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07-02-2020
Uitnodiging
Sirkelslag YOUNG
Sirkelslag YOUNG wat is dat?
Dit is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen uit
heel Nederland.
Vo
Sirkelslag YOUNG wat is dat?
Dit is een spannend en interactief spel tussen jeugdgroepen uit heel Nederland.
Voor wie is deze wedstrijd?
Voor jongeren van 12 t/m 16 jaar.
Hoe gaat dat dan in zn werk?Je speelt het spel
met je team vanuit je eigen locatie en speelt
online tegen honderden groepen uit heel Nederland.
Een team bestaat uit min. 5 en max. 12 kinderen.
Je team krijgt opdrachten en vragen, die je die
avond in teamverband moet uitvoeren/ beantwoorden.
Voor elke uitgevoerde opdracht krijg je punten.
Meer info: www.sirkelslag.nl
Wanneer is het?Sirkelslag Young gehouden op vrijdagavond 7 februari 2020.We gaan dit houden in de Ontmoetingskerk.
Adres: Emmaplein 50 te Geleen.Om 18.00 uur willen de avond starten met een korte kennismaking, daarna gaan we frietjes
met elkaar eten. Exact om 19.30 uur begint het spel tot ca. 22:00 uur. Hoe kan ik mij aanmelden?Ben jij tussen de 12 en
16 jaar en lijkt het je leuk om hier aan mee te doen? Heb je zin in een leuk, gezellig en spannend avondje? Geef je dan
op! Als je vrienden of vriendinnen hebt (in dezelfde leeftijdsklasse), dan kunnen zij natuurlijk ook mee doen.
.
Willen jullie a.u.b. z.s.m. doorgeven of je mee wilt doen met Sirkelslag Young? Dan kunnen wij beginnen met de
voorbereidingen. Alvast bedankt!Mail je antwoord graag z.s.m. en uiterlijk voor 24 januari naar jennifer.hoen@xs4all.nl,
thea.coenen@home.nl of henrikes@home.nl Ook voor vragen kun je hier terecht.
Wij hebben er veel zin in! Hopelijk tot vrijdag 7 februari.
Groetjes van het jeugdwerk van de protestantste gemeente van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht
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15-01-2020
PASSAGE OVER VOEDING
Passage, afdeling Geleen, organiseert op woensdag 15 januari haar ledenmiddag met een lezing van Mia Smeets getiteld:
"Voeding als medicijn. Gezond eten voor meer vitaliteit".
Vitaliteit betekent 'energie, levensvreugde,
gezondheid, positief welbevinden', een doel van
eenieder die gelukkig en gezond wil zijn. Iedereen
kan hiervoor het heft in eigen handen nemen, uit
verantwoordelijkheidszin en respect voor zijn
lichaam en leven.
De visie op voeding is door de wetenschap en de
ervaring in de loop van de voorbije jaren
veranderd. Er is meer en meer zekerheid dat
voedingsfactoren een rol spelen in het ontstaan
van verschillende ziekten zoals, hart- en
vaatziekten, osteoporose, diabetes, kanker. Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor chronische ziekten zoals diabetes en hart- en vaataandoeningen.
Maar wat is gezond eten? Tijdens de bespreking van dit thema proberen we antwoord te krijgen op deze vraag. Er komen
zaken aan de orde als: moet vet uit de voeding? Dieet veroorzaakt overgewicht! Drinken om af te vallen: belang van vocht
voor het lichaam. Eten om af te vallen: bestaan er voedingsmiddelen die de vetverbranding stimuleren en zo helpen bij
afvallen? Advies op gebied van suiker en koolhydraat consumptie. Eiwitten als bouwstof! Welke producten die we eten
kunnen door gezondere producten vervangen worden?
Van harte welkom in de Herberg van de Ontmoetingskerk. We beginnen om 14.30 uur. Gasten zijn altijd welkom. Zij betalen
¬ 4,-- incl. 1 consumptie.

