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06-01-2020

AFSCHEID VAN JANNY VAN DER LAAN ALS REDACTRICE
VAN KERKNIEUWS
Vanaf 1 januari dit jaar valt er een nieuw kerkblad bij u in de bus. Niet meer het vertrouwde "Kerknieuws" of
"Gaandeweg", maar het nieuwe en gezamenlijke "Onderweg". Bijna 20 jaar was Janny van der Laan degene die de redactie van
het Kerknieuws deed. Altijd met een eigen bijdrage op de eerste pagina dat steevast begon met "Beste lezers". In deze
bijdrage verwees ze meestal al even naar de inhoud van het Kerknieuws, maar haar "Woord vooraf" bevatte ook vaak een
persoonlijke noot of wederwaardigheid. 

Boeiend waren ook de interviews die Janny
gedurende meerdere jaren afnam met gemeenteleden
en met anderen, die vervolgens te lezen waren in
het Kerknieuws. 
Janny verwerkte de binnengekomen kopij zorgvuldig
tot één geheel en zorgde ervoor dat elke drie
weken het blad kant en klaar naar de
kopieermachine kon. Na al die jaren heeft Janny
gemeend te punt te zetten achter haar redactionele
werkzaamheden. Hierbij willen we haar dan ook van
harte bedanken voor al haar werk voor het kerkblad
gedurende een lange periode! 
Pier Prins

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 06-01-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4307, Subitem: 2.
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06-01-2020

ONZE KERKENRAADSVOORZITTERS AAN HET WOORD IN DE EERSTE "ONDERWEG"
Samen slaan we nieuwe wegen in. In de aanloop naar het samengaan van de PGSG en de PGGBU is het goed om elkaar nog
beter te leren kennen. In deze eerste uitgave van Onderweg leggen we een aantal vragen voor aan onze
kerkenraadsvoorzitters. Vragen die u/jij natuurlijk ook voor uzelf/jezelf mag beantwoorden.

Wat betekent het geloof voor jou persoonlijk? Is
er (wel eens) sprake van twijfel? 

Bertha:  God is voor mij de Bron van mijn
bestaan, Degene die met mij meegaat door het leven
en Degene bij wie ik mag wonen na dit leven.Ik ben
geen twijfelaar. Maar natuurlijk heb ik ook
vragen, bijvoorbeeld over het onrecht en het
lijden in de wereld en ook over de zin van mijn
eigen leven. Over het bestaan van God twijfel ik
zelden.
Marnix:  Het geloof is mijn hele leven heel
belangrijk voor mij geweest. Het is een houvast in
periodes van onzekerheid of tegenslag. Het geeft
me steun om te weten dat ik er mag zijn en door God geliefd ben. Mijn geloof is wel erg veranderd door de jaren heen.
Wat vroeger een rotsvast vertrouwen was in vaste geloofsthema�s, is in heel wat gevallen vervangen door een ruimere kijk
op zaken en openheid voor andere gedachten. 

Wat betekent de kerk voor jou persoonlijk? 

Bertha:  Ik houd van de mensen die de kerk vormen. Ik vind het fijn om samen het geloof te beleven. In het gebouw en
erbuiten. Ook met elkaar handen en voeten geven aan het geloof vind ik belangrijk.
Marnix : De kerk bestaat voor mij vooral uit mensen die me dierbaar zijn, die door hetzelfde geloof en dezelfde
verhalen uit de Bijbel gedreven zijn. De kerk, dat zijn voor mij de zondagse samenkomsten en doordeweekse kringavonden,
maar ook de activiteiten waar we als kerkelijke gemeenschap in meedoen, zoals de acties voor de Èngele van
Zitterd-Gelaen, Amnesty of oecumenische vieringen.

Hoe kunnen we als kerk laagdrempelig zijn en uitnodigend voor mensen die ons willen leren kennen? 

Bertha:  Als mensen ontdekken dat we van ze houden. Dat we naar hen willen luisteren, open staan voor hun vragen, welke
vragen dit ook zijn. Als we hen een thuis bieden waar ze mogen geven en ontvangen. (Samengevat: als we Jezus navolgen.)
Marnix:  Dat kunnen we alleen als we zelf actief met ons geloof bezig zijn, als wat we geloven een integraal onderdeel
van ons leven is. Als de kerk voor ons zelf leeft, is het makkelijk om eens iemand uit te nodigen. In de zondagse
kerkdiensten moet de taal aanspreken bij de leefwereld van alledag. Tegelijkertijd geloof ik dat doorleefde tradities
zoals Kerst en de Stille Week, zingen, bidden en uit de Bijbel lezen hun eigen aantrekkingskracht hebben.

Is klokgelui op zondagochtend nog wel van deze tijd? 

Bertha:  Klokgelui op zondagochtend vind ik mooi. We mogen laten zien en ook horen dat we er zijn. Maar als het
klokgelui de mensen die in de buurt van de kerk wonen zou storen, dan is het wel belangrijk dat we hierover in gesprek
gaan.
Marnix:  Klokgelui heeft niet meer de functie van vroeger toen mensen uit de buurt opgeroepen werden om naar de kerk te
komen. Ik vind het wel een interessante gedachte of je in plaats daarvan iets zou kunnen bedenken om wèl mensen uit de
buurt naar de kerk te trekken. Klokgelui op zondagochtend lijkt me eerder vervreemdend werken voor de mensen uit de
buurt dan dat ze daardoor aangetrokken worden om naar de kerk te komen.

