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25-01-2020

ZATERDAG 25 JANUARI 2020: HUWELIJKSVIERING VAN
INGE STREEKSTRA EN HARM VERSLUIS
"Zing een nieuw lied voor God de Here, want Hij bracht wonderen tot stand" (Psalm 98). 

Met deze woorden op hun trouwkaart kondigen Inge
Streekstra en Harm Versluis dankbaar en blij aan
dat ze samen een nieuwe start mogen maken. Hun
huwelijk gaan ze vieren op zaterdag 25 januari in
de Pelgrimskerk. Horizonstraat 73 in Brunssum.
Vanaf 11.30 uur vindt hun burgerlijke
huwelijksvoltrekking plaats en om 12:00 uur de
kerkelijke inzegening. Ds. Pier Prins zal deze
dienst voorgaan.

We wensen Harm en Inge van harte een hele mooie
en gelukkige dag toe samen met hun kinderen,
familie, vrienden en velen om hen heen en na deze
dag een liefdevol en gezegend samenzijn. 

Eredienst/Hans  Pelman, 25-01-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4312, Subitem: 180.
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08-01-2020

BIJ DE DIENSTEN

12 JANUARI, AFSCHEID AMBTSDRAGERS 
In deze dienst nemen we afscheid van Wouter den
Dulk, Yolanda Kragt en Inge Streekstra als
ambtsdragers. Als bijbeltekst staat de doop van
Jezus op het rooster: �Zie hier, mijn
dienstknecht�. (Mat. 3, 13-17) Een mooie tekst om
over te overwegen en om te bedenken op welke
manier de Geest helpt om alles 'in een ander
licht' te zien.
Irene Pluim

WOENSDAG 22 JANUARI 2020: OECUMENISCHE VESPERIN
DE AUGUSTINUSKERK IN GELEEN 
Elk jaar vindt er in januari de oecumenische
bidweek voor de eenheid plaats. Ook in Geleen
komen we in die week al vele jaren samen om met de
parochies stil te staan bij wat ons bindt in het
geloof. Het ene jaar is dat in de Ontmoetingskerk,
het andere jaar in één van de Geleense
parochiekerken. De bidweek vieren we in de vorm
van een vesper, een avondgebed. 
We volgen in de regel het wereldwijde thema. In
2020 is dat: 'Ze waren buitengewoon vriendelijk voor ons' (Handelingen 28:2). Het thema is aangedragen door een groep
christenen op Malta, een eiland met een positief oecumenisch klimaat. Voorgangers zijn kapelaan Carlos Martinez en ds.
Pier Prins
Van harte welkom in de zijkapel van de Augustinuskerk. De ingang is aan de rechterzijkant van de kerk, bij de
parkeerplaatsen. Adres: Prins de Lignestraat 33. Aanvang 19.00 uur. Na afloop drinken we met elkaar koffie en thee. 
Pier Prins

26 JANUARI, OECUMENISCHE VIERING 
Twee keer per jaar vieren we samen met de parochie Vrangendael in Sittard. In de voorbereidingsgroep zijn we een aantal
keer samen geweest rondom het thema: Buitengewoon vriendelijk. Materiaal is ons voor deze gebedsweek van de eenheid
aangereikt uit Malta. Het bijbelverhaal vertelt ons hoe Paulus schipbreuk leidt op zijn reis naar Italië. Een angstige
gebeurtenis voor de reizigers. Wat maken ze nog meer mee? Voorgangers: Meindert Muller en Irene Pluim. M.m.v. de
cantorij van PGSG aangevuld met zangers uit onze gemeenschappen.

Irene Pluim

Eredienst/Monica  Bosman, 08-01-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4336, Subitem: 180.
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02-02-2020

SPRINGDIENST OPZONDAG 9 FEBRUARI OVER DAVID

De volgende dienst in de Springserie is op zondag
9 februari 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! -
dienst staat David. We kennen David als een
bijzondere koning van Israël, maar ook als
schrijver van vele psalmen. Het thema van de
dienst is dan ook: �The Voice of David�. 

De ochtend wordt afgesloten met ontmoeting onder het genot van soep en stokbrood voor wie daar zin in heeft.
Ook nieuwgierig geworden? Neem gerust vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom! Er is crèche en kindernevendienst.
We zien je graag komen. 

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.

Ook in 2020 gaan we vijf Springdiensten organiseren.

Het Spring! Team: Ard, Irene (Pluim), Irene (van Gurp), Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea

Eredienst/Monica  Bosman, 02-02-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4407, Subitem: 180.
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28-02-2020

25 JAAR ORGEL IN DE ONTMOETINGSKERK GEANNULEERD/UITGESTELD
Op 17 februari 1995 werd het Fama & Raadgever-orgel in  de Ontmoetingskerk feestelijk in gebruik genomen. Dat is nu 25
jaar geleden.

Deze activiteit/eredienst is vanwege de huidige
maatregelen geannuleerd. Er zal  t.z.t. een nieuwe
datum worden geprikt. 
Ria van Mourik

Eredienst/Monica  Bosman, 28-02-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4482, Subitem: 180.
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29-02-2020

THE VOICE OF DAVID

De vier stoelen bij The Voice draaiden bijna
tegelijkertijd om toen David het lied 'Halleluja'
inzette. De singer-songwriter maakte indruk met
zijn stem en performance. De vier coaches wilden
hem allemaal graag in hun team, zeker toen hij
vertelde hoe hij op dit muzikale punt was
aangekomen. Hij had veel meegemaakt in zijn leven
en het was niet allemaal over rozen gegaan. Hij
was herdersjongen geweest, hij had een reus
verslagen, was met een prinses getrouwd, koning
geworden, zijn geliefde vriend verloren, ontrouw
geweest&.te veel om op te noemen. Hij verwerkte
dat allemaal in songs, die hij Psalmen noemde.
'Word kalm met een Psalm', grapte één van de
juryleden.
Zo werd met deze hilarische sketch de toon gezet
en het verhaal verteld over David in de
Springdienst van zondag 9 februari. Het leven is
niet altijd maakbaar, was de boodschap van deze
dienst. Dat kwam tot uiting in liederen, gebeden
en overdenking.
Alle vast onderdelen zaten er weer in bij deze
Springdienst; koffie vooraf, een ontmoetingsrondje
dwars door de kerk tijdens de viering,
actualiteit, een leuk filmpje voor de kinderen,
een reus knutselen aan een tafel in de kerkzaal en
na afloop soep en broodjes eten. 
De volgende Springdienst laat nog even op zich wachten, namelijk 10 mei in de Johanneskerk.

Willy de Koning

Eredienst/Monica  Bosman, 29-02-2020
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29-03-2020

BIJ DE DIENSTEN
Rainbow de Duif is een nieuwe verschijning in de zondagse kerkdienst. Een vrolijke, herkenbaar liedje klinkt en de
kinderen weten het dan meteen; tijd voor de kindernevendienst en Rainbow gaat mee. Zo had het moeten zijn als niet het
Coronavirus roet in het ten gooide.

Rainbow is een grote knuffelduif die de wereld
overvliegt en op allerlei plekken komt waar mensen
en kinderen het moeilijk hebben. Hun verhalen komt
hij hier vertellen. Zo leren kinderen dat het
belangrijk is om iets voor een ander te doen.
Diaconaat op jeugdniveau!
Gedurende de veertigdagentijd kwam Rainbow twee
keer de kerk binnenvliegen. Daarna was dat niet
meer mogelijk. De kinderen hadden dat graag nog
vaker meegemaakt, zij waren enthousiast over
Rainbow. Toch was Rainbow wel weer te zien. Vanuit
de Gruizenkerk ging op zondag 22 maart een filmpje
online waarin de kinderen opriepen om geld te
geven 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.
Collecteren in de kerk gaat niet, maar u kunt natuurlijk nog steeds meedoen met dit project 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'.
Het filmpje is te zien op de website van de PGSG. En zoek ook eens naar: https://www.kerkinactie.nl/kids/ 
Willy de Koning

Eredienst/Monica  Bosman, 29-03-2020
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29-03-2020

KONINKLIJKE HARMONIE AURORA UIT GREVENBICHT IN JOHANNESKERK

Voor het tweede jaar achtereen verleende de
Koninklijke Harmonie Aurora uit Grevenbicht
muzikale medewerking aan een kerkdienst in de
Johanneskerk. Ditmaal, op zondag 8 maart, met een
nog grotere groep muzikanten dan vorig jaar. Ze
speelden vijf nummers die erg werden gewaardeerd.
Het harmoniekorps was aanwezig met maar liefst 65
leden en stond onder leiding van dirigent
Christiaan Janssen. Dominee Irene Pluim sprak de
hoop uit om er een jaarlijks terugkerend bezoek
van te maken en dat resulteerde in heel veel
instemmend geknik.
Willy de Koning 

Eredienst/Monica  Bosman, 29-03-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4610, Subitem: 180.
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29-03-2020

TWEEDE SPRINGDIENST 10 MEI OVER NOACH!
In deze hectische tijden staat op 10 mei 2020 alweer de 7e Springdienst op de agenda. 
In verband met het Corona-virus kunnen we elkaar helaas nog steeds niet persoonlijk ontmoeten in de Johanneskerk. Hier
hebben we iets op gevonden! We gaan voor het eerst een Spring!-dienst on-line organiseren.