Activiteiten/Monica Bosman, 15-01-2020
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 4327, Subitem: 196.
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01-02-2020
ZIN EN HAPJES OVER VROLIJKHEID MET
RENÉ HAUSTERMANS
De mooie reeks "zin en hapjes" is weer begonnen in 2020. Velen van u kennen de formule inmiddels. Zondagmiddag van vier
tot vijf precies, het Gruizenkerkje is omgebouwd tot een ontmoetingsplaats met statafels en zitjes, er staan drankjes en
er zijn smakelijke hapjes. Er klinkt muziek, en dan is het tijd voor de gesproken column. Op de tafels staan "zoute
stokjes" â¬ strookjes papier met rake teksten die tot gesprek uitnodigen.
Op 26 januari trapten we dit jaar af, en centraal
stond het prachtige woord Troost. Bijna vijftig
mensen hoorden hoe de column werd uitgesproken door Chantal van Wersch, coördinator van het hospice Bronnerhof in Born.
Op een inspirerende manier bracht zij troost samen met haar tweede passie: muziek. Heel passend dus dat de muziek
verzorgd werd door haar eigen klarinet ensemble uit Voerendaal.
Er zijn al vele grote woorden geweest liefde, hoop, geluk, eindigheid en zuiverheid om er maar eens een paar te
noemen. Op 1 maart is de volgende Zin en Hapjes alweer, en zo net na carnaval staat deze keer het woord Vrolijkheid
centraal. We zijn erg blij dat de bekende Sittardenaar René Haustermans de column deze keer voor zijn rekening neemt.
René heeft een achtergrond als musicus, cultuurkenner, pastoraal werker, journalist, componist hij is een echte
duizendpoot. Eerder in februari verzorgde hij in Vrangedael al een lezing over de geschiedenis en betekenis van
Carnaval zeker ook een feest van vrolijkheid. Het wordt ongetwijfeld weer een bijzonder uur. Van harte welkom!
Namens het team, Bert Stuij

