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13-03-2020
Geen kerkdiensten op 15, 22 en 29 maart 2020
Naar aanleiding van de huidige situatie rondom
het coronavirus in Nederland en op aanraden van de
Protestantse Kerk in Nederland hebben de
kerkenraden besloten de kerkdiensten van 15, 22 en
29 maart 2020 in onze gemeenten geen doorgang te
laten vinden. Wij zullen u zo spoedig mogelijk
informeren over de diensten vanaf 1 april 2020.
De gemeenteberaden, die gepland waren voor 26
maart a.s., zullen op een later moment
plaatsvinden.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar de
websites van beide gemeenten, waarop wij
binnenkort meer informatie zullen publiceren.
Als u gemeenteleden kent, waarvan u weet, dat ze dit bericht niet onder ogen zullen krijgen, wilt u dan zo vriendelijk
zijn dit aan hen door te geven.
De kerkenraden van de PGSG en PGGBU

Alternatieve vormen van kerkzijn
Op zondag 15 maart zendt de EO om 9.20 uur op NPO2 een korte meditatie uit van ds. René de Reuver . De meditatie gaat
over Psalm 25, de tekst die op het leesrooster staat. 'Ik houd mijn ogen gericht op de Heer, hij bevrijdt mijn voeten
uit het net.'Op GrootNieuwsRadio verzorgt ds. Ron van der Spoel zondag 15 maart om 10.00 uur een live kerkdienst.
Daarnaast verzorgt ds. Otto Grevink (Tilburg) zondag vanaf 9.30 uur een heuse online coronaviering .
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18-03-2020
Klokken van troost en hoop in Sittard en Geleen
Woensdagavond 18 maart 2020 zullen van 19:00 tot 19:00 de kerkklokken gaan luiden van (in ieder geval) de Johanneskerk,
de Ontmoetingskerk, het Gruizenkerkje, de Petruskerk en de kerk in Vrangendael.
We doen dat in verbondenheid met veel kerken in Nederland, in reactie op de oproep van de landelijke Raad van Kerken.
Het Coronavirus heeft een grote impact op het
maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet,
worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel
van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich
afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke
week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd
worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd
van onzekerheid een boodschap van bemoediging,
hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van
Kerken in Nederland op om de komende drie
woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te
luiden.
De Raad sluit hierin aan bij een lokaal
initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in
Rotterdam. Met deze klokken van hoop en troost
kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de
grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die
ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
Zie ook: www.raadvankerken.nl
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01-04-2020
KENNEN en HOREN van de beide gemeenten
In deze verwarrende en onzekere tijd is het bijzonder dat we toch mogen toewerken naar een gezamenlijke toekomst van de
Protestantse gemeenten Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond. We hebben daarbij uw hulp nodig. We willen u op deze
manier nader informeren over het daadwerkelijk samengaan van de gemeenten per 1 juli a.s. en u de gelegenheid geven
eventuele bezwaren en bedenkingen kenbaar te maken (het zogenaamde 'kennen' en 'horen' van de beide gemeenten).
Beste gemeenteleden,
Het is begin april 2020. We gaan door een
bijzondere tijd. Een tijd, waarin het coronavirus
van invloed is op ons dagelijks leven. Een
onzekere tijd. Een tijd die velen van ons angstig
maakt.
Pasen en het Paasnummer van Onderweg Over
anderhalve week vieren we het Paasfeest, ondanks
alles wat er om ons heen gebeurt. De Goede Week en
Pasen zullen anders zijn dan anders: we kunnen
niet naar de kerk. Er mogen geen diensten gehouden
worden, al zullen onze predikanten zeker
(digitaal) van zich laten horen.

Maar er ontstaan juist ook nu mooie en positieve initiatieven. Eén ding is duidelijk: we zullen het jaar 2020 niet snel
vergeten.
Eind deze week zal een bijzonder nummer van Onderweg uitkomen het Paasnummer, op A4-formaat en met mooie artikelen
en fotos. Bijzonder aanbevolen.
De effecten op het SamenVerder proces In 2020 willen we als Protestantse Gemeenten van Sittard-Grevenbicht en
Geleen-Beek-Urmond samen gaan. Zoals u weet is 1 juli 2020 de streefdatum voor dit samengaan.
In Onderweg zult u lezen dat de coronacrisis ook gevolgen heeft voor het proces van samengaan. Onderdeel van dit
proces is het kennen en horen van de gemeenten. Dit stond voor 26 maart op de agenda van de gemeenteberaden in onze
beide gemeenten. Helaas konden deze vanwege de crisis niet doorgaan.
En toch gaat het door We zijn erg blij dat we, na overleg met de classis, op een andere manier verder kunnen met het
kennen en horen van de gemeenten. We hebben toestemming van de classis om dit digitaal te doen. Daarom dit bericht.
In een presentatie (klik hier ) vindt u meer over het voorgenomen besluit tot samengaan. Ook een samenvatting van het
concept van de plaatselijke regeling en van het concept beleidsplan van onze samengevoegde Protestantse gemeente Maasen Beekdal zijn in deze presentatie opgenomen.
We hebben de opmerkingen verwerkt die tijdens de gemeenteavond op 28-11-2019 zijn gemaakt en die een aantal
gemeenteleden ons gestuurd hebben.