Heeft de lengte van kerkdiensten invloed op de beleving of maakt het niet uit hoe lang een kerkdienst duurt? 

Bertha:  We zijn gewend dat de kerkdienst tussen een uur en een uur en een kwartier duurt. Als de dienst uitloopt, dan
verlies ik gemakkelijk mijn aandacht.
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Marnix:  De lengte is niet het meest kritische element van een kerkdienst, het gaat eerder om beleving, troost,
saamhorigheid en inspiratie. Dat zijn elementen waarbij duur niet zo belangrijk is. Onze traditie van kerkdiensten is
niet verkeerd, maar van mij mag er aan de ene kant meer tijd besteed worden aan stilte en spiritualiteit en mag er aan
de andere kant meer inhoudelijk interactie tussen mensen zijn. 

Hoe heb je Kerst gevierd dit jaar? 

Bertha:  Ik mocht op kerstavond voorgaan in het kerkje in Beek, dat was heel bijzonder. Eerste Kerstdag zijn we na de
dienst naar Houten gereisd en hebben we verder doorgebracht bij onze middelste zoon en zijn gezin. Al onze kinderen en
kleinkinderen waren er. Dit was heel fijn en waardevol. Het was al een aantal jaren geleden dat we met Kerst bij elkaar
konden zijn.
Marnix : Onze kinderen komen traditioneel bij ons eten op de avond vòòr Kerst. We komen als gezin niet meer zo heel
vaak bij elkaar, dus dat maakt het extra speciaal. �s Avonds zijn we naar de Kerstnachtdienst gegaan, waar we met
Synoidos onze kerstliederen hebben laten horen. Op tweede Kerstdag zijn we bij familie in Eindhoven geweest.

Waarom zien we zo weinig jeugd in onze kerken? 

Bertha:  Op zondag naar de kerk gaan heeft voor
veel jonge mensen geen prioriteit. In hun drukke
bestaan kiezen ze op zondagochtend voor andere
dingen als uitslapen of sporten. Ook spreken de
diensten in onze kerken hen niet aan. En als er
dan ook nog weinig of geen ander jongere mensen
zijn als ze een keer naar de kerk komen, dan is er
ook �geen gezelligheid meer aan�. Ik denk dat het
goed zou zijn als we met jongeren in gesprek gaan
over geloof, over spiritualiteit, en samen
proberen te ontdekken waar ze behoefte aan hebben
en hoe zij hier zelf vorm aan willen geven.
Marnix:  We zijn blijkbaar niet voldoende in
staat geweest de boodschap van de Bijbel in de
veranderde wereld actueel en relevant te houden.
Er is natuurlijk ook enorm veel concurrentie
gekomen, met name van internet, games en social
media en jongeren hebben veel vrijheid om hun tijd
zelf in te vullen. Gelukkig zijn er ook voldoende
voorbeelden dat jongeren enorm geëngageerd zijn,
zoals tijdens The Passion of bij een groep als
Extinction Rebellion. Zouden we hiervan kunnen
leren om onze boodschap ook relevant voor de jeugd
te maken?

Wat is jouw drijfveer om je in te zetten voor de
kerk en beleef je daar ook plezier aan? 

Bertha:  Ik houd van God en ik houd van mensen.
Over het algemeen vind ik het heel fijn om voor en
in de kerk bezig te zijn, al vind ik het niet
altijd gemakkelijk.
Marnix:  Ik geloof dat de boodschap van Jezus,
van vrede, gerechtigheid en heelheid ook in onze
tijd heel erg actueel is. Mensen zoeken naar
zingeving en verbondenheid. Als christelijke
geloofsgemeenschap hebben we iets te bieden. Ik
wil me ervoor inzetten om die boodschap op een
nieuwe manier in te vullen. Ik vind Spring! een
mooie nieuwe manier van samenkomen, maar ook het
breicafé, de maaltijden die we organiseren en
zin&hapjes zijn geweldige initiatieven. Het
inspireert me als mensen samen nieuwe manieren
vinden om de boodschap van Jezus in te vullen.
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of met U/Jij, met Vader of met Heer? Waarom? 

Bertha:  Ik spreek God aan met �U�. Zo doe ik het
al vanaf dat ik zelf bid. Tegen mijn ouders zei ik
ook �U�. Voor mij heeft dit te maken met wat ik
geleerd heb, met gewoonte, maar ook met respect.
Ik zeg vaker �Vader� als ik God vraag om voor iets
of iemand te zorgen. En verder noem ik God ook met
andere namen, afhankelijk van wat ik bid en hoe ik
me voel.
Marnix:  Met �U�. Dat heb ik altijd zo gedaan en
dat voelt prima. Ik noem hem ook Vader in
navolging van Jezus. Als het Jezus zijn invulling
was om zo met God te praten, dan is het voor mij
misschien ook niet zo verkeerd.

Heb je nieuwe ideeën voor onze gezamenlijke kerk?

Bertha:  Ik zou zeggen: lees het beleidsplan. En
als ik toch iets moet noemen: samen naar nieuwe
vormen van pastoraat zoeken, ook voor mensen die
niet tot onze kerk horen, dat vind ik belangrijk.
Ik denk dat er veel behoefte is aan een luisterend
oor, aan echt meeleven en meedenken over
levensvragen. Vooral bij mensen die in hun leven
op kruispunten van wegen staan.
Marnix:  Het allerbelangrijkste vind ik dat we
samen weer enthousiast raken over wat we geloven:
dat ieder mens waardevol is, dat we onderdeel zijn
van Gods Koninkrijk, dat we iets voor anderen
kunnen betekenen en zo het leven zin kunnen geven.
We hebben zoveel talent in de gemeente: als we dat
inzetten gaan er met Gods hulp mooie dingen
groeien. Ieder kan dat op zijn eigen plaats doen,
maar in verbondenheid met elkaar kunnen we heel
veel bereiken.