Activiteiten/Monica Bosman, 01-02-2020
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 4390, Subitem: 196.
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01-02-2020
AGENDA
07 feb. 09.00uur Zinwandeling, voetvallen Kollenberg (hekje)07 feb. 18.30 uur Taizéviering, Pastoor van Arskerk.07
feb. 19.00 uur ZinInBeeld verhalen in beeld Gruizenkerkje09 feb. 10.30 uur Springdienst, Johanneskerk.09 feb. 14.30
uur Ontmoeten op de zondagmiddag, Herberg Ontmoetingskerk. 10 feb. 19.30 uur sacrale dansgroep 2, Past. van Arskerk.10
feb. 19.30 uur Cantorijrepetitie, Ontmoetingskerk.11 feb. 10.00 uur Kring Geloof en wetenschap, Ontmoetingskerk.11
feb. 20.00 uur Kring West, delen wat je als Christen gaande houdt12 feb. 10.00 uur Kranten-lees-kring12 feb 19.45
uur Synoidos koor dat je raakt, repetitie13 feb. 10.00 uur Kring Gesprekken rond levensbeschouwing,
Ontmoetingskerk.13 feb. 14.00 uur Emmaplein 50, Herberg Ontmoetingskerk.13 feb. 20.00 uur Oecumenische kring Beek,
Raadhuisstraat 17.14 feb. v.a.16.30 Actualiteitencafé, zij-ingang Ontmoetingskerk.17 feb. 14.00 uur Kringenwerk,
sacrale dansgroep 1, Past. van Arskerk.17 feb. 19.30 uur Cantorijrepetitie, Ontmoetingskerk.18 feb. 20.00 uur Kring
Oost, delen wat je als Christen gaande houdt19 feb. 14.00 uur Breicafé, Johanneskerk19 feb. 19.45 uur Synoidos koor
dat je raakt, repetitie20 feb. 10.00 uur Kring Gesprekken rond levensbeschouwing, Ontmoetingskerk.20 feb. 14.00 uur
Emmaplein 50, Herberg Ontmoetingskerk.20 feb. 20.00 uur Kring De kunst van het ongelukkig zijn, Ontmoetingskerk.21
feb. 19.30 uur Film kringenwerk in Amusant, Wagenaarstr. 160.24 feb. 19.30 uur Cantorijrepetitie, Ontmoetingskerk.24
feb. 19.45 uur cantorij, muziek in de kerk, Johanneskerk25 feb. 20.00 uur Kring West, delen wat je als Christen gaande
houdt26 feb. 10.00 uur Kranten-lees-kring26 feb. 19.45 uur Synoidos koor dat je raakt, repetitie27 feb. 10.00 uur
Kring Gesprekken rond levensbeschouwing, Ontmoetingskerk.27 feb. 14.00 uur Emmaplein 50, Herberg Ontmoetingskerk.27
feb. 19.30 uur Kring Migrantenkerken in Nederland, Johanneskerk.28 feb. v.a.16.30 Actualiteitencafé, zij-ingang
Ontmoetingskerk.01 mrt. 16.00 uur Zin&hapjes, Gruizenkerkje02 mrt. 19.30 uur Cantorijrepetitie, Ontmoetingskerk.02 mrt
19.45 uur cantorij, muziek in de kerk, Gruizenkerkje03 mrt. 10.30 uur ouderenbijenkomst Hoogstaete04 mrt. 14.00 uur
Breicafé, Johanneskerk04 mrt. 18.00 uur vesper, Agapè vieringen, Johanneskerk04 mrt. 19.30 uur Interreligieus
Platform, Pastoor van Arskerk04 mrt. 19.45 uur Synoidos koor dat je raakt, repetitie05 mrt. 14.00 uur Emmaplein 50,
Herberg Ontmoetingskerk.05 mrt. 20.00 uur Oecumenische kring Beek, Raadhuisstraat 17.06 mrt. 9.00 uur Zinwandeling,
voetvallen Kollenberg (hekje)06 mrt. 18.30 uur Taizéviering, Pastoor van Arskerk.

Activiteiten/Monica Bosman, 01-02-2020
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 4397, Subitem: 196.

Pagina 5 van 19

[ Activiteiten> Activiteiten v leden ]

28-02-2020
10 MAART: OUDERENKRING GELEEN
Op dinsdagmiddag 10 maart is er ouderenkring in
Geleen, in de Ontmoetingskerk. We gaan het hebben
over 'Het goede verhaal'. Gods verhaal met mensen
is een goed verhaal. In de Bijbel vind je verhalen
over gewone en toch bijzondere mensen en
situaties. Aan de hand van een vrolijk vragen- en
kaartspel buigen we ons over die verhalen. Aanvang
15.15 uur. van harte welkom

Activiteiten/Monica Bosman, 28-02-2020
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 4473, Subitem: 196.
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28-02-2020
DINSDAG 24 MAART: OECUMENISCHE VESPER IN BEEK
Al vele jaren houden we in de 40-dagentijd in
Beek een oecumenische vesper in Beek. Dit jaar is
dat op dinsdagavond 24 maart. De vesper vindt
plaats in de Protestantse Kerk. De cantorij
verleent medewerking. Na afloop is er koffie- en
thee drinken in de kerkzaal . Aanvang 19.00 uurVan
harte welkom om de vesper mee te vieren.

