bemoediging voor haar werk op de Intensive Care in
het Zuyderland Ziekenhuis.
Ook Jaap en Karin Strikwerda-Knot hebben ter
bemoediging een bloemengroet ontvangen.
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08-04-2020

Het Passieverhaal
Combinatie van gospelmuziek en beelden en teksten uit "Hij was één van ons".
In 1970 werd ik er door mijn zwager op geattendeerd, dat het passieverhaal, gezongen de Amerikaanse Gospelgroep 'The
Trumpets of the Lord' zou worden uitgezonden op de televisie. Ik heb dit toen gezien en gehoord en was onder de indruk
van deze emotievolle zangkunst. Toen de plaat uitkwam, heb ik die dan ook al gauw aangeschaft. Jaren later, kreeg ik als
verjaardagscadeau 'Hij was één van ons', twee prachtige boeken met schilderijen van Rien Poortvliet met teksten van Hans
Bouma. Weer een tijd later kwam ik op het idee om de zang van de gospelgroep te combineren met de afbeeldingen van Rien
Poortvliet. Na enig experimenteren is deze film ontstaan.
Ruud Steen
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/OeZw58oq3DE" width="790" height="592" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe>
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10-04-2020

Welkom! Virtueel bij elkaar op de Paaskoffie!
Voor wie het leuk vindt:
Paaszondag zijn jullie van harte welkom op een virtueel koffie-uurtje.
In de "pastorie" zet ik een kop koffie klaar en ik hoop dat jullie dat thuis ook doen, en even aanhaken. Een mooi
moment om elkaar een Gezegende Pasen te wensen en elkaar even te zien en te horen.

Hoe het werkt?  Klik op deze link: join Zoom
meeting
https://zoom.us/j/980675862?pwd=TGFsYTdkUlJrUWUycVJ6MTZ1aTJKQT09

Het is wel nodig om eerst Zoom (via Zoom Cloud
Meetings) te installeren, dat kan al bij het
ontvangen van dit bericht. Meestal gaat het dan
goed na het klikken op de link (zondag om 11 uur
ben ik er pas). Het gaat ook wel eens mis hoor ik
van anderen.. Maar, laat u dan niet ontmoedigen,
mij telefonisch een goede Pasen wensen kan dan ook
nog! (046-4583183).
Het is trouwens wel nodig om beeld en geluid toe
te staan, om elkaar te kunnen zien en horen.
Als er nog gevraagd wordt naar een ID en
wachtwoord, gebruik dan deze: Meeting ID: 980 675
862 Password: 813159

Graag tot ziens! Hartelijke groet van Irene Pluim

Kerkenraad/Germ  Visser, 10-04-2020
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09-04-2020

Viering Witte Donderdag 2020
Viering Witte Donderdag 09-04-2020 in de Protestantse kerk in Urmond, met medewerking van Nico Maar (orgel), Bart
Kooyman (dwarsfluit), Beppie boode (zang), ds. Pier Prins en ds. Irene Pluim. 
Deze viering kunt u (samen met anderen) wellicht meebeleven op de reguliere tijd, 19:30 uur.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/Gfo4lNhfb0U" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe>
Wij verzoeken u dit bericht zoveel mogelijk met anderen te delen.
Als u de videoboodschappen ook in de komende tijd wilt ontvangen, maar nog niet via uw eigen mailadres een bericht
ontvangt zodra deze beschikbaar is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar scriba@pgs-g.nl 

Kerkenraad/Germ  Visser, 09-04-2020
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10-04-2020

Viering Goede Vrijdag 2020
Viering Goede Vrijdag 10-04-2020 in het Gruizenkerkje in Sittard, met medewerking van Fedor Coenen (orgel), Bart
Kooyman (dwarsfluit), Theo Zwartkruis, Yolanda Cartwright, Joke van de Steen, Henk Wessels en Gerdien Zwartkruis (zang),
Bert Stuij (verhaal), ds. Pier Prins en ds. Irene Pluim.
Deze viering kunt u (samen met anderen) wellicht meebeleven op de reguliere tijd, 19:30 uur.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/qA2LSP5nFC0" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe>
Wij verzoeken u dit bericht zoveel mogelijk met anderen te delen.
Als u de videoboodschappen ook in de komende tijd wilt ontvangen, maar nog niet via uw eigen mailadres een bericht
ontvangt zodra deze beschikbaar is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar scriba@pgs-g.nl 

Kerkenraad/Germ  Visser, 10-04-2020
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11-04-2020

Viering Stille Zaterdag 2020
Paaswake op 11-04-2020 in de Protestantse kerk in Beek, met medewerking van Nico Maar (orgel), Joke Zuidema en Bertha
Verkerk (zang), ds. Pier Prins en ds. Irene Pluim. 
Deze viering kunt u (samen met anderen) wellicht meebeleven op de reguliere tijd, 22:00 uur.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/MlJyNQQKSTo" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe> Wij verzoeken u dit bericht zoveel mogelijk met anderen te delen.
Als u de videoboodschappen ook in de komende tijd wilt ontvangen, maar nog niet via uw eigen mailadres een bericht
ontvangt zodra deze beschikbaar is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar scriba@pgs-g.nl 
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12-04-2020