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 06-01-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4308, Subitem: 2.
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12-01-2020

Afscheid van drie ambtsdragers

Op zondag 12 januari werd in de gezamenlijke
dienst afscheid genomen van drie ambtsdragers,
namelijk Yolanda Kragt, Inge Streekstra en Wouter
den Dulk. Namens de beide gemeenten werden ze voor
hun inzet bedankt door dominee Irene Pluim.
In de dienst klonken mooie muzikale bijdragen van
Anne Kip en Bart Kooyman op saxofoon en fluit.
Een kwartet, bestaande uit Joke van der Steen,
Irene Pluim, Marnix v. Gurp en Ralf Smeets, zong
een tweetal liederen. Jolanda Cartwright
begeleidde de samenzang.

Willy de Koning/Willy de Koning, 12-01-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4338, Subitem: 2.
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16-01-2020

ZININBEELD IN HET GRUIZENKERKJE

Religieuze tradities kennen de mooiste teksten en
verhalen. Soms roepen ze direct al beelden bij ons
op als we ze horen of lezen. Soms ook moeten we
daar wat meer ons best voor doen. Tijdens deze
bijeenkomst zoeken we eerst de rust en ontspanning
in onszelf. We laten daarna een (bijbel)tekst
binnenkomen, om vervolgens de beelden die bij ons
opgekomen zijn aan het papier toe te vertrouwen.
We gebruiken daarvoor pastelkrijt. Het is
eigenlijk heel eenvoudig en het hoeft ook geen
prachtige kunst te worden. Wat onze hand ook op
het papier zet, het is altijd echt van onszelf.
Ergens raakt ons de tekst en is het misschien maar
een woord of gedachte dat een eigen leven gaat
leiden. Het mag allemaal. Als iedereen klaar is
met zijn of haar �bibliobeeld� en de tekeningen
voor ons op de grond liggen, vertellen we aan
elkaar wat we kwijt willen en ronden we weer af.
Deze eerste avond vindt plaats in het
Gruizenkerkje op vrijdagavond 7 februari en niet
op 24 januari, zoals in (de papieren) Onderweg
staat vermeld. We beginnen om 19.00 uur (tot
ongeveer 20.30)
Opgave is nodig en kan bij: Irene Pluim,
irenepluim@home.nl (046-4583183)

Willy de Koning/Willy de Koning, 16-01-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4339, Subitem: 2.
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18-01-2020

AGENDATIP: 50 JAAR BAROKORGEL IN VRANGENDAEL

BIJZONDERE MUZIKALE MOMENTEN ROND 50 JAAR
BAROKORGEL IN VRANGENDAEL/SITTARD.
Het orgel in de kerk van Vrangendael/Sittard
(parochie Christus� Hemelvaart � H. Joseph) is een
bijzonder instrument. Het is een van de vier nog
klinkende barokorgels in ons land vervaardigd door
Pieter van Assendelft uit Leiden; ons orgel
dateert uit 1748, en het heeft na de jongste
restauratie in 2011 door de fa. Verschueren in
vele concerten geklonken.
In het jaar 2020 vieren we dat dit orgel  50 jaar
in deze kerk staat, dank zij de muzikale priester
Fons Kurris, die toen aan de parochie verbonden
was en het orgel vanuit Gennep naar
Vrangendael/Sittard haalde.  1 maart 2020 is
precies de datum, waarop het orgel 50 jaar geleden
voor het eerst  deze plek bespeeld werd. En zeker
na de restauratie van 2011 is het een prachtig
instrument met een heel eigen klank en
mogelijkheden, mede door de Kirnberger
III-stemming op 415 Hz..
Wij willen dit jubileum niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Op 1 maart  2020  zal de
Oratoriumvereniging Sittard  de eucharistieviering
van 10.30 uur opluisteren, begeleid door het
orgel.  In deze eucharistieviering  gaat Fons
Kurris, nu emeritus- pastoor in Maastricht, voor.
Na een lunchpauze met koffie, thee, soep en
broodjes  zal de Oratoriumvereniging vanaf 13.00
uur concerteren met een programma, waarin o.a.
veelzijdige passiemuziek te beluisteren zal zijn.
Tussen de vocale werken door zal het orgel opnieuw
zijn eigen geluid laten horen, met Anja Hendrikx
aan de toetsen.

Dat is nog niet alles. Want in het kader van het Orgelfestival Limburg 2020 (onder auspiciën van de SOL/Samenwerkende
Orgelvrienden Limburg) zal op vrijdag 26 juni  2020 om 20.00  uur  een bijzonder orgelconcert plaatsvinden. Bespeler van
ons barokorgel is dan Ton Koopman , een internationaal bekend en gelauwerd organist en klavecinist, die zijn sporen
heeft verdiend in de uitvoeringspraktijk van de Barokmuziek, een stijl waarvoor ons orgel ontworpen is. Met dit concert
wordt het Orgelfestival Limburg van 2020 geopend, en een opname daarvan zal ook op L1 radio te beluisteren zijn.