De vaste elementen van een Spring!-dienst zullen
natuurlijk aanwezig zijn: 1 persoon uit de bijbel
staat centraal, er zal veel muziek zijn, de
actualiteiten zullen besproken worden, er zal een
sketch zijn en natuurlijk is er een persoonlijke
overweging. Wellicht dat we elkaar ook virtueel
kunnen gaan ontmoeten. We zouden het leuk vinden
als jullie allemaal (virtueel) aanwezig kunnen
zijn. 
De volgende dienst in de Springserie is dus op zondag 10 mei online. We beginnen de dienst om 10.30 uur. Centraal in
deze Spring!-dienst staat Noach. Noach was een voorbeeldig man, hij gedroeg zich altijd naar de hand van God. Iedereen
kent de Ark van Noach natuurlijk en wist je dat Noach (metaforisch) met God gewandeld heeft op aarde? Het belooft weer
een leuke en afwisselende dienst te worden.
Ook nieuwsgierig geworden? Volg te zijner tijd de bekende kanalen (nieuwsbrief, websites, facebook, etc.) voor meer
informatie hoe je bij deze dienst aanwezig kunt zijn. Ook in deze virtuele dienst zijn kinderen van harte welkom. 
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.

Het Spring! Team: Ard, Irene (Pluim), Irene (van Gurp), Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea.

Eredienst/Monica  Bosman, 29-03-2020
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29-03-2020

DE WEEK VOOR PASEN
In de week voor Pasen is er altijd bijzondere liturgie, die ons naar het hart van het christelijk geloof brengt.

Op de witte donderdag gedenken we hoe Jezus voor
de laatste keer de maaltijd viert met zijn
leerlingen. In die Pesach maaltijd ligt ook de
verbondenheid naar de weg die het volk Israël
gegaan is, van onderdrukking naar uittocht.Daarna
volgt Jezus gevangenneming, met alle reacties van
omstanders, en de persoonlijke weg die hij daarin
gaat. Op de goede vrijdag gaat het licht
letterlijk uit. Jezus sterft aan het kruis. Er
volgt een stille zaterdag, waarin de hoop
uitgedoofd lijkt, maar er ook opnieuw licht
gloort. Tot aan Pasen.. opstanding! Er is meer te
zeggen over dood én leven.
In deze tijd kunnen we de stille week niet vieren
zoals we dat gewend zijn; vierend, gedenkend,
biddend en zingend met elkaar in de kerk. We
kunnen wel op andere manieren met elkaar verbonden
zijn in het geheim van Pasen. Juist ook nu. We
bereiden een aantal (korte) vieringen voor, die we
online met elkaar kunnen beleven. Net zoals de
videoboodschappen van de afgelopen weken. Er zal
(eigen) muziek zijn, symbool, beeld en stilte. In
deze vieringen klinken ook fragmenten van teksten
van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die 75
jaar geleden, op witte donderdag, terecht gesteld
werd. De wanhoop én de hoop, het vertrouwen,
klinken daarin beide door.
Gaat u mee onderweg, naar Pasen?
Houdt u de website in de gaten voor meer informatie over deze vieringen.

Vervolg op volgende pagina >>
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02-05-2020

PAASKAARS 2020
De kleurrijke verbeelding op de Paaskaars sluit aan bij het jaarthema van de Parochie Christus" Hemelvaart â¬� H. Jozef
: Durf te vertrouwen.

In het midden staat een levensboom met
veelkleurige bladeren, omdat mensen verschillend
en kleurrijk zijn. Boven de boom staat de zon als
levensbron. Er zijn twee handen te zien,
uitgestoken in vertrouwen naar elkaar. Een hand
rijkt vanuit de zon � de andere van naast de stam
van de boom. Hemel en aarde - God en mens - zoeken
verbinding met elkaar. Als altijd staan het
jaartal en de Alfa en Omega op de kaars.
Dit jaar zijn er drie gelijke kaarsen gemaakt,
een voor de Ontmoetingskerk, een voor de kerk van
Vrangendael en een voor de Johanneskerk. Een
enthousiaste werkgroep vanuit deze drie kerken was
van plan om de kaarsen te maken, door de
beperkende corona-maatregelen kon dat helaas niet
doorgaan. Jan Wetzeler � van de Parochie
Vrangendael � bood spontaan aan om drie kaarsen te
maken. een mooi teken van verbondenheid tussen
onze kerkgemeenschappen. Als dank heeft hij een
kleurrijk boeket ontvangen, met bloemen in de
kleuren die ook op de kaarsen te zien zijn.
Christel Prins

Vervolg op volgende pagina >>
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03-05-2020

LIEFDE IS LICHT, OPNIEUW GEBOREN
KOMT DOOR GESLOTEN DEUREN HEEN

Liefde is licht, opnieuw geboren,wakker uit nacht
en eenzaamheid;liefde wil strelen, niet
verstorenhunkering naar geborgenheid.Liefde heeft
handen, ogen, orenzo open als de dageraad:liefde
heeft nooit de hoop verlorenliefde leeft langer
dan de haat.
Liefde is licht, laat zich niet vangen,komt door
gesloten deuren heen,biedt aan de woede beide
wangen,breekt harten harder dan een steen.Liefde
kan legers overwinnen,springt hoger dan de hoogste
muur,blust, door de vijand te beminnen,haarden van
hoog oplaaiend vuur.
Liefde is licht, uit Hem geborendie zelf de bron
van liefde is;Hij heeft zijn kind aan ons
verloren,Pasen schrijft zijn geschiedenis.Laat dan
uw ziel in zonlicht dopen;weg boze dromen � wees
gerust!Boven mij gaat de hemel open:Gods liefde
die ons wakker kust.
Liedboek 636, tekst: André Troost Dit lied klonk na de videoboodschap van ds. Pier Prins op zondag 26 april. Het thema
was: Dichte deuren.

Eredienst/Monica  Bosman, 03-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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10-05-2020

SPRING!-dienst zondag 10 mei

De online SPRING!-dienst over Noach zal op 10 mei
om half 11 beginnen. Het is belangrijk dat
iedereen zoals gebruikelijk om half 11 klaarstaat,
zodat we deze dienst gezamenlijk bekijken.
De dienst is zondag 10 mei op de site van de PGSG
en op YouTube  te bekijken.
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 

Kerkenraad/Germ  Visser, 10-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4794, Subitem: 180.
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14-05-2020

Terugblik op de online Spring dienst over Noach

Op zondag 10 Mei zaten er om 10.30 vele
kerkgangers klaar achter een beeldscherm om de
eerste online Springdienst over Noach te bekijken.
Tijdens het welkomstlied waren alle foto�s te zien
die jullie hadden ingestuurd. Op deze manier
beleefden we deze dienst toch samen. Zoals
gebruikelijk begon de dienst met een tweespraak
waarin de buren van Noach, Piet en Marga aan het
woord waren. Willen jullie weten hoe het afloopt
met Piet en Marga? Bekijk het filmpje op de site
of in onze facebookgroep.
Jullie hoorden het Bijbelverhaal van Noach, een
mooie overweging en liederen. Er werd een link
gelegd tussen deze tijd van het coronavirus en het
verhaal van Noach. Na de dienst hebben wij met
ongeveer 30 personen de dienst nabesproken.
De dienst is terug te zien va onderstaande link
http://pgs-g.nl/nws/nws-10.php?nieuwsID=4806 
We hopen dat jullie net als wij, genoten hebben van deze dienst. De volgende Springdienst vindt plaats op zondag 28
juni.