Viering Pasen 2020
Paasdienst op 12-04-2020 in de Johanniskerk in Sittard, met medewerking van Marnix van Gurp (piano), Irene van Gurp
(blokfluit) en ds. Irene Pluim. 
Deze viering kunt u (samen met anderen) wellicht meebeleven op de reguliere tijd, 10:30 uur.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/9cstwzyLyLs" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe> Wij verzoeken u dit bericht zoveel mogelijk met anderen te delen.
Als u de videoboodschappen ook in de komende tijd wilt ontvangen, maar nog niet via uw eigen mailadres een bericht
ontvangt zodra deze beschikbaar is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar scriba@pgs-g.nl 

Kerkenraad/Germ  Visser, 12-04-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4671, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

15-04-2020

Pasen gaat door
De arts Gor Khatchikyan is regelmatig te zien op de televisie. In praatprogramma"s en in het proramma "Frontberichten"
vertelt hij over zijn ervaringen als arts op de spoedeisende hulp in deze tijden van het coranavirus. Op bevlogen wijze
geeft hij ons een indruk over hoe het er in zijn praktijk aan toe gaat.
Gor Khatchikyan is als vluchteling vanuit Armenië in Nederland gekomen. Hij is dankbaar voor de goede opvang die hij
hier heeft gekregen. En hij wil dan ook graag iets terugdoen. In dit geval als arts voor ernstig zieke mensen. Met veel
liefde vertelt hij over zijn betrokkenheid bij de zeer kwetsbare patienten. Hij benoemt hun zorgen, angsten en
alleen-zijn. Hij laat weten hoe belangrijk het is dat hij als arts een hand op de schouders van een zieke legt als
gebaar van bemoediging.
Hij is de dokter die er openlijk voor uit komt dat hij gelovig is en wil handelen vanuit de beloftes van de Bijbel. Hij
heeft meermaals gezegd dat voor hem de Bijbel minstens zo beklangrijk is als zijn stetoscoop. Zo zoekt hij naar een stuk
menselijkheid in levensbedreigende situaties.
De coronacrisis bevindt zich volgens deze arts tussen Goede Vrijdag en Pasen. Hij zegt: 'Het duurt niet lang meer en
dan horen we het nieuws dat corona verslagen is. Jezus regeert'.

Pasen ligt inmiddels achter ons. We hebben het feest gevierd zij het anders dan we gewend zijn. We hebben stilgestaan
bij Jezus� overwinning op de dood en op de duisternis. En op alle levensbedreigende machten en krachten. Tegelijk gaat
het leven verder alsof er niks veranderd is. Onze wereld ziet er nog precies zo uit als voor Pasen. Met haar zorgen en
moeiten. Met een allesomvattende pandemie. Met mensen wier leven ingestort is. Met samenlevingen die op slot zitten. Met
mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en met bedrijven die over de kop gaan.
En toch is het Pasen geweest. Pasen vormt voor mij altijd weer het begin en de richting dat het leven niet ten
ondergaat. En dat God ons niet laat vallen. Door het paasfeest mogen we hoe dan ook altijd hoop blijven houden voor ons
en onze wereld.
Alle evenementen, bijeenkomsten, voorstellingen, uitvoeringen zijn stil gelegd. Waaronder ook onze kerkdiensten. Deze
maatregel van de overheid geldt in elk geval tot Pinksteren (1 juni). Dat verbod betekent echter niet dat we ons stil
moeten houden. Onze gesprekken kunnen doorgaan, zij het grotendeels door de telefoon. En dat doe ik in deze dagen
veelvuldig. Via de computer proberen we met elkaar te vergaderen. Kerkdiensten kunnen gevolgd worden op de televisie of
internet. Vanuit onze kerk is er de wekelijkse videobood-schap. En wat we ook kunnen doen is (blijven) zingen, ook al
ben je niet zo goed van stem, zoals ik zelf. Normaal zingen we graag samen in de kerkdienst de aloude Psalmen en de
eigentijdse gezangen. Samen zingen is immers bij uitstek een gemeenschaps-gebeuren.
In Psalm 107 horen we de oproep aan Israël om de lofzang gaande te houden temidden van verdriet, rampen en
tegenspoeden. Om te blijven zingen en God te loven. Jezus en zijn vrienden deden het ook, nadat ze bij elkaar waren voor
het Pesachmaaltijd en voordat ze de Olijfberg opgingen. Waar Jezus aan zijn laatste lijdensweg begon.
De leden van Het Rotterdams  Philharmonisch Orkest kunnen niet bij elkaar komen om te repeteren. Toch weten ze de
muziek er er in te houden. Zij maakten thuis elk een opname die ze vervolgens samensmedden tot één geheel, namelijk
namelijk het bekende 'Alle Menschen werden Brüder'. Op https://www.youtube.com/watch?v=3eXT60rbBVk&feature=youtu.be  is
het resultaat te zien.