Activiteiten/Monica Bosman, 28-02-2020
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 4474, Subitem: 196.
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28-02-2020
PREEK VAN DE LEEK IN HET GRUIZENKERKJE
Op verschillende plekken in het land wordt het concept al gebruikt: in plaats van een predikant bestijgt een "leek" de
kansel. Een niet-theoloog dus. Maar zeker iemand met een klinkend verhaal én iemand die bekend is vanuit het
maatschappelijk veld.
In deze allereerste "preek van de leek" is de
hoofdrol weggelegd voor Sjraar Cox, dan net een
week afgetreden als burgemeester van
Sittard-Geleen. Aan hem de uitdaging om zijn eigen
weg te gaan met de elementen van een protestantse
kerkdienst, daarin op weg geholpen door een
dominee. Een belangrijk onderdeel is dan
natuurlijk de preek. Sjraar Cox zal een
persoonlijk verhaal houden, geïnspireerd op een,
zelfgekozen, Bijbeltekst. Maar ook de muziek kiest
hij zelf en we zullen mee kunnen delen in zijn
zorgen en zijn blijdschap, bidden en danken zeg
maar. De voorbereidende gesprekken zijn in volle
gang.
Van harte welkom in het Gruizenkerkje, Plek van
Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting, op
zondagavond 22 maart. De Preek van de Leek begint om 19:30 uur. Het kan wel eens vol worden, kom dus op tijd! Na afloop
is er een borrel voor wie wil.Irene Pluim

Activiteiten/Monica Bosman, 28-02-2020
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 4477, Subitem: 196.
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28-02-2020
UITGESTELD: EXCURSIE NAAR DE JOODSE WIJK IN ANTWERPEN
Op zondag 19 april 2020 organiseert de Joods Kokengroep een excursie naar de Joodse wijk in Antwerpen.
Ongeveer 10 jaar geleden zijn we ook met een
groep naar Antwerpen geweest, waarin we een
rondleiding kregen door de Joodse wijk en waar we
in een echt koosjer restaurant hebben gegeten. We
willen daar in 2020 een vervolg aan geven. Een
hele belevenis om zo dicht bij de Joodse bevolking
te staan en tradities te ervaren. Er zijn nog
ongeveer 10 plaatsen beschikbaar om deel te nemen
aan deze excursie.
We vertrekken zondag om 8.45 uur richting
Antwerpen, waar we rond 10.30 uur de gids
ontmoeten die ons door Joods Antwerpen zal
begeleiden. Ook zal tijdens de excursie een
synagoge worden bezocht.Na afloop zullen we op een
daarvoor geëigende plaats een koosjere lunch
gebruiken. De kosten voor het bezoek en de
excursie bedragen ¬ 17,- per persoon. De kosten
voor de lunch zijn voor eigen rekening. Vind je
het leuk om een keer mee te doen met de excursie
naar Antwerpen, meld je dan aan.
Aanmelden via email of telefoon:Gerdien
Zwartkruis kerkgerdien@gmail.com, tel.
06-45295758Bas van Dongen
basvandongen1953@gmail.com, tel. 06-40779340

Activiteiten/Germ Visser, 28-02-2020
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 4480, Subitem: 196.
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29-02-2020
AGENDA
05 mrt. 20.00 uur Oecumenische kring Beek,
Raadhuisstraat 17.06 mrt. 18.30 uur Taizéviering,
Pastoor van Arskerk.08 mrt. 14.30 uur Ontmoeten op de zondagmiddag, Herberg Ontmoetingskerk.09 mrt. 19.30 uur
Kringenwerk, sacrale dansgroep 2, Past. van Arskerk.09 mrt. 19.30 uur Cantorijrepetitie, Ontmoetingskerk.10 mrt. 10.00
uur Kring Geloof en wetenschap, Ontmoetingskerk.10 mrt. 20.00 uur Gez. kerkenraadsvergadering, Ontmoetingskerk.12 mrt.
14.00 uur Emmaplein 50, Herberg Ontmoetingskerk.12 mrt. 19.30 uur Kring over voltooid leven, Johanneskerk.13 mrt.
v.a.16.30 u. Actualiteitencafé, zij-ingang Ontmoetingskerk.16 mrt. 14.00 uur Kringenwerk, sacrale dansgroep 1, Past. van
Arskerk.16 mrt. 19.30 uur Cantorijrepetitie, Ontmoetingskerk.19 mrt. 14.00 uur Emmaplein 50, Herberg
Ontmoetingskerk.20 mrt. 19.30 u. Film kringenwerk in Amusant, Wagenaarstr. 160.23 mrt. 19.30 uur Kringenwerk, sacrale
dansgroep 2, Past. van Arskerk.23 mrt. 19.30 uur Cantorijrepetitie, Ontmoetingskerk.24 mrt. 19.30 uur Kring Islam en
islamisme, Ontmoetingskerk.26 mrt. 14.00 uur Emmaplein 50, Herberg Ontmoetingskerk.26 mrt. 20.00 uur
Gemeentevergadering PGGBU, Ontmoetingskerk.26 mrt. 20.00 uur Gemeentevergadering PGSG, Johanneskerk.27 mrt. v.a.16.30 u.
Actualiteitencafé, zij-ingang Ontmoetingskerk.30 mrt. 19.30 uur Cantorijrepetitie, Ontmoetingskerk.02 apr. 14.00 uur
Emmaplein 50, Herberg Ontmoetingskerk.02 apr. 20.00 uur Oecumenische kring Beek, Raadhuisstraat 17.03 apr. 18.30 uur
Taizéviering, Pastoor van Arskerk.