Het Spring! Team: Ard, Irene (Pluim), Irene (van Gurp), Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea.

Willy de Koning/Willy de Koning, 14-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4837, Subitem: 180.
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02-06-2020

DERDE SPRINGDIENST VAN 2020 OP ZONDAG 28 JUNI OVER DE
SAMARITAANSE VROUW
Op 28 juni staat alweer de 8e Spring! dienst op de agenda. Deze start op zondag om 10.30 in de Johanneskerk.

Na een succesvolle online Spring! dienst op 10
mei 2020, zullen we elkaar nu weer gedeeltelijk
fysiek gaan ontmoeten! Helaas nog wel met maximaal
30 personen, maar toch, we kunnen elkaar weer even
zien. Deze Spring! dienst zal ook op de kerk-tv
uitgezonden worden, zodat je ook thuis of in de
Ontmoetingskerk de dienst kunt volgen. Als je
aanwezig wilt zijn in de Johanneskerk of
Ontmoetingskerk dien je je aanmelden, volg
hiervoor de informatie via de nieuwsbrief of de website.
In deze Spring! dienst staat de Samaritaanse vrouw bij de put centraal. Hoe kijkt iedereen naar de Samaritaanse vrouw,
hoe kijk je zelf naar anderen of hoe kijken andere naar jou? Is dat met ogen van liefde, zonder vooroordelen of ligt het
allemaal genuanceerder? Deze dienst zal weer vol staan met muziek, sketches, persoonlijke verhalen, actualiteiten en
meer. De volgende dienst in de Springserie is dus op zondag 28 juni om 10.30 in de Johanneskerk voor maximaal 30
personen.
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 te
vieren en ervaringen te delen.
Het Spring! Team: Ard, Irene (Pluim), Irene (van Gurp), Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea.

Eredienst/Monica  Bosman, 02-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4874, Subitem: 180.
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28-06-2020

Aanstaande zondag 28 juni is er weer een Spring! viering
Op zondag 28 juni staat alweer de 8e Spring! dienst op de agenda. Deze start op om 10.30 in de Johanneskerk.
Mocht je willen dat je voorbeden meegenomen worden in deze Spring! viering dan kun je deze het liefste per mail
doorgeven aan Irene Stolte: i.stolte@hetnet.nl.
Na een succesvolle online Spring! dienst op 10 mei 2020, zullen we elkaar nu weer gedeeltelijk fysiek gaan ontmoeten!
Helaas nog wel met maximaal 30 personen, maar toch, we kunnen elkaar weer even zien. Deze Spring! dienst zal ook op de
kerk-tv uitgezonden worden, zodat je ook thuis of in de Ontmoetingskerk de dienst kunt volgen. Als je aanwezig wilt zijn
in de Johanneskerk of Ontmoetingskerk dien je je aan te melden, volg hiervoor de informatie via de nieuwsbrief of de
website.
In deze Spring! dienst staat de Samaritaanse vrouw bij de put centraal. Hoe kijkt iedereen naar de Samaritaanse vrouw,
hoe kijk je zelf naar anderen of hoe kijken andere naar jou? Is dat met ogen van liefde, zonder vooroordelen of ligt het
allemaal genuanceerder? Deze dienst zal weer vol staan met muziek, sketches, persoonlijke verhalen, actualiteiten en
meer.

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 te
vieren en ervaringen te delen.

Het Spring! Team: Ard, Irene (Pluim), Irene (van Gurp), Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea.

Eredienst/Hans  Pelman, 28-06-2020
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30-06-2020

DE SAMARITAANSE VROUW STOND CENTRAAL TIJDENS DE SPRING1 VIERING
OP ZONDAG 28 MEI 2020
Na afloop van deze Spring! viering hebben we van veel kerkgangers en thuis-kijkers reacties mogen ontvangen. Dit heeft
ons goed gedaan en blijft ons veel energie geven om Spring! vieringen te organiseren en telkens te verbeteren. Een greep
uit de ontvangen reacties:

'Het was heel duidelijk en werd heel creatief en
beeldend gebracht. Het mooie thema van wie je ook
bent, je mag er zijn en altijd van het levend
water blijven drinken'; 'En wat hebben wij er van
genoten ! Mooi was het, eigenlijk in vrijwel alle
onderdelen. Zeker ook in de �ontmoeting� in deze
haast dansante vorm. Ook de hele compositie, ja
feestelijk. En zoals je zelf ook al zei: hoopvol.
Met name de introductie van de heilige Photini was
indrukwekkend. Ook als persoonlijk getuigenis''Een
mooie en ontroerende dienst''Een dienst die er toe
doet''Wat een fijne springdienst was het
vanmorgen. Hartelijk dank voor alle moeite die
jullie hebben gedaan om er iets zinvols van te
maken. Het is een groot goed dat we de dienst
kunnen volgen via internet.''Een fijne viering en
in alle rust gebracht met een mooie boodschap'
In deze Spring! dienst stond de Samaritaanse
vrouw, Photini, bij de put centraal. Het thema
werd mooi neergezet door Margreet en Thea in de
sketch. In deze sketch werden twee vrouwen
gespeeld welke aan het roddelen waren over Photini
op het moment dat ze Jezus ontmoette bij de put.
'Moet je haar zien! Ze gaat er nog op in ook!
Snapt ze dan niet dat hij haar gewoon voor de gek
houdt? Levend water. Poeh, alleen als er vissen in
zwemmen zeker. Zonder dat is water toch echt niet
levend, hoor.'Na het hartelijke welkom van
Maurice, werd er op een speciale manier een
variant op het bijbelverhaal gespeeld door
Margreet, Nely en Bert. Nely gaf een mooie
overweging waar centraal stond dat Jezus jou ziet,
wie je ook bent, ongeacht je achtergrond. 'Ik zie
jou'
Normaliter staat ontmoeting natuurlijk centraal
in de Spring! diensten. Helaas kon dit nog niet
vorm gegeven worden zoals we gewend zijn. Maar een
bewegende �ontmoeting� zorgde toch voor plezier en
aandacht voor elkaar: 'Van binnen naar buiten, van
gebonden naar bevrijd.'De dienst werd vervolgd met
actualiteiten en gebed, gebracht door Irene van
Gurp. Centraal stond natuurlijk Corona met het
gemis van persoonlijk contact. Ook was er aandacht
voor het doorbreken van racisme.'Ik zie jou'De
dienst werd afgesloten met een zegenlied. Voor
iedereen gezongen door het Spring! team.
Mocht je de dienst nog terug willen kijken, dan
kan dat op deze website:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2037-Johanneskerk

Het Spring! Team: Margreet, Ard, Irene (Pluim),
Irene (van Gurp), Marnix, Maurice, Nely, Rolinka,
Rosetta en Thea.
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06-07-2020

WEER NAAR DE KERK
Opnieuw naar de kerk gaan. Het leek een gewenningsproces, maar ook een feest van herkenning. Alsof de herinnering aan
het naar de kerk gaan weer moest worden opgediept.