Zo kunnen we een allemaal van ons laten horen, ook al zijn we aan huis gebonden. En al die stemmen bij elkaar kunnen er
voor zorgen dat we ons loflied overeind houden in deze moelijke tijden.
Pier Prins

Kerkenraad/Germ  Visser, 15-04-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4683, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

19-04-2020

Collectes zondag 19 april 2020
Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het
belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom
doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

Vandaag wordt er gecollecteerd voor het diaconale
werk in de eigen gemeente.
Diaconie is een belangrijk onderdeel van
kerkzijn; diaconale nood is niet altijd zichtbaar
maar het is wel belangrijk dat we er als
gemeenteleden voor elkaar zijn. De diaconie wil
graag helpen in voorkomende gevallen; soms gaat
het om financiële nood.
We mogen u vragen om daarvoor een bijdrage te
geven.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:

NL57 INGB 0001 0386 40  t.n.v College van Diakenen Protestantse Gemeente Geleen Beek Urmond o.v.v. eigen diaconaal werk
of

NL 24 INGB 0001 0385 55  t.n.v. Diaconie te Sittard o.v.v. eigen diaconaal werk.

Kerk  De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op
rekening NL30 RABO 0373 7289 72 , t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Kerkenraad/Germ  Visser, 19-04-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4713, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

26-04-2020

Bloemengroet in tijden van corona
Juist in deze moeilijke tijden willen we gemeenteleden steunen met een bloemetje.

Deze week hebben de volgende personen een
bloemengroet ontvangen vanuit de kerk:

Gerie en Paul Brandts, Limbricht

Gerard Derrez, Munstergeleen

Coba Poot-Hogeveen, Beek

Greet Meeuwis-Korbijn, Urmond

Kerkenraad/Germ  Visser, 26-04-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4733, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

26-04-2020

Collectes zondag 26 april 2020
Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het
belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom
doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.

Vandaag wordt er gecollecteerd voor hetRechtfonds
Het rechtfonds is een fonds van de Protestantse
gemeente te Sittard-Grevenbicht. Het valt onder
verantwoordelijkheid van de diaconie.
Het is bedoeld om bij acute financiële nood hulp
te bieden: voor mensen met een kleine beurs kan
het een ramp zijn als er in huis iets stuk gaat,
als bijv. een bril kapot valt of als een kind
onverwacht nieuwe schoenen nodig heeft. En soms
kunnen de kosten voor een noodzakelijke reis naar
bijvoorbeeld familie verder weg een probleem zijn.
Dan kan er een beroep gedaan worden op het
rechtfonds. Het fonds wordt beheerd door twee
leden van de gemeente.
U kunt een bijdrage overmaken op rek.nr. NL87
INGB 0007 2310 65  t.n.v. Rechtfonds.
Kerk De tweede collecte is zoals elke week voor
het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289 72 , t.n.v.
Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Kerkenraad/Germ  Visser, 26-04-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4735, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

26-04-2020

Dichte deuren
Ds. Irene Pluim had in de afgelopen week vakantie. Daarom wordt de zondagse videoboodschap van zondag 26 april 2020
verzorgd door ds. Pier Prins.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/SSQcP1svvtU" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe>
Wij verzoeken u dit bericht zoveel mogelijk met anderen te delen.
Als u de videoboodschappen ook de komende zondagen wilt ontvangen, maar nog niet via uw eigen mailadres een bericht
ontvangt zodra deze beschikbaar is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar scriba@pgs-g.nl 

Kerkenraad/Germ  Visser, 26-04-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4736, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

03-05-2020

Collectes zondag 3 mei 2020
Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het
belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom
doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen.
Diaconie: Noodhulp en werken aan vrede In het noordoosten van Nigeria lijdt de bevolking onder geweld van de
islamitische terreurgroep Boko Haram. Ze roven, moorden en branden hele dorpen plat. Plotseling zijn mensen alles kwijt.
Joseph vertelt: 'Ik kon lang niet meer spreken en dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was als een ziekte die mijn hele
leven bepaalde.' Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers samen huilen, bidden, pijn delen en accepteren. Zo nodig
verwijst men door naar psychiaters. Joseph heeft er baat bij: 'Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik
weer even gelukkig zijn.'
Geef via de collecte meer slachtoffers van geweld kans hun trauma�s te verwerken. Zondag 3 mei staat in het teken van
dit project. U kunt uw bijdrage overmaken via:" NL72 INGB 0001 0626 20  t.n.v. Raad voor ZWO Prot Gemeente Geleen Beek
Urmond o.v.v. Nigeria of" NL89 ABNA 0457 4574 57  t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Nigeria.Kijk voor meer informatie op:
www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria .
Kerk De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op
rekening NL30 RABO 0373 7289 72 , t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

<iframe title="vimeo-player" src="https://player.vimeo.com/video/336360331" width="640" height="360" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe>

Kerkenraad/Germ  Visser, 03-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4750, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

10-05-2020

SPRING!-dienst zondag 10 mei 2020
Deze viering kunt u (samen met anderen) wellicht meebeleven op de reguliere tijd, 10:30 uur.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/QLbo5hdb9ZE" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe>  
De SPRING!-groep nodigt jullie uit voor koffie en ontmoeten na de Springdienst via Zoom. Klik op onderstaande Zoom link
om mee te doen.https://us02web.zoom.us/j/4361436075 
Wij verzoeken u dit bericht zoveel mogelijk met anderen te delen.
Als u de videobeelden ook in de komende tijd wilt ontvangen, maar nog niet via uw eigen mailadres een bericht ontvangt
zodra deze beschikbaar is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar scriba@pgs-g.nl 

Kerkenraad/Germ  Visser, 10-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4806, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

10-05-2020

Collectes zondag 10 mei 2020
Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het
belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom
doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen. 