Activiteiten/Monica Bosman, 29-02-2020
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 4487, Subitem: 196.

Pagina 10 van 19

[ Activiteiten> Activiteiten v leden ]

29-03-2020
VOORJAARSACTIVITEIT SENIOREN UITGESTELD
Zoals u van ons gewend bent stond er al een
voorjaarsactiviteit in de planning, nl. op 22
april a.s..We hadden daarvoor al een leuk
programma bedacht, met muziek, zang en lekker
eten.Maar ook hier gooit het Coronavirus roet in
het eten: we hebben moeten besluiten om dit af te
zeggen. Jammer, maar u houdt dat zeker nog van ons
te goed. We willen proberen om, als de
omstandigheden dat toelaten, in juni een nieuwe
datum te plannen. We houden u op de hoogte.
Met een hartelijke groet, namens beide
diaconieën, Bea Hofmeyer en Joke van der Steen.

Activiteiten/Monica Bosman, 29-03-2020
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 4605, Subitem: 196.
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29-03-2020
"DE KERK DAAR ZIT MUZIEK IN"
Eens in de twee jaar organiseren we een Kerktuintreffen in de Ontmoetingskerk. Dit jaar is het weer zover. En wel op
zondag 7 juni a.s. Eerst komen bij elkaar in de kerkdienst en aansluitend vindt het Kerktuintreffen plaats.
In de dienst wordt feestelijk aandacht besteed
aan het orgel dat 25 jaar in gebruik is. Na de
dienst drinken we koffie/thee met iets lekkers
erbij in de Herberg en bij mooi weer maken we
graag gebruik van de kerktuin. Er is volop de tijd
om elkaar te ontmoeten en bij te praten. We
gebruiken met elkaar een lichte lunch en ronden om
14.00 uur het samenzijn af.
Voor de lunch kunt u zich opgeven bij:
Betty Dijkstra e-mail:
han.betty.dijkstra@hetnet.nlRiet Krijgsman e-mail:
riet.krijgsman@ziggo.nl
Ook kunt u zich inschrijven op de intekenlijsten
die met een poster in beide kerken komen te
hangen.We hopen op een fijn samenzijn op 7 juni.
Namens het pastorale team, Riet Krijgsman en
Betty Dijkstra