Vanaf zondag 7 juni stonden de kerkdeuren weer
�een beetje� open bij de Ontmoetingskerk en de
Johanneskerk. De Paaskaarsen brandden weer, dertig
mensen mochten er binnen. De eerste keer werd het
toegestane aantal personen niet gehaald, de
volgende keren wel. In de Ontmoetingskerk kon via
een scherm de dienst in de Johanneskerk van dat
moment worden gevolgd. 
Alle overheidsvoorschriften werden keurig
opgevolgd zoals: vragen of je gezond bent, geen
handen schudden, niet zingen en geen collecte in
de bank. Voor het doneren van de bijdragen stonden
twee emmertjes bij de uitgang.Hoewel de
coronamaatregelen vanaf 1 juli sterk zijn
verruimd, blijft de anderhalvemetermaatregel
gehandhaafd. Daardoor wordt het maximum aantal
bezoekers dat zowel in de Johanneskerk als in de Ontmoetingkerk een plaats kan krijgen beperkt tot 60. Zolang deze
maatregel geldt, blijft het noodzakelijk dat men zich aanmeldt om een kerkdienst te kunnen bijwonen. Dat kan op de
website van de nieuwe gemeente. maas-en-beekdal.protestantsekerk.net/aanmelden.
De diensten zijn terug te zien via Kerkdienstgemist.nl, zoeken naar Johanneskerk Sittard.
Willy de Koning

Eredienst/Monica  Bosman, 06-07-2020
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06-07-2020

BIJ DE DIENSTEN
JONA IN DE ZOMERDIENSTEN

In de komende zomerdiensten in augustus volgen we
het Bijbelboekje Jona. Voor elke zondag een
hoofdstuk. Jona is een bekend, geliefd, spannend
en aansprekend boek. Jona is het verhaal waarin
God het eerste en het laatste woord heeft. Jona
moet dat woord de wereld in dragen. Hij moet
profetisch spreken. Maar Jona wordt eerder
getekend als mens dan als profeet. Zijn zwakheden
wordt breed uitgemeten. Maar ook zijn sterke
kanten worden belicht. Hij krijgt een
bovenmenselijke taak, die hij amper aan kan. Hij
krijgt van God de opdracht het kwaad in de wereld
(Ninevé) aan de kaak stellen. Kan hij dat wel? En
moet hij in zijn eentje die verantwoordelijkheid
dragen? Het is bepaald niet vanzelfsprekend je
stem te laten horen en iets te doen als de ene
mens de andere beschadigt. Geen wonder dat Jona
aanvankelijk zijn gezicht afwendt en een andere
kant uitkijkt. De rode draad in het boekje is dan
ook dat we het kwaad altijd onder ogen moeten
zien. Ook al is er niet direct een oplossing voor
handen.

Eredienst/Monica  Bosman, 06-07-2020
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31-08-2020

BIJ DE DIENSTEN

ALLES HEEFT ZIJN TIJD (PREDIKER 3: 1-15) 
'Alles heeft zijn tijd', dat is het thema van de
kerkdienst op zondag 12 juli. Na een aantal
prachtige liederen gezongen en opgenomen door
enkele leden van de cantorij is het tijd om stil
te staan bij het vertrek van enkele
gemeenteleden.Deze zondag wordt er afscheid
genomen van Janny en Gerard Kortleve. Zij zijn
hier 55 jaar geleden komen wonen. Nu gingen ze
verhuizen naar Zeist om dichter bij hun kinderen
en hun kleinkinderen te zijn.Wat zijn ze actief
geweest in de kerk. Gerard is jarenlang kerkvoogd
geweest, heeft zich ook ingezet voor het samengaan
tussen Hervormde en Gereformeerde gemeenten. Ook
is hij scriba geweest. Janny was
zondagschoolleidster en ook ouderling en
wijkcontactpersoon voor Kerkbalans, het kerkblad
en betrokken bij de bloemengroet. Samen zijn ze
geregeld gastheer en gastvrouw, kerkenwacht en
zitten ze in de krantenleesgroep. Dankbaar kijken
we terug op deze tijd en voor ons als gemeente is
er nu een tijd om te verliezen.
Ook wordt er afscheid van Jolanda, Charles, Jasmin, Richard en Scarlett Cartwright. Zij hebben vier jaar hier gewoond
vanwege het werk van Charles bij de Allied Forces en verhuizen nu weer terug naar Warkworth. Met hen kwam er veel
vrolijkheid in de kerk. Jolanda zong bij de cantorij en speelde ook geregeld op het orgel. En Charles was actief in de
Kindernevendienst. Ook hebben ze een zeer geslaagde pubquiz georganiseerd, beneden in de kelder en meegewerkt met de
kinderdienst met Kerst. En wat hebben we genoten van de kinderen. Dat was een tijd om te lachen.Irene Pluim geeft de
beide families een kaars en de cantorij schenkt een cadeau aan Jolanda. Dan mogen we om beurten naar buiten gaan en op
gepaste afstand kunnen we buiten afscheid nemen. Helaas is het nu geen tijd om te omhelzen, maar met woorden en gebaren
laten we deze lieve mensen gaan en bidden ze al het goede toe.
Inge Streekstra

JONA VERRASSEND ACTUEEL 
Het is Coronatijd, maar gelukkig zijn er al wel weer kerkdiensten. Bijna vijftig mensen hadden zich ingeschreven voor
de dienst in de Ontmoetingskerk op zondag 16 augustus. Dominee Pier Prins nam ons verder mee op de reis van Jona, die in
deze dienst door de vis werd uitgespuwd, en de grote stad Ninevé bereikte.
Het toenmalige centrum van een wereldrijk, met een koning die met harde hand regeerde. Die niet terugschrok voor
volkerenmoord, gedwongen volksverhuizingen en onderdrukking. Martelingen misschien wel. Het is ook de week van de grote
demonstraties in Minsk, Wit Rusland. Moedig komen daar mensen in opstand tegen de �laatste dictator van Europa�. De
uitkomst is nog onzeker op dit moment. En opeens is Jona actueel � hij trok als een soort één persoons demonstratie door
Ninevé, en riep de machthebber van toen ter verantwoording. Dat liep toen goed af � de koning en zijn hele volk kwamen
tot inkeer. God was van plan Ninevé om te keren, maar híj bedacht zich, �en hij deed hij het niet�. Dit roept ook wel
lastige vragen op. Is alles dan zomaar vergeven en vergeten? Dat vond ook Jona moeilijk voorstelbaar, en vandaag is dat
al even ingewikkeld.
Zingen mochten we niet, maar we hoorden prachtige liederen. Twee van de beste zangeressen van Nederland waren digitaal
bij ons, Trijntje Oosterhuis en Elske DeWall. Trijntje zong een lied van haar vader Huub Oosterhuis, en Elske zong het
prachtige lied 1000 uit het liedboek. Wij zagen hoe het spoor van God, sporen van mensen kruiste. Ga er even voor
zitten, en laat u inspireren!
Bert Stuij

Vervolg op volgende pagina >>
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31-08-2020

KERKDIENST GEMIST
Alle diensten zijn onder voorbehoud van de coronamaatregelen. Voor het bijwonen van diensten moet u zich opgeven. Dat
bij voorkeur via de website
www.PGMBD.nl. Eventueel kunt u bellen naar Joke van der Steen (tel: 046-4584618 ). Voor actuele informatie verwijzen we
u naar de website, of naar de nieuwsbrief.

De diensten in de Johanneskerk kunnen nu al op
KerkTV gevolgd worden.
Er wordt aan gewerkt om ook de diensten vanuit de
Ontmoetingskerk zo te kunnen volgen. Type
www.kerkdienstgemist.nl. in de adresbalk van uw
browser. Vul in Sittard, en klik op het groene
vergrootglas. Dan verschijnt Johanneskerk. Kies de
uitzending van de zondag. U kunt de dienst direct
live volgen of later bekijken. Erg handig is ook
de App die u op uw telefoon of tablet kunt (laten)
zetten. De App �kerkdienstgemist� is er zowel voor
iOS als Android.

Eredienst/Hans  Pelman, 31-08-2020
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06-09-2020

NEGENDE SPRINGDIENST OP ZONDAG OP 13 SEPTEMBER OVER DE VERLOREN
ZOON.
De 9e dienst in de Springserie is op zondag 13 september in de Johanneskerk in Sittard. We beginnen om 10.30 uur met de
dienst. Dit keer staat er geen persoon centraal maar een gelijkenis. In deze Spring! - dienst staat De verloren zoon
centraal. Iedereen kent dit verhaal wel. De lang weggebleven zoon komt eindelijk weer thuis. Een verhaal dat vanuit
verschillende perspectieven bekeken kan worden. In wie uit het verhaal kan jij jezelf het meeste vinden? In de broer, de
vader of toch de verloren zoon?

Ook nieuwgierig geworden? Neem gerust vrienden en
kennissen mee, iedereen is welkom! Er is crèche en
kindernevendienst. We zien je graag komen. (aanmelden via de site)
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.
De laatste Spring-dienst van dit jaar is op zondag 29 november. Noteer dit alvast maar in je agenda
Het Spring! Team: Ard, Irene (Pluim), Irene (van Gurp), Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta

Eredienst/Monica  Bosman, 06-09-2020
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18-09-2020

AFSCHEID IRENE PLUIM
Op 27 september is het zo ver, de laatste dienst van Irene Pluim in onze gemeente.