Wij willen U gaarne uitnodigen om bij deze bijzondere muzikale momenten aanwezig te zijn om met ons dit heugelijk feit
te vieren. Het adres is Hemelsley 240 te Sittard. De toegang is gratis, waarbij een vrije gave hogelijk op prijs gesteld
wordt.

Stichting Orgelkring Vrangendael/Sittard 
Hemelsley 240, 6137 BV Sittard,  Bankrek.: NL 33 SNSB 8823673240  

Vervolg op volgende pagina >>
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Willy de Koning/Willy de Koning, 18-01-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4349, Subitem: 2.
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24-01-2020

Drie woensdagavonden Vesper-Agapè-vieringen

Drie woensdagavond Vesper-Agapè vieringen
Oecumene in de 40 dagen naar Pasen = betrokkenheid
op de wereld om Christus" wil.
Thema voor dit jaar is � ' Sta Op '

Sta op! 
Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die
lijden onder onrecht. Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We
mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die
vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!

In de veertigdagentijd wordt door de protestantse gemeentes Sittard en Geleen bezinningsmomenten georganiseerd samen
met de parochie Vrangendael.  De momenten zijn dus nadrukkelijk oecumenisch van opzet. Thema�s komen aan de orde als
honger, armoede en onrecht die mens en milieu overkomen; waarvan veelal de oorzaak te vinden is in onze omgang met
elkaar en met de schepping. Samen zoeken we steun en moed, en putten daarvoor uit dat wat Jezus ons heeft voorgeleefd.
We houden ons hiermee bezig in de vorm van een Vesperviering. De plaats van samenkomst wisselt en begint altijd om 18
uur en duurt ongeveer tot 19 uur

Op 4 maart is het in de Johanneskerk
Op 18 maart in de parochie Vrangendael
Op 1 april in de Ontmoetingskerk
Na het bezinningsmoment delen we een sobere agapè maaltijd met elkaar.
Informatie en aanmelden bij:
Iet den Boer, email:   ietlittel@telenet.be    Pier Prins, email:  pier1959@gmail.com 
Het Parochiecentrum tel 046-8800185 email:  parochiecentrum@online.nl 
Leen Plessius tel 046-4857347  email: leen.plessius@gmail.com 
Wim Hendriks 046-4755734 email: wpt_hendriks@hetnet.nl
Wilma Moelker, email: wmcmoelker@gmail.com

Graag vooraf aanmelden in verband met de maaltijd-voorbereidingen.

Willy de Koning/Monica  Bosman, 24-01-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4356, Subitem: 2.
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25-01-2020

Inge en Harm getrouwd!

Zo somber, koud en kil het zaterdag 25 januari
buiten was, zo warm, vrolijk en liefdevol was het
binnen in de Pelgrimskerk in Brunssum. Daar
trouwden onder grote belangstelling Inge
Streekstra en Harm Versluis. Via Synoidos, via
pastoraat en diaconie, via de Bijbelkring, op
allerlei manieren kennen mensen Harm en Inge. Als
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
mocht vriendin Elvira Paques het burgerlijk
huwelijk voltrekken.
Dominee Pier Prins, die het kerkelijk huwelijk
inzegende kent Inge al langer dan hij Harm kent,
namelijk van kerkelijke jeugdkampen in Friesland.
Hij was dan ook helemaal in zijn element toen hij
in het Fries een woordje richtte op alle Friezen
in de kerk. Het koor Synoidos waar Harm en Inge
lid van zijn zong drie liederen en Elly Meyers
zong een solo. Namens de PGSG overhandigde
kerkenraadsvoorzitter Marnix van Gurp een
Bijbel&.in de Friese vertaling.

Vervolg op volgende pagina >>
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Vervolg van: Inge en Harm getrouwd!

Willy de Koning/Willy de Koning, 25-01-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4373, Subitem: 2.
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26-01-2020

Buitengewoon vriendelijk

Het buitengewone stond centraal tijdens de Week
van Gebed voor de eenheid van de christenen in
2020, zo ook tijdens de oecumenische viering in de
Johanneskerk op zondag 26 januari. Het thema is
geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid
waarover in Paulus� schipbreukverhaal in
Handelingen 28 wordt verteld.

Een spannend verhaal en zo werd het ook gebracht
in deze viering. Het werd uitgebeeld in een
bewerking van Bert Stuij. Ook de kinderen hielden
zich er mee bezig en kwamen met bootjes terug uit
de kindernevendienst.

Wanneer Paulus en zijn reisgenoten na  14
spannende dagen op woeste zee ten slotte stranden
op Malta, wordt hen daar buitengewone
vriendelijkheid betoond door de eilandbewoners.
Hun anders-zijn vormt daarbij geen belemmering.
Er wordt een vuur aangelegd waaraan ze zich kunnen verwarmen en drogen. Ze krijgen voedsel om hun honger te stillen.
Ondanks het feit dat de eilandbewoners Christus niet kenden, werd Zijn liefde toch zichtbaar in hun handelen. Deze
gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog
altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.

Voorgangers in de viering waren Irene Pluim en Meindert Muller. De cantorij was voor deze gelegenheid flink uit de
kluiten gewassen. Twee keer per jaar houden de PGSG en de parochie Vrangendael een oecumenische viering.