Diaconie: Ronald McDonald Huis Een ziek kind kan
niet zonder zijn ouders. In het Ronald McDonald
Huis, zoals bijvoorbeeld het huis in Maastricht,
logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen
die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Daar wordt
het gezin een rustige plek geboden, ze kunnen er
desgewenst met andere ouders praten of
ondersteuning krijgen van vrijwilligers. En
dichtbij hun zieke kind zijn. De huizen draaien
voornamelijk op vrijwilligers en zijn voor de
financiën afhankelijk van sponsors en giftgevers,
ze krijgen geen subsidie.
U kunt een bijdrage voor deze collecte overmaken
op de rekening: NL 24 INGB 0001 0385 55  t.n.v.
Diaconie te Sittard.
Hartelijk dank voor uw gift.

Kerk   De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op
rekening NL30 RABO 0373 7289 72 , t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Kerkenraad/Germ  Visser, 10-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4813, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

10-05-2020

Bloemengroet in tijden van corona
Juist in deze moeilijke tijden willen we gemeenteleden steunen met een bloemetje.

Deze week hebben de volgende personen een
bloemengroet ontvangen vanuit de kerk:

Elly Meijers, Sittard

Mevr. Korporaal en zoon, Susteren

Ruud Steen, Spaubeek

Joke Zuidema, Geleen

Kerkenraad/Germ  Visser, 10-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4818, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

17-05-2020

Collectes zondag 17 mei 2020
Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het
belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom
doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen. 

Diaconie: Ouder Kind Detentie-project
gevangenispastoraat Zuid-Limburg te Sittard  In
het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD)
zijn vrijwilligers de kinderen van de gedetineerde
ouders tot steun. Dit programma, ondersteund door
Exodus, bestaat in verschillende gevangenissen en
is erop gericht om de band tussen kind en ouder te
verstevigen. Het OKD is in eerste instantie
bedoeld voor het kind. In de gevangenis kan het
kind zonder andere volwassen familieleden op een
ongedwongen wijze spelen en praten met zijn/haar
gedetineerde ouder. De bedoeling van het OKD is
dat de gedetineerde ouder en het kind contact
houden om de detentie zo goed mogelijk door te
komen zonder van elkaar te vervreemden.
Vrijwilligers rijden de kinderen eens per maand
naar de gevangenis voor een kindvriendelijk
bezoekuur met frisdrank en spelletjes. Veel
vrijwilligers ondernemen na afloop nog iets
gezelligs met de kinderen. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage overmaken naar: NL57 INGB
0001 0386 40  t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Beek Urmond o.v.v. Collecte Ouder/Kind.
Kerk   De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op
rekening NL30 RABO 0373 7289 72 , t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Hartelijk dank voor uw gift.

Kerkenraad/Germ  Visser, 17-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4840, Subitem: 174.

Pagina 26 van 48



[ Kerkenraad> Algemeen ]

17-05-2020

Bloemengroet in tijden van corona
Juist in deze moeilijke tijden willen we gemeenteleden steunen met een bloemetje. 

Deze week hebben de volgende personen een
bloemengroet ontvangen vanuit de kerk:

Fam. Hamers, Grevenbicht

Lineke Bolt, Merkelbeek

Riet en Wim Krijgsman, Sweikhuizen

Jaap Soorsma, Geleen

Kerkenraad/Germ  Visser, 17-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4841, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

17-05-2020

Zien voorbij in tijden van corona
Videoboodschap van ds. Irene Pluim voor zondag 17 mei 2020 
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/_BgM5HLrNfg" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe> Wij verzoeken u dit bericht zoveel mogelijk met anderen te delen.
Als u de videoboodschappen ook in de komende tijd wilt ontvangen, maar nog niet via uw eigen mailadres een bericht
ontvangt zodra deze beschikbaar is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar scriba@pgs-g.nl 

Kerkenraad/Germ  Visser, 17-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4843, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

21-05-2020

De hemel is dichtbij
Videoboodschap van ds. Pier Prins voor Hemelvaartsdag 21 mei 2020 
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/cq3Wi8i8SPQ" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe> Wij verzoeken u dit bericht zoveel mogelijk met anderen te delen.
Als u de videoboodschappen ook in de komende tijd wilt ontvangen, maar nog niet via uw eigen mailadres een bericht
ontvangt zodra deze beschikbaar is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar scriba@pgs-g.nl 

Kerkenraad/Germ  Visser, 21-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4854, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

24-05-2020

Collectes zondag 24 mei 2020
Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het
belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom
doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen. 
Diaconie:  KiA - Een beter leven voor Oegandese straatkinderen.Betty leefde vijf jaar in de Oegandese hoofdstad
Kampala, waar ze haar kinderen op straat liet bedelen. Toen haar baby ernstig ziek werd, besefte ze dat het zo niet
langer kon. Ze kwam in een opvangcentrum in Kampala terecht. Daar kreeg Betty hulp om met haar kinderen terug te keren
naar haar geboortedorp.
Een sociaal werker begeleidde Betty om een nieuw bestaan op te bouwen. Ze kreeg materialen om daar haar eigen huis te
bouwen op het erf bij haar familie. Ze leerde maïs, sorghum en cassave verbouwen en werd imker. Toen haar man de meisjes
weer naar Kampala wilde meenemen, heeft ze hem boos weggestuurd. Ze heeft haar kinderen leren beschermen en biedt hen nu
een betere toekomst. Ze krijgen onderwijs en gaan niet meer terug naar de straat! Helpt u mee om meer Oegandese
straatkinderen een beter leven te bieden?
Kijk voor hier  voor meer informatie.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL24 INGB 0001 0385 55  t.n.v. Diaconie te Sittard onder vermelding van Kerk
in Actie Oeganda 24-05.