Extra informatie kan worden opgevraagd Vanaf vandaag tot uiterlijk 10-04-2020 kunnen bij Germ Visser, de scriba van
Sittard-Grevenbicht, per mail (scriba@pgs-g.nl) de volgende stukken worden opgevraagd:

Het voorgenomen besluit tot samengaan,
Het conceptbeleidsplan van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal,
De concept plaatselijke regeling van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal,
De concept jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters 2019 (voor PGSG en voor PGGBU apart),
De concept jaarrekening van het College van Diakenen 2019 (ook voor PGSG en PGGBU apart).
De gemeenten worden gekend en gehoord Met de hiervoor genoemde informatie geven wij u inzicht in de aspecten van het
samengaan. Hiermee kennen de kerkenraden de gemeenten. U kunt eventuele bezwaren of bedenkingen met betrekking tot het
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voorgenomen samengaan tot uiterlijk 13-04-2020 indienen bij de scribas van beiden gemeenten via het e-mail adres
scriba@pgs-g.nl of per post verstuurd naar de scriba PGGBU (Margrietlaan 23, 6165 CR Geleen) of de scriba PGSG (Ross van
Lenneplaan 15, 6132 AM Sittard). Hiermee horen de kerkenraden de gemeenten. De beide kerkenraden zullen daarna, de
ingebrachte bezwaren en bedenkingen gehoord hebbende, tot een definitieve besluitvorming over het samengaan van beide
gemeenten overgaan.
Vragen Mocht u vragen over dit kennen en horen of over één of meer van de documenten hebben, neem dan contact op met
Germ Visser (scriba@pgs-g.nl, tel. 06-22417973) of met een van de voorzitters Bertha Verkerk
(voorzitter.kerkenraad@protestantswestelijkemijnstreek.nl, 046-4379201), Marnix van Gurp (vz@pgs-g.nl, tel.
06-20419369).
Tot slot We realiseren ons dat niet al onze gemeenteleden deze nieuwsbrief kunnen ontvangen, omdat sommigen geen
internet tot hun beschikking hebben. Daarom willen we u vragen: als u gemeenteleden kent die deze nieuwsbrief niet
krijgen, maar die wel op de hoogte zouden willen zijn van de inhoud van deze nieuwsbrief, wilt u deze gemeenteleden dan
informeren? Kerk, dat zijn we immers samen!
We hopen dat u zich ook op deze alternatieve manier gekend en gehoord voelt. En de volgende gemeenteavond komen we
graag weer gewoon bij elkaar.
Namens de kerkenraden van de Protestantse gemeenten Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht:Marnix van Gurp en Bertha
Verkerk
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05-04-2020
Normaal of Nieuw in Tijden van corona
Video boodschap van ds. Irene Pluim voor zondag 5 april 2020
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/sqfNcU-12hw" 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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08-04-2020
Vieringen in de Stille Week
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. Omstaanders
reageren op hun eigen manier. Het wordt de
ondergang van Jezus. In liederen en teksten gaan
we deze weg mee, met de vraag Wie is Jezus? 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
toch, er gloort opnieuw licht... Het wordt 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.
In deze dagen kunnen we de momenten in de het
laatste stuk van Jezus leven online meemaken.
We hebben een aantal (korte) vieringen voorbereid,
net zoals de videoboodschappen van de afgelopen
weken. Er is muziek door gemeenteleden, er zijn
bijbelteksten, gedichten en gedachten. Er is
symbool en stilte.
De Maaltijd vieren op Witte Donderdag. De kracht
van de Maaltijd ligt in de verbinding, sámen
ontvangen en delen, Jezus Liefde in herinnering
nemen. We hebben ervoor gekozen om tijdens de
viering een moment in te bouwen waarop iedereen
die wil thuis met brood en beker betrokken kan
zijn. Dat mag, het hoeft natuurlijk niet. U kunt
dan brood en wijn of sap klaarzetten.
In de liturgie van de Stille Zaterdag wordt het steeds lichter .Ook thuis mogen we het licht maken. Komende zaterdag
liggen er paaswake kaarsjes klaar bij de deur van de Johanneskerk en de Ontmoetingskerk.Wie wil kan ze daar ophalen,
tussen 14:00 en 17:00 uur.
Bij het meebeleven van iedere viering is het mooi om thuis ook een kaars te branden. U kunt deze bijvoorbeeld aansteken
met de woorden:
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit weer dooft.
Om toch met elkaar betrokken te zijn in deze bijzondere week, zullen de vieringen steeds rond zes uur op de dag zelf
beschikbaar komen.
Viert u mee op donderdag en vrijdag om 19:30 uur en op zaterdag om 22:00 uur?
Met een zegenrijke groet, Pier Prins en Irene Pluim
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12-04-2020
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:

John en Miep Driehuijs (Sittard)
Liesbeth en Gjalt Linker (Nieuwstadt)
Hannie van der Scheur, (Sittard)
Ralf Smeets (geestelijk verzorger in het
Zuyderland Medisch Centrum)
Michiel de Vries (longarts in het Zuyderland
Medisch Centrum) en zijn vrouw Janine
Fam. Van Poortvliet (Geleen)
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19-04-2020
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:

Echtpaar Veraart, Sittard
Rob van der Steen, Einighausen
Janny Hunterenslag-van Geenen, Urmond
Leonore Koolwijk, Sweikhuizen
Connie Seute, Beek
Hetty Kirchner-Simons, Stein
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19-04-2020
Raak mij aan! in tijden van corona
Videoboodschap van ds. Irene Pluim voor zondag 19 april 2020
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/tRtMQDXqXzI" 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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28-04-2020
PERSBERICHT
Nieuwe protestantse gemeenschap Maas- en Beekdal
Kerken Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond gaan samen
De protestantse kerken van Sittard-Grevenbicht en Geleen-Beek-Urmond gaan samen in de nieuwe kerkelijke gemeenschap
"Maas- en Beekdal". Maas- en Beekdal wil open en verwelkomend zijn en wil actief inspelen op de behoefte aan zingeving
en betrokkenheid in de samenleving. Door samen te gaan verwacht zij haar activiteiten met nieuw elan te kunnen
voortzetten.
De afgelopen jaren is er al intensief samengewerkt tussen de beide protestantse gemeenten. Denk aan kerkdiensten,
doordeweekse activiteiten voor ontmoeting en verdieping en aan praktische hulpverlening via het diaconaat. Gebleken is
dat de activiteiten elkaar goed aanvullen en dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan als de kerkgemeenschap Maas- en
Beekdal in Sittard, Geleen en de omliggende regio actief wordt. Er zijn ook praktische redenen om samen te gaan. Net als
bij andere kerken loopt het ledenaantal terug en is het niet altijd eenvoudig om vrijwilligers te vinden.
Protestanten vormen een actieve minderheid in het overwegend rooms-katholieke zuiden van Nederland. Vroeger werden de
verschillen tussen protestanten en rooms-katholieken als heel belangrijk beleefd, maar in deze tijd is er meer nadruk op
de overeenkomsten: je leven inrichten, geïnspireerd door de boodschap van Jezus over geloof, hoop en liefde, zoals die
in de Bijbel opgetekend is.
Marnix van Gurp (voorzitter Sittard-Grevenbicht) zegt: 'Het vormen van één protestantse kerkgemeenschap in deze regio
is een logische volgende stap nu we al zoveel samen doen. Ik geloof dat ons samengaan ook nieuwe kansen biedt om voor
mensen van betekenis te zijn. Binnen en buiten de kerk.'
Bertha Verkerk-Lam (voorzitter Geleen-Beek-Urmond) vult aan: 'Ik denk dan aan de vele activiteiten die we organiseren.
Aan de zorg en aandacht die we geven aan mensen die het nodig hebben, aan nieuwe vormen van kerkdiensten of aan het
creatieve gebruik van onze historische kerkjes. Alleen als we de krachten bundelen lukt dat.'
Achtergrond Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal Al sinds de 16e eeuw zijn protestanten aanwezig in deze regio. Er
staan nog steeds prachtige historische protestantse kerkgebouwen in de omgeving, zoals in Sittard, Beek, Grevenbicht en
Urmond. Ook na het samengaan blijven deze kerken vooralsnog in beschikbaar voor diensten, trouwbijeenkomsten, concerten
of andere activiteiten. De Johanneskerk in Sittard en Ontmoetingskerk in Geleen zijn grote en moderne kerken, en worden
gebruikt voor gezamenlijke diensten en grootschalige activiteiten.
Na het samengaan per 1 juli 2020 zal de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal:

1500 leden tellen, verspreid over de ruime omgeving van Sittard-Geleen. Tussen Echt en Meerssen, en tussen Brunssum en
de Belgische grens;
over bijna 200 vrijwilligers beschikken, die de vele kerkelijke en maatschappelijke activiteiten mogelijk maken;
diensten houden in de Johanneskerk (Sittard), het Gruizenkerkje (Sittard), het Podiumkerkje (Grevenbicht), de
Ontmoetingskerk (Geleen) en de protestantse kerken in Urmond en Beek.
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03-05-2020
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:

Hildegard Eijkenboom, Einighausen
Fien Reitsma, Sittard
Truus Mietus-Rompelman, Elsloo
Beppie Boode, Geleen
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