Vervolg op volgende pagina >>
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Vervolg van: Buitengewoon vriendelijk

Willy de Koning/Willy de Koning, 26-01-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4380, Subitem: 2.
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26-01-2020

Volle kerk bij ZIN en HAPJES

Het Gruizenkerkje barstte bijna uit zijn voegen
tijdens de zondagmiddagbijeenkomst Zin en Hapjes
op 26 januari.  �Troost� was het thema. De column
werd uitgesproken door Chantal van Wersch,
coördinator van hospice Bronnerhof in Born. Een
aantal mensen uit de PGSG is als vrijwilliger
werkzaam in Bronnerhof en kent haar.
In haar column stond ze uitgebreid stil bij de
troostende werking van muziek. Chantals grote
hobby is muziek maken en behalve dat zij de column
las, maakte ze ook muziek met het klarinetensemble
waarin zij speelt. Aan de hand van stellingen werd
per groepje nagepraat over het onderwerp. Het
ensemble speelde tussen de bedrijven door drie
rustige nummers. Gerdien Zwartkruis zorgde zoals
gewoonlijk weer voor heerlijke hapjes.

Vervolg op volgende pagina >>
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Willy de Koning/Willy de Koning, 26-01-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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01-02-2020

DANK

Wat was het een mooie dag, 25 januari.Het was
overweldigend hoeveel mensen ons geluk kwamen
wensen.Mensen van Geleen-Beek-Urmond, van
Sittard-Grevenbicht en mensen van de protestantse
Parkstadgemeente.We willen iedereen bedanken die
aan deze dienst heeft meegewerkt en dit meegevierd
heeft.Mede door uw aanwezigheid werd het een
onvergetelijke dag voor ons.
Groet van Harm en Inge

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 01-02-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4391, Subitem: 2.
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02-02-2020

OPROEP!

OPROEP&.WIE KOMT ONS BLOEMENTEAM VERSTERKEN? 
Het bloementeam verzorgt op zondagmorgen de
bloemen in de kerk. Ook verzorgen zij de
bloemschikkingen in de 40 dagentijd en de
advents/kerst periode. Het team bestaat momenteel
uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die het
leuk vinden om met bloemen bezig te zijn. Zij doen
dit bij toerbeurt volgens een opgesteld rooster.
De huidige teamleden zijn: Sonja Blom
(contactpersoon), Annie Stoffels: (contactpersoon
/ koster) Truus Broer, Marijke Pelman, Anneke
Atsma en Brenda van Kranenburg. Vindt u het ook
leuk om met bloemen bezig te zijn en wilt u een
steentje bijdragen? Het team heeft dringend
versterking nodig dus als uw interesse gewekt is,
kunt u zich melden bij de contactpersonen.

De contactgegevens zijn: 
Sonja Blom, 046-4521300, d.g.blom@home.nlAnnie
Stoffels, 046-4522446, frank.stoffels@hetnet.nl 

GASTVROUWEN EN -HEREN GEZOCHT We hebben een fijne
groep gastvrouwen en -heren voor deze
zondagmiddagen. Maar een paar gastvrouwen moesten
helaas stoppen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe
gastvrouwen of gastheren die willen helpen met de
voorbereidingen, koffie en thee schenken en ook weer opruimen. Je bent een keer in de drie tot vier maanden aan de beurt
en werkt altijd samen met twee anderen. Jullie kunnen mij bellen of mailen, ook als je meer wilt weten of het eerst een
keer uit wilt proberen. 
berthaverkerk@gmail.com tel: 4379201

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 02-02-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4404, Subitem: 2.
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03-02-2020

The Voice of 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

Willy de Koning/Willy de Koning, 03-02-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4410, Subitem: 2.
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07-02-2020

'Zininbeeld' in het Gruizenkerkje

Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit, dat
blijkt maar weer eens bij de eerste bijeenkomst
van 'Zininbeeld� in het Gruizenkerkje. We zijn met
z�n drieën: Irene Pluim, die het organiseert, Joke
Bos en ik.
Vrijdagavond 7 februari: buiten is er het
geroezemoes van stadsgeluiden, maar wij zonderen
ons af in de stille beslotenheid van het kerkje.
We drinken thee en kiezen daarna een plaats in de
kerk die prettig voelt. Irene neemt ons mee in een
ontspanningsoefening. Na het gehaast om hier op
tijd te zijn daalt de rust in me neer. Stil worden
in jezelf, middenin de stad in de eeuwenoude kerk;
het heeft iets moois.
Dan klinkt twee keer de Bergrede van Jezus. Irene
leest het uit de Nieuwe Bijbelvertaling en uit de
Bijbel in Gewone taal. De bedoeling is dat we de
tekst laten binnenkomen en vervolgens de beelden
die bij ons opkomen met pastelkrijt aan het papier
toevertrouwen. Heel eenvoudig en het hoeft ook
geen prachtige kunst te worden. Wat onze hand ook
op het papier zet, het is altijd echt van onszelf. Ergens raakt ons de tekst en gaat een woord of een gedachte een eigen
leven leiden. Soms roepen Bijbelteksten direct al beelden bij ons op als we ze horen of lezen. Soms moeten we daar wat
meer ons best voor doen, zo legt Irene uit.
'Toen Hij de mensenmassa zag ging hij de berg op', leest Irene en meteen komt het woord �mensenmassa� bij me binnen, ik
denk daarbij aan de polarisatie tussen bepaalde groepen in de samenleving. Daarna maakt het woord �vredestichters� iets
in me los, als positieve tegenreactie. Aan �mijn� tafeltje werk ik mijn bibliobeeld uit.
Als we klaar zijn met onze tekeningen leggen we ze op de grond en vertellen aan elkaar wat we erover kwijt willen. Joke
heeft weer een hele andere invalshoek gekozen.
Het is fijn om van elkaar te horen hoe een Bijbeltekst op je inwerkt en ook om elkaar beter te leren kennen. Ik vind
het een hele fijne manier om uitdrukking te geven aan wat een Bijbeltekst met je doet en zie al weer uit naar de
volgende bijeenkomst over ongeveer anderhalve maand. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt.