Kerk  De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op
rekening NL30 RABO 0373 7289 72 , t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Hartelijk dank voor uw gift.

<iframe title="vimeo-player" src="https://player.vimeo.com/video/123176055" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe>

Kerkenraad/Germ  Visser, 24-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4857, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

24-05-2020

Bloemengroet in tijden van corona
Juist in deze moeilijke tijden willen we gemeenteleden steunen met een bloemetje. 

Deze week hebben de volgende personen een
bloemengroet ontvangen vanuit de kerk:

Elisabeth Douven-Pipping, Sittard 

Pieter van Ameijde, Sittard

Loes en Wim van Elk, Stein

Corrie Pleyte-Geluk, Nuth

Kerkenraad/Germ  Visser, 24-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4858, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

24-05-2020

Wachten in tijden van corona
Videoboodschap van ds. Irene Pluim voor zondag 24 mei 2020. 
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/tGTIFCTbVdY" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe>Wij verzoeken u dit bericht zoveel mogelijk met anderen te delen.
Als u de videoboodschappen ook in de komende tijd wilt ontvangen, maar nog niet via uw eigen mailadres een bericht
ontvangt zodra deze beschikbaar is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar scriba@pgs-g.nl 

Kerkenraad/Germ  Visser, 24-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4859, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

31-05-2020

Gemeenteleven in coronatijd â¬� de kerk gaat weer een beetje
open!
Aan alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht en van de Protestantse Gemeente te
Geleen-Beek-Urmond. 
Beste mensen,
Onze hele samenleving is door het coronavirus compleet anders geworden. Ook in onze geloofsgemeenschap is dat goed
zichtbaar. Een ongewone en ongekende situatie.
Sinds half maart kunnen er geen kerkdiensten gehouden worden en ook andere kerkelijke activiteiten liggen stil. Dat
betekent dat we elkaar niet kunnen ontmoeten en niet samen ons geloof in God beleven. Velen van ons missen dat.
Per 1 juni worden door de overheid de maatregelen versoepeld.
Concreet betekent dit voor onze gemeente dat er met ingang van 1 juni weer kerkdiensten gehouden kunnen worden, waarin
maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn. Omdat we zoveel mogelijk mensen de kans geven om weer de kerkdienst mee te
maken, hebben we besloten om tegelijkertijd in de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk te kerken. De predikant zal in de
Johanneskerk voorgaan en de dienst is via KerkTV te volgen in de Ontmoetingskerk. Samen kunnen we dus 60 kerkbezoekers
ontvangen. De kerkdienst zal ook vanaf thuis te volgen zijn via KerkTV (zie kader). De eerste keer is op 7 juni a.s., de
diensten starten gewoon om 10.30 uur. De diensten zullen wel wat anders vorm krijgen en wat korter zijn dan u gewend
bent.
Graag nodigen wij u van harte uit om de kerkdiensten weer bij te gaan wonen. We moeten ons daarbij natuurlijk wel
houden aan spelregels (zie daarvoor de kaders op de volgende pagina). De belangrijkste daarvan is dat u zich vooraf moet
opgeven bij Wim Hendriks. Ook kinderen in de kindernevendienst leeftijd zijn welkom, geeft u dit graag door aan Wim.
In juni zullen er nog geen andere kerkelijke activiteiten worden opgestart. Dit geldt ook voor de diensten in
Hoogstaete en WZC Franciscus in Beek.

In de loop van de maand juni zullen we u informeren over hoe het verder gaat in de zomermaanden juli en augustus. Dit
is mede afhankelijk van de regels van de overheid en de adviezen van de landelijke kerk.

Het blijft voorlopig behelpen. Dit is niet de manier waarop we graag kerk willen zijn. We zullen elkaar niet op
dezelfde manier kunnen ontmoeten die we gewend waren. Maar het is een begin. We houden goede moed. En we hopen en bidden
dat we elkaar hiermee voldoende beschermen.

Namens beide kerkenraden, Bertha Verkerk, Marnix van Gurp

Aanmelden voor kerkdienst 
Wilt u een kerkdienst bijwonen, neem dan telefonisch contact op met Wim Hendriks (06-10515291). Hij zal u een aantal
vragen stellen en aangeven in welk kerkgebouw u die zondag welkom bent.
U moet zich voor elke kerkdienst opnieuw aanmelden. U kunt bellen maandag t/m zaterdag van 10-12 u en van 19-21 u.
Indien een zondag vol is dan bent u als eerste aan de beurt voor de volgende zondag.