Activiteiten/Monica Bosman, 29-03-2020
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 4606, Subitem: 196.
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03-05-2020
STICHTING EXODUS NEDERLAND
Exodus Nederland is een vereniging die als doel
heeft de kansen van (ex-)gedetineerden op een
geslaagde terugkeer in de samenleving te
vergroten. De Exodusorganisatie kent vijf regio's
die volgens gezamenlijke afspraken regionaal
werken. Bij Exodus werken 250 professionals en
ruim 1500 vrijwilligers. De (ex-)gedetineerden die
gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug
te keren in de samenleving kunnen bij Exodus
terecht voor professionele ondersteuning of een
vrijwillig maatje, of allebei.Zij bieden een
begeleid wonen traject in de Exodushuizen
verspreid over het land, of bieden steun met
ambulante hulpverlening. Ze richten zich ook op de
familieleden en de kinderen van (ex-)
gedetineerden.
Exodus onderscheidt zich van andere
nazorgorganisaties doordat het programma een
integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Ze gaan
daarbij uit van de vier pijlers wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige
aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.Exodus heeft de methodiek vernieuwd en herijkt, in samenwerking met
Impuls, het onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc. Deze vernieuwde methodiek gaat uit van de
krachten van deelnemer, die aan het begin van het traject worden geïnventariseerd. Door de deelnemer regie te geven over
zijn/haar herstel ontstaat er betrokkenheid en motivatie om het leven op de rit te krijgen. De begeleider bewaakt het
proces en confronteert en stuurt als het nodig is. Op deze manier verwacht Exodus een nog beter uitstroomresultaat te
behalen en een prettige (werk) omgeving te creëren voor deelnemer en begeleider.
Wilt u dit werk steunen, dan kunt u bijdrage overmaken via: NL57INGB0001038640 t.n.v. College van Diakenen Protestantse
Gemeente Beek Urmond o.v.v. Collecte Ouder/Kind.

Pastoraat/Monica Bosman, 03-05-2020
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 4754, Subitem: 196.
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29-08-2020
ZIN EN HAPJES GAAT DOOR â¬ NIEUWE START OP 4 OKTOBER
De serie "Zin en hapjes" werd ruw onderbroken door de coronacrisis. Al anderhalf jaar zijn het prachtige momenten, op
de eerste zondagmiddag van de maand in het Gruizenkerkje. Creatieve hapjes, mooie muziek, goede gesprekken â¬ en een
gesproken column. Tot nu toe steeds over een "groot woord". Geluk, waarheid, liefde, hoop, eindigheid, zuiverheid â¬ en
nog meer. Elf hebben we er al gehad.
Om het vorige seizoen toch mooi af te sluiten
besloten we een film te maken. Alle columnisten
kozen de mooiste zinnen uit hun eigen column en
maakten zo een mini-column van één minuut. De
minuten werden achter elkaar gemonteerd, en
afgewisseld met prachtige muziek die óók uit het
Gruizenkerkje kwam. De première van de film de
mooiste zinnen uit het Gruizenkerkje vond
zondagmiddag 5 juli plaats in de Johanneskerk.
Zon vijvendertig mensen waren er bij. Uiteraard
met een drankje en er stonden traditiegetrouw
\\\\\\\'zoute stokjes\\\\\\\'. Dat zijn strookjes
papier met teksten die aan het denken zetten, nu
natuurlijk over de 11 grote woorden. Ongetwijfeld
werd ieder weer door een ander woord, op haar of
zijn eigen manier, geraakt. Als u inspirerende
film bekijken wilt moet u de volgende (lastige)
code intypen bij uw internetbrowser:
youtu.be/3gDerzQWN5M, maar u kunt ook gewoon naar
onze website gaan en de film bij de
nieuwsberichten opzoeken.
Er zijn plannen gemaakt voor het volgend seizoen: vanaf zondag 4 oktober zetten we de serie Zin en Hapjes weer voort.
Tot nieuw jaar kan dat niet in het Gruizenkerkje. Het is daar niet goed mogelijk afstand te houden en het is tot 1
januari ingericht als restaurant. Daarom zal het voorlopig gedaan worden vanuit de Johanneskerk. Die we natuurlijk wel
helemaal voor zin en hapjes inrichten &. Woorden die alvast op de rol staan zijn Balans en Luisteren. Hou de
aankondigingen in de gaten, en in elk geval tot 4 oktober om 16:00 uur in de Johanneskerk. Het is wel fijn als u zich
aanmeldt op Stuijfiles@gmail.com. Welkom.
Namens het gruizenteam, Bert Stuij