Het gaat niet om de kwantiteit, maar als ik u/jou was, dan zou ik de volgende keer ook komen.

Willy de Koning

Willy de Koning/Willy de Koning, 07-02-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4423, Subitem: 2.
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09-02-2020

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, een leuk
filmpje voor de kinderen, actualiteit een reus
knutselen aan een tafel in de kerkzaal en na
afloop soep en broodjes eten.
Het filmpje kan bekeken worden via deze link 

De volgende Springdienst laat nog even op zich
wachten, namelijk 10 mei in de Johanneskerk.
Willy de Koning

Vervolg op volgende pagina >>
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Vervolg van: The Voice of David

Willy de Koning/Willy de Koning, 09-02-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4433, Subitem: 2.
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18-02-2020

Maarten den Boer en de Johanneskerk belicht in Belgisch
Parochieblad

Wereldreligiedag (dit jaar op 19 januari j.l.)
was voor het weekblad Kerk en Leven van de
parochies van Kinrooi, Geistingen, Molenbeersel,
Ophoven en Kessenich (B) reden om eens een
protestant te interviewen.

Maarten den Boer, gemeentelid van de PGSG en
woonachtig in Kessenich was de enige protestant
die verslaggever Jan Lamberigts kende, dus kwam
hij bij hem terecht. Maarten dacht dat het om de
wekelijkse column van Lamberigts ging en was
verrast toen hij groots op de voorpagina
verscheen.

Daarna verscheen een deel van het verhaal ook nog
in de huis-aan-huiskrant.

Aan het eind van het artikel staat een oproep om
de oecumenische dienst van 26 januari in de
Johanneskerk te bezoeken, iets dat de verslaggever
zelf deed. Hij schreef er daarna de hiernaast
weergegeven, hilarische column over. Het is heel
verrassend om te lezen hoe iemand een protestantse
viering ervaart.

Willy de Koning
Oecumenisch ---cursief bekeken

Enigszins onwennig stap ik de Protestantse
Johanneskerk van Sittard binnen voor een
oecumenische viering. Buiten een klein
pijpenorgel, een lezenaar vooraan en enkele mooie
glasramen, is er weinig dat aangeeft dat ik hier
in een kerk ben. Het lijkt eerder een gezellige
zaal.
Ik voel me niet helemaal op mijn gemak in deze
voor mij vreemde omgeving. Ik kijk voorzichtig
rond. Voornamelijk oudere mensen, enkelen in een
elektrische rolstoel. En warm dat het is! Nu snap
ik dat iedereen zijn jas in de vestiaire heeft
gelaten. Ik doe de mijne dan ook maar uit.
Links van mij zie ik een hond liggen. Een
blindengeleidehond blijkt even later als het
baasje met haar hand over de partituren gaat om de
noten te voelen. Zingen doet die dame uit volle
borst. Net zoals de 30 andere zangers en
zangeressen uit het protestantse koor, aangevuld
met leden uit een katholieke kerk. Zingen doe je
vanuit je hart, van welk geloof je ook bent.
Overigens heet een koor daar cantorij. Klinkt net
iets sjieker, toch?
Voor de viering nodigt de dirigent ons uit om
recht te staan en ook even de stembanden te
oefenen. 'Want ik wil dat jullie meezingen'. Samen
oefenen we het slotlied, een vredeslies, dat we in
canon zullen zingen.
Maar het voelt vreemd aan: geen priester, maar
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een jonge, vrouwelijke voorganger (of is dat een
�gangster?) die de dienst leidt. Geen offerande,
geen eucharistisch gebed, geen communie. Eén
lezing slechts, de zeereis van Paulus. Een lang
verhaal dat door 4 mensen verteld en uitgebeeld
wordt.
Aan het einde is er een collecte: een zwarte zak
wordt doorgegeven en ik leg er mijn kleingeld in.
Meteen daarna komt er nog een tweede zak langs.
Oei, daar ben ik niet op voorbereid. Ik doe dan
maar alsof en geef de zak snel door.
Een volgende keer laat ik mijn jas in de
vestiaire hangen, breng ik voldoende kleingeld mee
en ben ik vroeger aanwezig. Want vanaf 10.00 uur
staat de koffie daar blijkbaar al klaar.

Jan Lamberigts

Vervolg op volgende pagina >>
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Willy de Koning/Willy de Koning, 18-02-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4449, Subitem: 2.
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18-03-2020

Lieve mensen

In deze tijd leven we met CoronaDat betekent ook
dat we nu voorzichtig omgaan met de persoonlijke
ontmoetingen
Toch blijven we wel met elkaar verbondenook
binnen de kerkgemeenschap
We wensen u Goede Moed en Vertrouwen toeEn de
veilige Nabijheid van God en mensen
Wij staan ondertussen open voor contact Een
telefoontje, een gebed, praktische hulpLaat u het
ons weten?