Spelregels kerkdiensten in Coronatijd 

<li style="color: #ffffff; Als u na het aanmelden zelf of één van uw huisgenoten gezondheidsklachten (verkoudheid,
koorts, hoesten, geur of smaakverlies) blijkt te hebben, vragen we u met klem om niet te komen
<li style="color: #ffffff; Bij de ingang wordt gevraagd uw handen te reinigen met desinfecteermiddel dat daarvoor
klaarstaat
<li style="color: #ffffff; We geven elkaar geen hand
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<li style="color: #ffffff; Hoesten en niezen in de elleboog
<li style="color: #ffffff; Bij binnenkomst wordt u een plaats aangewezen in de kerk zodat iedereen op voldoende afstand
zit. Volg de instructies bij binnenkomst en verlaten van de kerk
<li style="color: #ffffff; U kunt geen gebruik maken van de garderobe
<li style="color: #ffffff; Gebruik maken van toilet alleen in uiterste nood, aanmelden via koster
<li style="color: #ffffff; Tijdens de dienst is er geen gemeentezang, collectes zijn bij de uitgang
<li style="color: #ffffff; Er is geen koffiedrinken na de dienst, na de dienst verlaat u het gebouw
<li style="color: #ffffff; We houden ons aan de 1.5 meter afstandsregel

Hoe kunt u de kerkdienst volgen via KerkTV? 

<li style="color: #ffffff; Kies www.kerkdienstgemist.nl 
<li style="color: #ffffff; Vul in �Sittard� en klik op Zoek
<li style="color: #ffffff; Dan verschijnt Johanneskerk
<li style="color: #ffffff; Kies de uitzending van de zondag
<li style="color: #ffffff; U kunt de dienst direct live volgen of later bekijken

Kerkenraad/Germ  Visser, 31-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4870, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

31-05-2020

Bloemengroet in tijden van corona
Juist in deze moeilijke tijden willen we gemeenteleden steunen met een bloemetje. 

Deze week hebben de volgende personen een
bloemengroet ontvangen vanuit de kerk:

To Niessen, Obbicht

Marius en Miek van Andel, Sittard

Simon Vossen, Geleen

Dineke Moerman, Geleen

Kerkenraad/Germ  Visser, 31-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4871, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

31-05-2020

Collectes zondag 31 mei 2020
Ook als er als gevolg van de coronacrisis geen kerkdiensten gehouden worden, willen we graag onze bijdrage aan het
belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven leveren. Daarom
doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen. 
Diaconie: KiA  - Help een stille coronaramp voorkomenCorona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in
bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog
veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is
onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef
gul en help deze stille coronaramp voorkomen.
U kunt uw bijdrage overmaken op rek. nr. NL24 INGB 00010385  t.n.v. Diaconie te Sittard, onder vermelding van 'Kerk in
Actie collecte Stille coronaramp'

Kerk  De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op
rekening NL30 RABO 0373 7289 72 , t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Hartelijk dank voor uw gift.

<iframe title="vimeo-player" src="https://player.vimeo.com/video/418479672" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe>

Kerkenraad/Germ  Visser, 31-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4872, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

31-05-2020

Pinksteren 2020
Pinksterviering 2020 m.m.v. ds. Irene Pluim, ds. Pier Prins, Jenske Wijshoff (zang) en Koninklijke Harmonie Aurora,
Grevenbicht o.l.v. Christiaan Janssen. Met dank aan Ton Dorrestijn, Gerty Steenland, Anja Ruber, Julien Martin, Camiel
Lemmens en Stichting Podiumkerkje.
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/Frm8Cihex84" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe>Wij verzoeken u dit bericht zoveel mogelijk met anderen te delen.
Als u de videoboodschappen ook in de komende tijd wilt ontvangen, maar nog niet via uw eigen mailadres een bericht
ontvangt zodra deze beschikbaar is, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar scriba@pgs-g.nl 

Kerkenraad/Germ  Visser, 31-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4873, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

07-06-2020

Collectes zondag 7 juni 2020
Nu er als gevolg van de coronacrisis nog maar weinig mensen een kerkdienst mogen bijwonen, willen we toch graag onze
bijdrage aan het belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven
leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen. 

Diaconie:  Toon Hermans Huis 
De diagnose kanker kan veel bij je teweegbrengen.
Niet alleen als je zelf ziek bent, maar ook als
iemand in je directe omgeving met kanker is
geconfronteerd. Het kan je bang en verdrietig
maken, de relatie met dierbaren kan onder druk
komen te staan.
In het Toon Hermans huis is iedereen die met
kanker geconfronteerd wordt van harte welkom. Je
kunt er terecht voor een kop koffie en een gesprekje, voor het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten, maar er zijn
ook lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten. En er zijn getrainde medewerkers beschikbaar als iemand meer dan een
gesprekje nodig heeft.
Het Toon Hermans huis is grotendeels afhankelijk van giften en donaties.
Vandaag collecteren wij hiervoor.

U kunt uw bijdrage overmaken op rek. nr. NL24 INGB 00010385  t.n.v. Diaconie te Sittard, onder vermelding van 'Toon
Hermans Huis'.

Kerk  De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op
rekening NL30 RABO 0373 7289 72 , t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Hartelijk dank voor uw gift.