Het zal zeker een bijzondere dienst worden;  de
kerk is dan ook al volgeboekt. Jammer dat niet
iedereen erbij kan zijn die dat zou willen, maar
gelukkig zijn er andere goede opties om betrokken
te zijn bij het afscheid van Irene:
Allereerst kunt u de dienst ook thuis meebeleven
via de website Kerkdienstgemist.nl, de zoekterm is
Sittard.
Verder kunt u na afloop van de dienst, vanaf
12.15 u, naar de Johanneskerk komen om persoonlijk
afscheid van Irene te nemen. Wilt u zich in
verband met Corona hiervoor wel nog even
aanmelden, via een mailtje naar Wim Hendriks. Zijn
adres is: wpt_hendriks@hetnet.nl   Zo kan het toch
nog heel persoonlijk worden, zelfs als u de dienst
alleen maar digitaal kunt volgen!
We herinneren u ook nog even aan de mogelijkheid van een eigen bijdrage voor haar afscheid: u kunt een persoonlijke
wens, een groet, een herinnering op een a4 vel inleveren. Er zijn al aardig wat mooie bijdragen binnengekomen, maar er 
kan nog meer bij!
In Onderweg vindt u de adressen waar u dit kunt inleveren, en een eventueel digitaal A4tje kunt u sturen naar
Stuijfiles@gmail.com 
Ook kunt u een financiële bijdrage geven voor het kado wat we als gemeente willen aanbieden. hiervoor kunt een bedrag
overmaken op rekeningnummer NL 78 INGB 00010512 60 t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht, onder vermelding
van Afscheid Irene Pluim.

Eredienst/Monica  Bosman, 18-09-2020
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SPRINGDIENST ZONDAG 13 SEPTEMBER "MET OPEN ARMEN WORDT JE
ONTVANGEN"
Op zondag 13 september hebben we weer een Spring! viering meegemaakt. In dit nieuwe kerkelijk jaar staat er geen
persoon meer centraal, maar een gelijkenis. Dit keer was dat de verloren zoon.

Iedereen kent dit verhaal wel. De lang
weggebleven zoon komt eindelijk weer thuis. Een
verhaal dat vanuit verschillende perspectieven
bekeken kan worden. Het thema van deze dienst was
dan ook: 'Met open armen word je ontvangen'.
In de tweespraak vertolkten Theo en Marnix de
jongste en oudste zoon, vlak voordat de oudste
zoon zou vertrekken. Een komisch gesprek tussen
beide heeft het thema van deze dienst mooi
neergezet. Nadat de kinderen naar de
kindernevendienst zijn gegaan hield Irene van Gurp
de overweging. Irene liep aan de hand van een
schilderij van Rembrandt (terugkeer van de
verloren zoon) aan de hand van verschillende
perspectieven (gelijkenissen) door het
bijbelverhaal heen. Dit was een combinatie van
kunstgeschiedenis, het bijbelverhaal en de
persoonlijke beleving van Irene.
Zoals altijd was er ook tijdens deze Spring!
dienst veel muziek. Vooral de solo van Theo
Zwartkruis, begeleid door Irene van Gurp en Thea
Coenen (beide zang) en Marnix van Gurp (piano),
raakten veel mensen diep en pasten mooi bij de
overweging van Irene. Ook de vaste elementen als
�ontmoeting� en actualiteiten konden natuurlijk
niet ontbreken. Mocht je de dienst gemist hebben,
dan is deze online nog terug te kijken:
www.kerkdienstgemist.nl.
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.
De laatste Spring-dienst van dit jaar is op
zondag 29 november. Noteer dit alvast maar in je
agenda
Het Spring! Team: Ard, Irene (Pluim), Irene (van
Gurp), Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en
Thea.

Vervolg op volgende pagina >>
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STARTDIENST MET HET THEMA "EEN NIEUWE START"
zoals elk jaar begint het kerkelijk seizoen met een "startdienst". Dit jaar was die op 20 september, en als thema voor
de dienst was "Een Nieuwe Start" gekozen. Dat is zeker erg toepasselijk voor dit jaar.

Allereerst omdat we nu voor het eerst als
gefuseerde gemeente �Maas- en Beekdal� aan de slag
gaan. Nog meer dan voorheen is dat een uitnodiging
om vanuit Sittard eens aan te schuiven bij de
Geleense activiteiten en andersom. Ze zijn nu van
ons allemaal! Een nieuwe start is het ook omdat
Irene Pluim, die deze dienst nog voorging, aan een
nieuwe start in Oosterbeek begint. En wij dus aan een nieuwe start zonder haar. En tenslotte omdat het een start is als
nooit eerder � in het licht van Corona. Het hele kerkelijk programma richt zich op verbinding, ontmoeting en verdieping
en in deze tijden is dat verbinden en ontmoeten nog niet zo simpel. We zoeken naar nieuwe manieren. 
Toch is er met inzet van velen weer een mooi programma opgesteld, al zullen sommige activiteiten wat later beginnen en
zal er ongetwijfeld ook nog een en ander niet door kunnen gaan. Alle activiteiten zijn bij elkaar gebracht in het
Kringenwerk programma (www.kringenwerk.nl ), en daar is te zien dat er toch al flink wat is gestart of bijna gaat
beginnen. Gespreksgroepen, samen de krant lezen, het koor Synoidos en de cantorij, gezelligheidsmiddagen, de Spring
diensten, een aantal lezingen, wandelingen. De eerste wandeling is zelfs al gepland op 7 oktober. 
Ook Zin en Hapjes, op de eerste zondagmiddag van de maand gaat weer door&.  hoewel nog even niet in het Gruizenkerkje,
maar in de Johanneskerk. Het kerstverhaal dat normaal gesproken óók in het Gruizenkerkje verteld wordt, klinkt nu onder
de bomen van het Limbrichterbos. Zo levert Corona soms ook weer creatieve ideeën op.
Irene sprak in haar overweging over de werkers in de wijngaard, waar de laatsten de eersten zijn. Elke werker was
welkom, voor elk was er �een nieuwe start� zou je kunnen zeggen. Na de overweging presenteerde Bert Stuij mede namens
voorzitter kringenwerk Dick Haster het jaar programma voor zo ver dat nu al gevuld is. Hij wees nog eens op het belang
van de site van het kringenwerk én op de nieuwe site van onze kerk (www.pgmbd.nl ). Daarop staat een kalender zodat je
altijd weet wat er aan komt. Een dienst als nieuwe start. En als uitnodiging om te zien wat van uw gading is.

Eredienst/Monica  Bosman, 23-09-2020
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HOOGSTAETEDIENSTEN
Elke eerste dinsdag van de maand is er voor de ouderen in onze gemeente een dienst van woord en gebed in huize
Hoogstaete in Sittard. Van 10:30 uur tot 11.30 uur wordt er gezongen, gelezen, verteld en gebeden rond een bijbels thema
en meestal wordt daarover met elkaar doorgepraat. Ook worden er gedichten voorgedragen en drinken we samen koffie. 

Twee keer per jaar vieren we het avondmaal. Het
zijn hele sfeervolle, ongedwongen diensten,
waarbij ook ouderen uit andere tehuizen welkom
zijn.Voor vervoer kunt u contact opnemen met leden
van de werkgroep:
Ds. Pier Prins 046-4360037Doetien Benz,
bedobenz@planet.nl, 046-4523281Yolanda Kragt,
046-4586130Mia van Klei 046-4234812Jenny Visser
046-4517934Marius en Miek van Andel 046-4515854
We leven nu echter in de tijd van corona en dus
kunnen deze diensten tot en met het eind van 2020
niet doorgaan. We hopen elkaar in betere tijden
weer te ontmoeten en hopen dat u de zomer gezond
en wel bent doorgekomen.Dominee Irene Pluim gaat
ons verlaten. Zij gaat naar haar nieuwe gemeente
Oosterbeek-Wolfheze. Wij wensen haar, ook namens
alle ouderen, een gezegende toekomst toe met haar
gezin en bedanken haar voor de fijne diensten in
de afgelopen 19 jaar.
Ook Willemien Kamstra gaat ons verlaten. Ook bedanken wij Willemien voor de toewijding in de afgelopen jaren.
Iedereen het allerbeste toegewenst en blijf gezond.
Doetien Benz, coördinator Hoogstaetediensten

Eredienst/Monica  Bosman, 23-09-2020
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Nieuwsid: 5143, Subitem: 180.
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23-09-2020