Activiteiten/Hans Pelman, 29-08-2020
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 5078, Subitem: 196.
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18-09-2020
ZIN IN HAPJES GAAT DOOR
Start op 4 oktober in de Johanneskerk
De serie Zin en hapjes werd ruw onderbroken
door de coronacrisis. Al anderhalf jaar zijn het
prachtige momenten, op de eerste zondagmiddag van
de maand in het Gruizenkerkje. Creatieve hapjes,
mooie muziek, goede gesprekken en een gesproken
column. Tot nu toe steeds over een groot woord.
Geluk, waarheid, liefde, hoop, eindigheid,
zuiverheid en nog meer. Er zijn inmiddels
plannen gemaakt voor het volgend seizoen: vanaf
zondag 4 oktober zetten we de serie Zin en
Hapjes weer voort. Tot nieuw jaar kan dat niet in
het Gruizenkerkje. Het is daar niet goed mogelijk
afstand te houden en het is tot 1 januari
ingericht als restaurant.
Daarom zal het voorlopig gedaan worden vanuit de
Johanneskerk. Die we natuurlijk wel helemaal voor
zin en hapjes inrichten &. Het woord dat 4 oktober
op de rol staat is luisteren. Lijsbeth Bruens
heeft van goed luisteren bijna haar beroep
gemaakt, en we kijken uit naar haar column. Elly
Meyers zal zingen, en uiteraard is luisteren
dubbel zo belangrijk als je niet zien kunt. Het is
fijn als u zich aanmeldt op Stuijfiles@gmail.com.
Welkom.
Namens het gruizenteam, Bert Stuij
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18-09-2020
NATUURWANDELING
In dit kringenwerk seizoen willen we twee keer gaan wandelen in de natuur. We hebben daarvoor een datum in het najaar
van 2020 en een datum in het voorjaar van 2021 gepland.
Door de bijzondere omstandigheden die in het
najaar nog zullen gelden kunnen we ervaren hoe wij
de natuur in de herfst zullen beleven en later hoe
de omstandigheden in het voorjaar zich gaan
ontwikkelen. Is ons beleven van de natuur anders
geworden, intenser misschien.
Woensdag 7 okt is gekozen voor een wandeling
vanaf 'dr Kwakkerpoel' achter kasteel Wijlre. Na
het begin over een vlonder pad kunnen we
vervolgens genieten van prachtige vergezichten. We
lopen daarvoor voor een deel op het plateau van
Margraten, er zitten dus wat klimwerk in de
wandeling. Laat u verrassen en verwonderen over
hoe de natuur na de bijzondere zomer van 2020 zich
ontwikkelt of kunnen wij van een herstel spreken!
Voor 12 mei hebben we nog geen bestemmingskeuze
gemaakt. Dan is er sprake van voorjaar, misschien
begin van een vroege zomer. Wordt het dan een
waterrijk gebied of moeten we ons beschermen tegen
late voorjaarsstormen. We zullen u tegen die tijd
via de website en Onderweg op de hoogte brengen en
uitnodigen. Ongewis dus en oh ja, de afstanden van
de wandeling zal liggen tussen 5 en 7 km.
Carpoolen is wat lastiger in tijden van Corona,
maar wel zullen we met elkaar starten bij de
Pastoor van Arskerk, Lienaertsstraat 138 in
Geleen. Na afloop is er in Wijlre een gelegenheid
om bij te komen en gezamenlijk na te genieten. We
verzamelen om 10.00 uur. De gids en organisator is
Ed Rensen, tel. O46-4230274. Neem met hem contact
op voor eventuele vragen.
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30-10-2020
DE CANTORIJ IS GESTOPT
De Cantorij van Geleen-Beek-Urmond heeft besloten er een punt achter te zetten. De groep was al vrij klein door ziekte