Kerkenraad/Germ  Visser, 07-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4909, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

07-06-2020

Bloemengroet in tijden van corona
Juist in deze moeilijke tijden willen we gemeenteleden steunen met een bloemetje. 

Deze week hebben de volgende personen een
bloemengroet ontvangen vanuit de kerk:

Lenie Marbus, Sittard

Echtpaar Loderus-Heemskerk, Sittard

Wim van Asselt, beek

Arie van den Born, Geleen

Kerkenraad/Germ  Visser, 07-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4910, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

14-06-2020

Collectes zondag 14 juni 2020
Nu er als gevolg van de coronacrisis nog maar weinig mensen een kerkdienst mogen bijwonen, willen we toch graag onze
bijdrage aan het belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven
leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen. 

ZWO: extra ondersteuning nodig in Moldavië
Moldavië: een van de armste landen van Europa.
Veel volwassenen werken in het buitenland,
kinderen en ouderen blijven vaak in erbarmelijke
omstandigheden achter. Door de coronacrisis is hun
situatie nog schrijnender geworden.
Het aantal coronabesmettingen lijkt lager dan in
West-Europa maar er dreigt een grote sociale ramp.
Veel jonge mensen kunnen nu niet gaan werken, dan
is er ook geen geld. Hulp van buren blijft door
het coronavirus vaak uit en in veel regio�s is
geen hulp van zorgmedewerkers beschikbaar voor
zieken en hulpbehoevende ouderen. Er zijn niet
voldoende beschermende middelen zoals handschoenen
en desinfectiemateriaal beschikbaar voor de
verzorging van zieken.
Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers
hebben, willen zij er voor kwetsbare kinderen en
ouderen zijn. De organisatie Moldovan Christian
Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven. MCA traint bijvoorbeeld jongeren zodat zij
hulp kunnen geven aan ouderen.

Op dit moment is dringend behoefte aan:

goed opgeleide zorgmedewerkers

voldoende beschermende kleding en desinfectiemiddelen

voedselpakketten

technische mogelijkheden om mensen bijv. telefonisch of via internet hulp te bieden.

De eerste collecte is vandaag voor dit project. U kunt uw gift overmaken naar NL72 INGB 0001 0626 20  t.n.v. Raad voor
ZWO Prot. Gem. Geleen-Beek-Urmond, onder vermelding van: Moldavië.

Kerk  De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op
rekening NL30 RABO 0373 7289 72 , t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Hartelijk dank voor uw gift.

Kerkenraad/Germ  Visser, 14-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4931, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

14-06-2020

Bloemengroet in tijden van corona
Juist in deze moeilijke tijden willen we gemeenteleden steunen met een bloemetje. 

Deze week hebben de volgende personen een
bloemengroet ontvangen vanuit de kerk:

Willie Kamstra-Klein, Sittard

Cees en Lucie Lutgendorff, Elsloo

Jenny Kooistra, Maasband

Karin Strikwerda, Geleen

Kerkenraad/Germ  Visser, 14-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4932, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

21-06-2020

Collectes zondag 21 juni 2020
Nu er als gevolg van de coronacrisis nog maar weinig mensen een kerkdienst mogen bijwonen, willen we toch graag onze
bijdrage aan het belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven
leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen. 

Diaconie: Stichting VLOT in Heerlen VLotteam is
een zelfstandige werkeenheid van het Leger des
Heils Limburg. Ontstaan uit haar voorgangers
Stichting VLot Zuid-Limburg en de Stichting
Noodopvang Parkstad (SNOP). Sinds jaar en dag
biedt VLotteam onderdak en hulp aan (bijna)
kansloze asielzoekers, uitgeprocedeerd,
uitgestreden, ziek en moedeloos. Wij zetten alles
in het werk om met goede advocaten de misschien
wel laatste procedure te starten. En als dat helemaal niks wordt, kijken wij naar kansen op terugkeer. Wij gaan op zoek
naar documenten in het land van herkomst die de kans op terugkeer vergroten of waarmee ze in Nederland alsnog kunnen
bewijzen dat deze klant in zijn land van herkomst gevaar loopt als deze door Nederland wordt uitgewezen.
Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen, als zij door een strenge selectie komen, enkele maanden bij VLotteam blijven. Dat
verblijf kan, als dringende redenen daartoe aanleiding geven, een of enkele malen worden verlengd.
Giften aan Sticht VLot worden o.a. gebruikt voor scholing, noodzakelijke medische ondersteuning en evt. onderdak.

De diaconie steunt Stichting VLot, u kunt een bijdrage hiervoor overmaken op rekeningnummer NL57 INGB 0001 0386 40 
t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Geleen-Beek-Urmond onder vermelding van VLotteam.

Kerk  De tweede collecte is zoals elke week voor het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage daarvoor overmaken op
rekening NL30 RABO 0373 7289 72 , t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Hartelijk dank voor uw gift.

Kerkenraad/Germ  Visser, 21-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4950, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

21-06-2020

Bloemengroet in tijden van corona
Juist in deze moeilijke tijden willen we gemeenteleden steunen met een bloemetje. 