BIJ DE DIENSTEN

ZONDAG 4 OKTOBER IN DE ONTMOETINGSKERK:
ISRAËLZONDAG 
Op de eerste zondag in oktober geeft de
Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting
aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid
met Israël. In deze tijd van het jaar vieren de
Joden hun grote feesten. In dienen, leren en
vieren zoekt de kerk de relatie met het Joodse
volk. Want we moeten steeds bedenken en benadrukken dat er zonder Jodendom geen Christendom zou zijn. Zonder het Oude
Testament geen Nieuw Testament. Zonder synagoge geen kerk. De eerste gemeenschap rond Jezus was een louter Joodse
aangelegenheid, want Jezus en zijn discipelen waren immers Joods. Op deze zondag staan we als kerk stil bij onze relatie
met Israël. Centraal in deze dienst staan bekende, mooie en aansprekende woorden uit de Thora, namelijk: Deuteronomium
30: 11-20 met daarin de aansporing: kies voor het leven!
ZONDAG 11 OKTOBER: AFSCHEID NEMEN VAN DE AFGETREDENAMBTSDRAGERS IN DE JOHANNESKERK 
Zoals bekend is per 1 juli onze nieuwe gemeente gevormd, die geleid wordt door de kerkenraad bestaande uit ambtsdragers
van de twee voormalige kerkenraden. Met de vorming van deze nieuwe kerkenraad hebben we afscheid genomen van vijf
ambtsdragers.  

Het zijn:Loes van Elk-Kraan als ouderling-pastoraat, Bea Hofmeijer-van Doezelaar als diaken, Eric Rodigas als
ouderling-kerkrentmeester, Ruud Steen als ouderling voor de coördinatie van de oudsten en Germ Visser als
ouderling-scriba. Graag willen we hen ook te midden van de gemeente van harte bedanken voor hun grote en soms jarenlange
inzet als ambtsdrager voor de kerkenraad en daarmee ook voor de gemeente!

Eredienst/Monica  Bosman, 23-09-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5145, Subitem: 180.
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14-10-2020

GEVOLGEN VAN DE NIEUWE STRENGERE MAATREGELEN VOOR ONS KERKELIJK
LEVEN
De nieuwe strengere maatregelen die door het kabinet op 13-10-2020 zijn afgekondigd, hebben ook gevolgen voor ons
kerkelijk leven. Wij zullen deze regels respecteren en zullen bij twijfel over de interpretatie de veilige kant kiezen.

1.Kerkdiensten 
Het aantal kerkgangers wordt beperkt tot 30.
Vooraf aanmelden is verplichten en we willen
iedereen een eerlijke kans geven om de dienst bij
te wonen. Daarom geldt vanaf heden dat de
aanmelding mogelijk is vanaf 1 week voorafgaand
aan de dienst. Zoals gewoonlijk kunt u zich
aanmelden via de internetsite van de PGMBD,
https://www.pgmbd.nl/aanmelden .
Door de beperking in aantal kerkgangers gaan we
de komende weken onze kerkdiensten in de
Johanneskerk houden om de gelegenheid te bieden de
dienst thuis te kunnen volgen via
www.kerkdienstgemist.nl .
Vanaf het moment dat ook vanuit de
Ontmoetingskerk uitgezonden kan worden (volgens
planning 15-11) volgen we weer het om-en-om
rooster.
Concreet betekent dit voor de komende weken:
18-10 Johanneskerk in plaats van Ontmoetingskerk (plus dienst om 14.00 uur door de NAK)
25-10 Johanneskerk
01-11 Johanneskerk in plaats van Ontmoetingskerk
08-11 Johanneskerk
15-11 Ontmoetingskerk
22-11 Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Om zoveel mogelijk nabestaanden de gelegenheid te bieden om de dienst bij
te wonen zijn er diensten zowel in de Johanneskerk (om 10.30 uur ) als ook in de Ontmoetingskerk (om 16.00 uur). In
beide gevallen zal er ook voor live streaming van beide diensten worden gezorgd.
29-11 en volgende zondagen : conform rooster
2. Vergaderingen 
Uitgangspunt is dat vergaderingen via MS Teams worden gehouden
Fysiek vergaderen mag als iedere deelnemer daar voorstander van is en mits de basisregels worden gehandhaafd. Het
aantal deelnemers in een ruimte is beperkt door de 1,5 m regel. Voor elke ruimte is aangegeven hoeveel personen aanwezig
kunnen zijn. In de kerkzaal is dat maximaal 30 personen.
3. Bijeenkomsten 
We zien voorlopig af van andere bijeenkomsten zoals breicafé, krantleesgroep, zondagmiddagbijeenkomst, Emmaplein 50
enz.
Namens de coronawerkgroep,
Eddy Roerdink

Eredienst/Monica  Bosman, 14-10-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5216, Subitem: 180.
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31-10-2020

AFSCHEID AMBTSDRAGERS IN CORONATIJD: DANKBAARHEID VIEREN
De dienst moesten weer wat kleinschaliger worden vanwege corona, nog maar dertig mensen konden er op 11 oktober bij
zijn. Gelukkig is er kerkTV, en waren er tientallen mensen digitaal aanwezig. Het aantal aanwezigen mocht dan klein
zijn, dat gold zeker niet voor de dankbaarheid en waardering voor de aftredende ambtsdrager, integendeel.

Ds Pier Prins bedankte Bea Hofmeijer, Loes van
Elk, Ruud Steen, Eric Rodigas en Germ hartelijk
voor hun grote inzet in de afgelopen jaren. Voor
allemaal zat de tijd in de kerkenraad er op, maar
bijna allemaal blijven ze op de een of andere
manier als vrijwilliger actief in onze
kerkgemeente. Ook weer iets om dankbaar voor te
zijn. Pier maakte ook van de gelegenheid gebruik
om de nieuwe pastorale wijkindeling te tonen. Er
zijn coordinatoren en contactpersonen voor elk van
de wijken in onze nieuwe gemeente - Grevenbicht,
Beek, Urmond, twee wijken in Geleen en dan nog
vier in Sittard en omgeving. De bemensing is op
orde, alweer iets om dankbaar voor te zijn. Dat geldt zeker in deze tijd waarin pastorale zorg zo belangrijk is. De
overweging ging over een bruiloftsfeest, dat bekende verhaal over het feest waar de genodigden het af laten weten, en
waarbij de feestzaal vervolgens gevuld wordt met mensen �van de straat�. Onvermijdelijk sta je dan even stil bij het
feit dat zomaar mensen uitnodigen juist nu zo lastig is, en dat �mensen van de straat� zich nu eerst aan moeten melden
voor ze naar binnen mogen. Hoe dan ook, de uitnodiging van de Heer blijft staan, zijn feest gaat door, en je kunt het
van overal meevieren. Zelfs van thuis, zoals velen nu doen moeten. 
De dienst werd afgesloten met een kleinschalige en volledig �coronaproof� ingerichte oogstmarkt op het kerkplein. De
opbrengst was weer bestemd voor �Shabai� � de dochten van Iet en Maarten den Boer die in China woont en werkt, en daar
met haar man en gezin getuige van Christus wil zijn. Ook een oogstmarkt is een viering van dankbaarheid en er was veel
geoogst. Van pompoenen en courgettes tot jams, sappen en noten. Er waren zelfs vruchten van de stekjes die eerder dit
jaar op de (virtuele) stekjesmarkt gekocht waren! De dertig kerkbezoekers lieten zich niet onbetuigd, en de tafels
werden behoorlijk leger.