en verhuizing. Nu zijn er nog enkele zangers afgevallen waardoor we niet meer door willen gaan als we na de
coronaperiode weer zouden kunnen zingen. We doen dat met pijn in het hart, het is niet anders.
De Cantorij werd opgericht in september 1975 en
bestaat dit jaar dus 45 jaar. Het was de Cantorij
van Beek, Urmond en Geleen-West, in de andere
kerken in Geleen waren kerkkoren actief. Jarenlang
hebben we gerepeteerd in het Koetshuis in Beek, de
laatste jaren in de Ontmoetingskerk. Ik ben
dirigent sinds mei 1984, dat is dus 36 jaar.Het
vorige liedboek was 45 jaar geleden pas nieuw en
er waren nogal wat liederen onbekend. Daarin heeft
een Cantorij een belangrijke functie. Verder had
de liturgie onze belangstelling, we zongen
verschillende vormen van Kyrie en Gloria,
tafelgebeden bij de avondmaalsdiensten, antifonen
bij de psalmen, soms een motet bij de lezing. Dat
was indertijd nog vrij nieuw. Nu staat er veel van
wat we deden in het nieuwe liedboek. Een Cantorij
mag het zingen van de gemeente nooit vervangen,
wel ondersteunen en iets extras toevoegen.
We hebben ook bij bijzondere kerkdiensten een rol
gespeeld. Jubileumdiensten toen we 25 en 40 jaar
bestonden, afscheid en intrede van predikanten,
bezoek aan Baal-Lövenich enz. Ook deden we mee met
themadiensten in het Calvijnjaar en in het
Lutherjaar en in 2007 een dienst die in het teken
stond van kerklieddichter Paul Gerhardt. We zongen
zijn liederen in wisselzang met de gemeente. Ook
zongen we enkele keren het oratorium voor de
Veertigdagentijd en Pasen: Als de graankorrel
sterft, met Pinksteren delen uit Aanwezig en met
Kerst Als appelbloesem in de winter. Voor deze 3
hedendaagse oratoria schreef Marijke de Bruijne de
teksten. We zongen enkele keren de Johannespassie
van Willem Vogel op Goede Vrijdag.
Als ik dit zo bij elkaar zoek is het best veel en
het is jammer dat het voorbij is. De groep was
nooit heel groot maar in totaal hebben er ruim 40
mensen meegezongen, enkelen al vanaf het begin.
Die zijn dit jaar dus 45 jaar lid!Ik heb de
Cantorij met veel plezier geleid en ik heb daar
ook veel van geleerd. In de jaren 80 deed ik de
dirigentencursus en daarna de cursus kerkmuziek.
Ik kwam bij de Cantorij om wat ervaring op te
doen. En ik ben gebleven.
Ria van Mourik
Vervolg op volgende pagina >>
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30-10-2020
NATUURWANDELING
Startpunt voor deze najaarswandeling op woensdag 7 oktober was de parkeerplaats "d"r Kwakkerpoel" achter Kasteel van
Wijlre.
De route verliep via Stokhem over een deel van
het plateau van Margraten en via Beertsenhoven
weer terug. Het was heerlijk weer en na afloop
hebben we met zn vieren in Amuseer ons
verlekkerd met koffie en appeltaart. Al met al een
gezellige wandeling die ons vele vergezichten
bood. Onderweg zagen we een gedicht van Toon
Tellegen:
"Ik spring ternauwernood opzij voor een
vlinder.Steigerend komt hij op mij af,Zijn vonken
spatten op mijn jas.Hij vliegt voorbij, ik zie nog
juist hoe teer hij is.'
De Natuurwandeling in het voorjaar is gepland op
woensdag 12 mei 2021. De route hiervoor wordt
tegen die tijd bepaald. Voor nadere info hierover
zie Kringenwerk.nl
Ed Rensen
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