Deze week hebben de volgende personen een
bloemengroet ontvangen vanuit de kerk:

Familie Cartwright, Sittard

Lydia Zwierzanski, Nieuwstadt

Hr. en mevr. H.P. van Hardeveld-Mulder, Beek

Mevr. J. ter Beek-Snippe, Geleen

Kerkenraad/Germ  Visser, 21-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4953, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

21-06-2020

Filmpjes uit de dienst van zondag 14 juni 2020
Twee filmpjes gebruikt in de dienst van zondag 14 juni in de Johanneskerk 
De dienst van zondag 14 juni j.l. kunt u terugzien via kerkdienstgemist.nl . In die dienst zijn twee filmpjes getoond
die u hier nog eens kunt bekijken.

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/T4VD2vVxj1U" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe> Beelden: Irene van Gurp

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/jZodxtUxuTg" width="790" height="444" frameborder="0"
allowfullscreen="allowfullscreen </iframe>Beelden: Willy de Koning

Kerkenraad/Germ  Visser, 21-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4954, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

27-06-2020

Niet langer "De kerk open op donderdagmiddag"
In de maand juni waren zowel de Johanneskerk als de Ontmoetingskerk op de donderdagmiddag opengesteld. De bedoeling was
dat eenieder die dat wilde even binnen kon komen. 

Helaas is er heel weinig gebruik gemaakt van die
mogelijkheid. Te weinig om er na 1 juli mee door
te gaan. Daarom stoppen we het openstellen.
We hopen dat we de kerkgebouwen spoedig weer
kunnen openen voor doordeweekse activiteiten en
bijeenkomsten.

Namens de kerkenraad
ds. Pier Prins

Kerkenraad/Germ  Visser, 27-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4964, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

28-06-2020

Collectes zondag 28 juni 2020
Nu er als gevolg van de coronacrisis nog maar weinig mensen een kerkdienst mogen bijwonen, willen we toch graag onze
bijdrage aan het belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven
leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen. 

Diaconie: Shabai 
Vandaag collecteren we voor het project Shabai in
China: het werk van Elisabeth den Boer, de dochter
van onze gemeenteleden Iet en Maarten.
Zij woont met haar Chinese man en 3 kinderen in
China en werkt daar als kinderpsycholoog. Ze biedt
ondersteuning aan mensen die werken met peuters om
hen goed toe te rusten voor dat werk.  Ze geeft 
ook veel aandacht aan het belang van spelen met de
kinderen;  haar aandacht gaat vooral uit naar
kansarme kinderen.
Zinvol werk, dat we graag willen ondersteunen.
U kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL 33 INGB 0001 0589 57  t.n.v ZWO comm. pkn
Sittard.

Kerk De tweede collecte is zoals elke week voor
het werk van de eigen kerk. U kunt uw bijdrage
daarvoor overmaken op rekening NL30 RABO 0373 7289
72 , t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht.

Hartelijk dank voor uw gift.

Kerkenraad/Germ  Visser, 28-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4965, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

28-06-2020

Bloemengroet in tijden van corona
Juist in deze moeilijke tijden willen we gemeenteleden steunen met een bloemetje. 

Deze week hebben de volgende personen een
bloemengroet ontvangen vanuit de kerk:

Mevr. en dhr. Van Keulen, Geleen

Wim en Loes van Elk-Kraan, Stein

Dhr. en mevr. Sahak, Sittard

Brenda van Kranenburg, Sittard

Kerkenraad/Germ  Visser, 28-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4966, Subitem: 174.
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[ Kerkenraad> Algemeen ]

26-07-2020

Ds. Irene Pluim vertrekt uit onze gemeente!
Vorige week heeft ds. Irene Pluim een beroep ontvangen vanuit de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. Ze heeft
besloten om dit beroep aan te nemen. 
Hiermee komt er een einde aan een lange verbintenis met onze gemeente: eerst met de Protestantse gemeente Sittard, toen
met die van Sittard-Grevenbicht en laatstelijk met de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal.
We zijn Irene ontzettend dankbaar voor wat zij al die jaren voor ons heeft betekend. Voor al haar inspirerende
diensten, voor alle persoonlijke contacten, voor al haar initiatieven, voor al haar werk en betrokkenheid in onze
gemeente. De afscheidsdienst is gepland op zondag 27 september 2020.
We wensen Irene een hele mooie nieuwe periode toe samen met haar gezin in haar nieuwe woonplaats en haar nieuwe
gemeente . Met heel veel geluk, met heel veel zin, maar bovenal met Gods zegen.
De kerkenraad zal zich snel beraden op volgende stappen om te komen tot vervanging voor Irene.

Namens de kerkenraad Marnix van Gurp Preses

Vrijdag 24 juli 2020: duo-voorzitter Cathrien Batterink biedt de beroepingsbrief aan ds. Irene Pluim aan

Ds. Irene Pluim heeft het beroep aanvaard en geeft de getekende brief aan de beide duo-voorzitters Cathrien Batterink
en Pieter Stolwijk  

De Vredebergkerk, toekomstige standplaats van ds. Irene Pluim

De Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze heeft een monumentale pastorie  ter beschikking, direct gelegen naast de
Oude Kerk in Oosterbeek, mooi gelegen aan de rand van de uiterwaarden van de Rijn. Adres: Benedendorpsweg 136, 6862 WP
OOSTERBEEK

Kerkenraad/Germ  Visser, 26-07-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5048, Subitem: 174.

Pagina 48 van 48