Bert Stuij

Eredienst/Monica  Bosman, 31-10-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5250, Subitem: 180.
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31-10-2020

BIJ DE DIENSTEN

ZONDAG 8 NOVEMBER: DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID 
In de maand november altijd komt de Dankdag voor
gewas en arbeid voorbij. We worden opgeroepen om
onze dank te tonen voor wat we krijgen en kunnen
doen. We leven in een vrij, rijk en welvarend
land. Velen gaat het gelukkig dan ook goed. Toch
zijn er ook mensen en gezinnen die niet delen in
welvaart en voorspoed. Dit jaar zijn er mensen die
zwaar getroffen zijn door de Corona-crisis en in
(financiële) problemen zijn gekomen. De
voedselbanken draaien overuren en zijn amper in
staat om alle aanvragen te honoreren. Danken
betekent ook delen van wat we gekregen hebben. In
deze dienst op Dankdag vragen we aandacht voor
elementaire levensbehoeften, die onmisbaar zijn,
maar die sommigen wel moeten ontberen. Leidraad
voor deze dankdag is: Deuteronomium 24: 10 � 22.
Om het niet alleen bij woorden te laten, wordt er
ook een diaconale actie verbonden aan deze
Dankdag, namelijk dat er producten worden ingezameld voor de voedselbank. Door de Coronacrisis hebben voedselbanken te
maken met een toenemende vraag aan eten en drinken tegenover een afnemend aanbod aan voedsel. Als kerk kunnen we ons
steentje bijdragen.
ZONDAG 22 NOVEMBER: LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 
Op zondag 22 november 2020 zijn we aangekomen bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag erop beginnen we
immers met de eerste zondag van de advent aan een nieuw jaar. Het is een goed gebruik om bij die overgang van het oude
naar het nieuwe kerkelijke jaar stil te staan bij hen die ons ontvallen zijn. Veel namen van de overledenen zullen ons
bekend voorkomen, andere namen zijn ons wellicht minder bekend. Toch spreekt uit elke naam een uniek leven. Bij het
noemen van de namen wordt een kaars aangestoken en willen we hen voor Gods aangezicht gedenken.
In de voormalige gemeente Geleen-Beek-Urmond zijn overleden op:
11 november 2019 Annie Groenewegen � van Tienhoven 95 jaar21 december 2019 Liesel Lamers � Kuster 8225 december 2019
Sjaan Hartensveld � Jordaan 998 januari 2020 Janny Rutgers � Schuitema 9212 februari 2020 John Morré 8416 februari 2020
Caroline Steenwijk 643 maart 2020 Frans Hoen 5110 maart 2020 Jan Ridderbeekx 7218 maart 2020 Jaap Poot 8024 maart 2020
Wim Kirchner 859 april 2020 Jaap Strikwerda 8727 april 2020 Martje van der Wall � Zweers 8015 mei 2020 Heleen
Vliegenthart � Peijs 6824 mei 2020 Leviena Samson 8523 juni 2020 Greet Boskamp � van der Lei 7613 juli 2020 Henk
Knippers 8926 juli 2020 Wim van Elk 7812 september 2020 Gerry van Oort � de Waal 9012 september 2020 Froukje Hofmans �
Poelstra 8123 september 2020 Cobie van der Werf � Loderus 851 oktober 2020 Hanny Stork � Bekker 85 3 oktober 2020 Corrie
Pleijte � Geluk 1009 oktober 2020 Pieter de Zeeuw 7414 oktober 2020 Sjannie Jacobs 86

In de voormalige gemeente Sittard-Grevenbicht gedenken we de overledenen die op verschillende manieren bij onze
geloofsgemeenschap betrokken zijn geweest
OVERLEDEN:17-11-2019 Dhr. Joannes Mathijs Stoffels 80 jaar20-11-2019 Mevr. Aaltje Sieswerda � Beens 8027-11-2019 Dhr.
Klaas Roelof Snippe 90 21-12-2019 Mevr. Ingrid Bernadette Goulding 5906-02-2020 Mevr. Anna Catharina Alida Tempelman -
Froom 100 05-03-2020 Mevr. Anna Maria Kreuze 94 18-03-2020 Dhr. Frans Hubert Marie Horn 88 20-03-2020 Mevr. Didérique
Henriëtte de Raad 97 09-04-2020 Dhr. Mathieu Eijkenboom 82 12-04-2020 Dhr. Pieter Reitsma 84 20-05-2020 Dhr. Harry
Massen 77 21-05-2020 Mevr. Jannetje Maria Van Eerden � Schipper 90 25-05-2020 Mevr. Albartha Jozina Petronella Smits �
Verhoeven 95 01-06-2020 Mevr. Elisabeth Frederica van Didden � Singels 89 19-06-2020 Dhr. Fokke Dijkstra 86 12-09-2020
Mevr. Johanna Gerritje (An) Puijman � Mols 87
We hadden graag � evenals in andere jaren � met veel mensen deze bijzondere dienst willen houden. In verband met de
Corona-maatregelen zal een volle kerk dit jaar niet mogelijk zijn. We mogen maar met maximaal 30 mensen bij elkaar
komen. Dat betekent dat per overledene helaas twee nabestaanden aanwezig kunnen zijn. Alle families hebben voor deze
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dienst een uitnodiging ontvangen waarin staat bij wie u zich kunt aanmelden.Sinds begin november hangt er een camera in
de Ontmoetingskerk. Dat betekent dat deze dienst via internet uitgezonden zal worden. Klik voor deze uitzending op
www.kerkdienstgemist.nl. Vul dan in bij 'zoek kerk' : Geleen. Omdat deze dienst niet tegelijk met die vanuit de
Johanneskerk uitgezonden kan worden (we hebben maar één licentie), vinden er op deze zondag twee herdenkingsdiensten
plaats; In de Johanneskerk om 10.30 uur (dominee Irene Pluim uit Oosterbeek/Wolfheze) en in de Ontmoetingskerk (dominee
Pier Prins) om 16.00 uur.

Eredienst/Monica  Bosman, 31-10-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5255, Subitem: 180.
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01-11-2020

DOOP NOUD KOLKMAN
Op zondag 25 oktober 2020 hebben wij Noud laten dopen in de Hervormde gemeente Den Ham in Overijssel. We hadden de doop
van Noud dit jaar al meerdere keren gepland bij ons in de kerk in Sittard, maar helaas kon dit door alle
coronamaatregelen niet doorgaan.

We zijn dan ook blij en dankbaar dat, na het
vertrek van Ds. Irene Pluim, we Noud hebben kunnen
laten dopen in Den Ham. De Hervormde kerk in Den
Ham is de oude gemeente van Mirjam waar we al veel
belangrijke momenten in ons leven hebben
meegemaakt. Er waren in totaal 6 baby�s die
gedoopt mochten worden. Dit werd verspreid over 2
zondagen, zodat we onze naaste families uit konden
nodigen om fysiek aanwezig te zijn. Dit vonden we
natuurlijk erg fijn. Het was wel jammer dat
overige familie en vrienden niet aanwezig, maar in
deze corona-tijd is dat helaas niet anders. De
dienst kon op www.kerkdienstgemist.nl live
meegekeken worden en ook terugkijken is een optie
(natuurlijk ook voor gemeenteleden van gemeente
Maas- en Beekdal). Ook Lynn was natuurlijk erg
trots om haar broertje gedoopt te zien worden. Door het terugkijken van foto�s van haar eigen doop, heeft dopen voor
haar nu ook meer betekenis gekregen. Noud heeft als bijbel tekst Johannes 8 meegekregen:Jezus zegt: �Ik ben het licht
der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in duisternis wandelen, maar zal het licht des levens hebben.�Dit is een zeer
waardevolle tekst uit de bijbel met een voor ons belangrijke betekenis. Deze tekst past toevalligerwijs erg goed bij het
thema van deze Onderweg en bij het thema van de Spring! dienst op zondag 29 november 2020
. Ard, Mirjam en Lynn Kolkman

Eredienst/Monica  Bosman, 01-11-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5264, Subitem: 180.
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01-11-2020

ZONDAG 29 NOVEMBER IS ER WEER EEN SPRING! VIERING: LICHT!
Op zondag 29 november staat de 10e Spring! dienst op de agenda. Deze start op om 10.30 in de Johanneskerk en natuurlijk
online. In deze Spring! dienst staat het thema "Licht!" centraal. We gaan hierbij uit van de bergrede (Matteüs 5) waarin
o.a. staat "Jullie zijn het licht in de wereld. 
Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder
een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet
jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel."
Zondag 29 november is de eerste  Adventzondag, dus het thema past goed in de periode van het jaar. We zullen natuurlijk
een "tweespraak" hebben, veel naar muziek luisteren, veel naar elkaars verhalen over het Licht luisteren en elkaar
proberen te "ontmoeten". Zet allemaal 29 november in je agenda en hopelijk ontmoeten we elkaar fysiek of online!