Hartelijke groeten van 
Ds Irene Pluim, (irenepluim@home.nl, 046-4583183)
Ds Pier Prins, (prins1959@gmail.com, 046-4360037)

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 18-03-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4521, Subitem: 2.
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29-03-2020

Kerkzijn in Coronatijd

"Twee werelden in tijden van corona", die titel
gaf dominee Irene Pluim aan de videoboodschap van
zondag 29 maart. De derde op rij al....zo lang al
is het niet mogelijk elkaar in de reguliere
kerkdienst te ontmoeten. 

Toch houden we als kerkgemeenschap contact met
elkaar op deze manier, we laten elkaar niet los.
Kerkzijn is nu vooral een digitaal gebeuren,
bellen, Whatsappen, facetimen en wat al niet meer.

De zondagse videoboodschap van Irene Pluim wordt
thuis in de huiskamer door velen gezien en
gewaardeerd. 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

Willy de Koning/Willy de Koning, 29-03-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4611, Subitem: 2.
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31-03-2020

OP DE VALREEP

Op de valreep voordat deze Onderweg naar de
drukker gaat, nog een reactie. Want nu is bekend
geworden dat tot 1 juni geen bijeenkomsten meer
mogen worden gehouden. Dus ook geen kerkdiensten.
Dat betekent dat dat we elkaar nog niet zullen
ontmoeten in de kerk en dat zelfs bij het
verschijnen van de volgende Onderweg van mei deze
toestand nog niet voorbij is. Dat we nog meer
vlogjes tegemoet kunnen zien van Irene Pluim,
boodschappen van Pier Prins. Wat ben ik blij met
deze digitale mogelijkheden, met Youtube, website,
een gewoon telefoontje, de mail, WhatsApp en
Facebook. En met Wordfeud, voor wie het niet kent:
Scrabble op de mobiele telefoon. Ik speel het
spelletje al jaren, maar nu heeft het iets
bijzonders, een vorm van contact. Ook leuk voor
ouderen, iedereen kan het als je maar een
smartphone hebt. Je kunt behalve woordjes leggen
ook met elkaar communiceren. Wie wil er graag een
potje met me spelen? Mijn Wordfeudnaam is
�Europese bever�, dus kom maar op!  Veel sterkte
allemaal, 
Willy de Koning

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 31-03-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4622, Subitem: 2.
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01-04-2020

Koning leeft mee met Protestantse Kerk en haar gemeenten

Vanochtend heeft Koning Willem-Alexander gebeld
met scriba ds. René de Reuver. De Koning sprak
zijn medeleven uit met de Protestantse Kerk in
deze tijden van corona. 
De Koning sprak met de scriba over het naderende
Paasfeest in deze bijzondere tijd. Juist in de
Stille Week en op het Paasfeest doet het pijn niet
bij elkaar te kunnen komen. De Koning sprak
waarderend over de zware taak van predikanten,
kerkelijk werkers en geestelijke verzorgers die
onder zeer moeilijke omstandigheden pastoraat
verlenen. Ook is hij onder de indruk van velen die
in deze bizarre tijd op creatieve wijze vorm geven
aan het kerk-zijn, zoals onder andere door middel
van het platform #Nietalleen . Tevens sprak hij
grote waardering uit over de wijze waarop de kerk
gehoor geeft aan de richtlijnen vanuit de
overheid.
De Koning wenste ons veel sterkte, gezondheid en
hoop op wederopstanding toe. Pasen is het feest
van de wederopstanding. In deze crisistijd krijgt
geloof in de wederopstanding extra lading! 
Elkaar nabij zijn
Ds. René de Reuver: 'Ik waardeer het bijzonder
dat de Koning op deze manier meeleeft met de kerk,
landelijk en lokaal, en ons allen een hart onder
de riem steekt. De Koning ziet en waardeert de
grote creativiteit en geestdrift waarmee velen zich inzetten om ook in deze tijd het Evangelie te delen en mensen nabij
te zijn. Het meeleven van de Koning is een grote stimulans om juist in deze crisistijd, vanuit het licht van Pasen,
elkaar in geloof, hoop en liefde nabij te zijn.'

Bron: PKN

Willy de Koning/Willy de Koning, 01-04-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4625, Subitem: 2.
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07-04-2020

LIVE-STREAM CONCERT 2DE PAASDAG STICHTING FRANS KLOOSTER
De stichting 'Behoud Franse Klooster' organiseert een concert via 'live-stream' omdat concerten waarbij je fysiek
aanwezig kunt zijn in deze tijden van het corona-virus niet mogelijk is!