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 te vieren en ervaringen te delen.
Het Spring! Team: Ard, Irene, Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea

Eredienst/Monica  Bosman, 01-11-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5265, Subitem: 180.
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21-11-2020

ZONDAG 22 NOVEMBER: LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR

Komende zondag vieren we de laatste zondag van
het kerkelijk jaar. We noemen de namen van hen die
ons ontvallen zijn. Er zijn op deze zondag twee
diensten. �s Morgens om 10.30 uur is de
gedachtenisdienst in de Johanneskerk waarin de
overledenen herdacht worden in de voormalige
gemeente Sittard-Grevenbicht. �s Middags om 16.00
uur is de dienst in de Ontmoetingskerk, waarin de
overledenen herdacht worden van de voormalige
gemeente Geleen-Beek-Urmond. Beide kerkdiensten
zijn te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl. Voor
beide diensten vul je onder 'zoek kerk' de
plaatsnaam 'Sittard' of 'Geleen' in. U bent van
harte uitgenodigd om deze gedachtenisdienst thuis
te volgen Als u wilt, kunt op een later tijdstip
de diensten alsnog bekijken.

Eredienst/Monica  Bosman, 21-11-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5306, Subitem: 180.
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26-11-2020

VIERING VAN HET AVONDMAAL OP ZONDAG 13 DECEMBER IN DE
JOHANNESKERK
Het is al geruime tijd geleden dat we het avondmaal gevierd hebben. Door alle maatregelen rond het coronavirus hebben
we vanaf maart de avondmaalsvieringen voorlopig stopgezet.

Toch heeft de kerkenraad gemeend dat een viering
van het avondmaal weer eens mogelijk zou moeten
zijn. Niet op de manier zoals we dat graag gewend
zijn, waarbij we naar voren komen en/of een kring
vormen. Hoe dan wel? De mensen die naar de
Johanneskerk komen, krijgen een schoteltje met een
stukje brood en een klein bekertje met wijn.
Tijdens de avondmaalsviering staat de voorganger
achter de tafel en kan men op de zitplaats brood
en wijn nemen. Ook mensen die thuis via
'kerkdienstgemist' de dienst meevolgen, zijn van
harte uitgenodigd het avondmaal mee te vieren,
door thuis brood en wijn klaar te zetten. Op deze
zondag verleent de cantorij van Sittard haar
(digitale) medewerking.

Eredienst/Monica  Bosman, 26-11-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5309, Subitem: 180.
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26-11-2020

OUDEJAARSDIENST IN DE ONTMOETINGSKERK
De dienst op oudejaarsavond stond in het kerkdienstrooster in de Gruizenkerk. Die werd door alle coronamaatregelen
afgelast, omdat we in de kleine kerken nu niet bij elkaar kunnen komen.

Na overleg in de kerkenraad is besloten toch een
oudejaarsdienst te houden, er zijn altijd mensen
die daar graag naar toe komen. Een moment van
bezinning voordat het nieuwe jaar begint.Er zal
een oudejaarsdienst gehouden worden in de
Ontmoetingskerk, op 31 december om 19.30 uur.
Voorganger is ds. Pier Prins en enkele
gemeenteleden verlenen hun medewerking aan deze
dienst. Ook voor deze dienst moet u zich uiteraard
aanmelden. Hartelijk welkom!

Eredienst/Monica  Bosman, 26-11-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5311, Subitem: 180.
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27-11-2020

SPRING! VIERING: DE BARMHARTIGE SAMARITAAN
Op zondag 10 januari staat alweer de volgende Spring! dienst op de agenda. Deze start om 10.30 in de Johanneskerk en
natuurlijk online. Bij het uitkomen van deze Onderweg hebben we net de laatste Spring! dienst van 2020 gevierd. In deze
dienst stond het thema "Licht" centraal. 

We hopen dat jullie van deze dienst hebben
genoten. Heb je zin om een keer mee te helpen bij
een volgende Spring! dienst, stuur gerust een
mailtje naar springdiensten@gmail.com of spreek
iemand van het Spring! team aan. In de Spring!
dienst op 10 januari 2021 staat de gelijkenis over
de barmhartige Samaritaan centraal. Het belooft
weer een verrassende Spring! dienst te worden met
een niet standaard kijk op dit bekende verhaal. We
gaan er weer een leuke dienst van maken met een sketch, veel muziek, een persoonlijke overweging en natuurlijk enkele
verrassende onderdelen. Zet allemaal 10 januari 2021 in je agenda en hopelijk ontmoeten we elkaar fysiek of online!
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 te
vieren en ervaringen te delen.
Het Spring! Team: Ard, Irene, Marnix, Maurice, Nely, Rolinka, Rosetta en Thea

Eredienst/Monica  Bosman, 27-11-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5328, Subitem: 180.
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23-12-2020

KERKDIENSTEN KERSTAVOND EN KERSTMORGEN
Helaas hebben we moeten besluiten om tot nader orde alleen online vieringen te houden.

U kunt die volgen via www.kerkdienstgemist.nl. 
Zoek onder 'Sittard' en dan vindt de uitzending
zowel vanuit de Johanneskerk als de
Ontmoetingskerk.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de
kerstvieringen op kerstavond in de Johanneskerk en
kerstmorgen in de Ontmoetingskerk. Dan kunnen we
samenkomen met maximaal 30 mensen.
Aan beide kerstvieringen wordt muzikale
medewerking verleend door mensen die naast het
orgel een blaasinstrument bespelen. Zowel voor de
kerstavond als de kerstmorgen zijn er nog plaatsen
beschikbaar. U kunt zich daar telefonisch voor
aanmelden bij Joke van der Steen, telefoon: 046 �
4584618
�

Eredienst/Monica  Bosman, 23-12-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5380, Subitem: 180.
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31-12-2020

ONLINE DIENSTEN 31 DECEMBER, 3 JANUARI EN 10 JANUARI (SPRING!)
Voorlopig zullen alle diensten uitsluitend via KerkTV gevolgd kunnen worden. We missen elkaars fysieke nabijheid
natuurlijk enorm, maar mooi is wel dat u diensten in elk geval met koffie af kunt sluiten. Dat kon in de kerken al
maanden niet meer.

In de komende anderhalve week is er een vesper op
31 december en een dienst met gastspreker Margriet
Gosker op 3 januari. Al op 10 januari is
vervolgens de eerste Spring! dienst van 2021. Alle
diensten kunt u volgen via kerkdienstgemist.nl .
Vergeet u niet een bijdrage voor de collectes over
te maken? De bestemming voor de diaconale
collectes is genoemd en elke zondag is er ook een
collecte voor onze eigen kerk, die uw bijdrage
eveneens goed gebruikt!
Afsluiting van het oude jaar  Op donderdagavond
31 december is er om 19.30 uur in de
Ontmoetingskerk een vesper-viering, waarmee we het
jaar afsluiten. We blikken op persoonlijke wijze
terug, waarbij Psalm 90 (in verschillende versies)
de rode draad vormt. Het is uiteraard een online
viering. Er wordt aan meegewerkt door Riet van
Alst, Fedor Coenen, Joke van der Steen, Wilma
Thijs en Pier Prins. De diaconale collecte is voor
Kerk in Actie, en bestemd voor noodhulp en
rampenpreventie in Ethiopie.
Zondag 3 januari  De eerste (online) dienst in
het nieuwe jaar, is op zondag 3 januari om 10.30
uur in de Johanneskerk. Voorganger is ds. Margriet
Gosker uit Venlo. Normaal een moment om elkaar een
goed nieuwjaar te wensen, dit jaar zullen we dat
vooral met kaarten en berichten moeten doen. De
diaconale collecte is voor het Leger des Heils.
Zondag 10 januari Al heel vroeg in het jaar is
dit keer de eerste �Spring! dienst�. Een goed
begin van 2021. Centraal staat de bekende
gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Over wie
de naaste is; niet de geestelijke leiders, maar de �vreemdeling� die niet zo�n goede naam had. Ongetwijfeld was het een
ongemakkelijke boodschap voor Jezus� luisteraars, tweeduizend jaar geleden. 
Maar de boodschap is minstens zo confronterend voor onszelf, vandaag. Zoals altijd is de Spring! dienst voorbereid door
het Spring! team, en u mag weer een verrassende afwisseling van dialogen, muziek en overweging verwachten. Kijken dus,
op 10 januari. Via kerkdienstgemist.nlDe diaconale collecte in deze dienst is voor het Toon Hermanshuis, voor
begeleiding en nazorg aan (ex-)kankerpatienten.

Eredienst/Monica  Bosman, 31-12-2020
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