Dit concert wordt georganiseerd in samenwerking
met  �Ziekenhuis Omroep Sittard�, 'Zitterd Saame'
en �Bie Os mijn streekomroep�. Het live-stream
Concert vindt plaats op 2de Paasdag, maandag 13
april, om 14.00 uur. Men kan het concert �live�
bekijken via de website:
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video   Wij willen met dit �digitale-concert� proberen een klein lichtpuntje bij de
mensen te brengen: mensen die noodgedwongen thuis moeten verblijven, mensen die in quarantaine zitten, patiënten in het
ziekenhuis, de zorgverleners en alle mensen die werkzaam zijn in de vitale-beroepen. Muziek verbindt en geeft
vertrouwen, juist in deze bizarre tijden. Dit concert zal rechtstreeks worden uitgezonden vanuit de H. Hartkerk uit
Overhoven. Er zal in de kerk géén publiek aanwezig zijn, maar men is dan via �live-stream� met ons verbonden! Het
concert zal worden verzorgd door verschillende musici, te noemen: organisten Jo Canten, Pierre Lebon en Ren Lantman.
Tevens zal er medewerking worden verleend door mezzosopraan Ellen Zimmer en een aantal zangers. Alle muzikale bijdragen
vinden achter elkaar plaats,  zodat er géén sprake is van groepsvorming, dit ook i.v.m. de richtlijnen vanuit de
Overheid en het RIVM. Deken Mgr. van Rens zal een woord van bemoediging spreken. Het concert wordt tevens uitgezonden op
2de Paasdag, maandag 13 april om 19.00 uur bij �Bie Os mijn streekomroep�  � Ziggo: 41 en 45 � KPN/XS4ALL: 1405 �
Telfort: 1405 � T-Mobile/Vodafone: 799 � OnsBrabant.net: 2095 
U heeft dus nog de mogelijkheid om het concert op TV terug te zien! Wij nodigen u van harte uit om �digitaal� met ons
verbonden te zijn! Samen staan we sterk, vooral in deze moeilijke tijden.... Neem gerust contact met mij op voor vragen.
Vriendelijke groet, 
Efrem Verleng Secretaris Stichting Behoud Franse Klooster 

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 07-04-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4639, Subitem: 2.
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22-04-2020

Positief verhaal over Rechtfonds in De Limburger

In dagblad De Limburger staat vandaag een verhaal
te lezen over het Rechtfonds (onderdeel van de
diaconie) van de PGSG. Aan het woord komen Yolanda
Kragt en Anja Borger. 

Onder de titel van het verhaal "Kerk is dicht,
maar geldpot blijft gevuld" vertellen zij over de
werking van het Rechtfonds. 

Nu de kerkdeuren dicht blijven, hoeft niet
gevreesd te worden dat de bodem van het geldpotje
in zicht komt, zo staat in het artikel te lezen.
"Kerkgangers die gewend zijn te doneren, weten
welke andere manieren er zijn om het fonds en
andere initiatieven van de diaconie te steunen. Ze
lezen het op onze website of nemen contact op. Dat
gaat allemaal spontaan. Er is veel contact
onderling. Mensen zonder computer worden op de
hoogte gebracht.'

Via deze link  is de tekst van het verhaal te
lezen. 

Willy de Koning/Germ  Visser, 22-04-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4715, Subitem: 2.

Pagina 43 van 123



[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

23-04-2020

Stuur een foto van jezelf voor de Springdienst!

We hebben jullie hulp nodig voor de Online Spring
dienst op 10 mei 2020.

Willen jullie een leuke foto van jezelf sturen
naar  springdiensten@gmail.com   voor uiterlijk
zondag 3 mei? 

We willen deze foto�s verwerken tot een leuke
collage. Zo gaat de besloten online dienst
hopelijk toch een beetje persoonlijk voelen.

De online dienst zal op 10 mei om half 11
beginnen. Via onderstaande link is deze te
bekijken: youtubefilm 

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? Deel de link gerust met vrienden en kennissen, iedereen is welkom! Ook aan de kinderen wordt
gedacht tijdens deze dienst. We 'zien�� jullie graag!!!

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.

Willy de Koning/Hans  Pelman, 23-04-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4721, Subitem: 2.
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23-04-2020

Nieuws over Eye For Zambia

Namens Eye for Zambia wil ik u graag informeren
over enkele ontwikkelingen in de afgelopen
periode. Ook het werk in de oogkliniek in Macha is
veranderd door de coronacrisis. Inmiddels is de
oogkliniek alleen open voor spoedgevallen, zijn
geplande oogoperaties afgezegd, en bereidt het
hele ziekenhuis zich voor op coronapatiënten.

Na contact met het ministerie van Buitenlandse
zaken hebben Samuel en Tamara Verkerk in goed
overleg besloten dat het beter zou zijn om
vervroegd terug te keren naar Nederland.
Oorspronkelijk was hun plan om tot de zomer in
Macha te blijven en de komende maanden te
gebruiken voor de verdere overdracht van
activiteiten aan het lokale team.
We zijn dankbaar dat de familie Verkerk inmiddels
twee weken in goede gezondheid terug is. Zij
verblijven momenteel een periode preventief in
quarantaine. Gelukkig is er goed contact met de
oogkliniek in Macha, en worden de geplande
overdracht activiteiten digitaal voortgezet.
Spoedpatiënten worden op dit moment gezien en
behandeld door Elton Munguya, die onlangs zijn
officiële registratie als paramedisch oogarts
heeft ontvangen. Bij vragen en problemen kan hij
via internet terugvallen op een zestal oogartsen
in Nederland en Zambia die de lokale situatie goed
kennen. Wanneer de oogkliniek weer volledig zal
draaien hangt af van de ontwikkelingen rondom het
coronavirus in Zambia.

Hartelijke groet namens het bestuur, Bart
Waalewijn

Willy de Koning/Willy de Koning, 23-04-2020
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29-04-2020

ZIN UIT HET GRUIZENKERKJE

De maandelijkse �Zin en Hapjes� zondagmiddagen in
het Gruizenkerkje kunnen even niet meer. U was er
misschien bij, elke eerste zondag van de maand.
Mooie muziek, een gesproken column, goede
gesprekken, en een hapje en een drankje. Prachtige
thema�s hadden we al, ook heel geschikt voor deze
tijd. Over hoop. Over troost. Over liefde. Over
eindigheid. En nog veel meer.
Zondag 3 mei hadden we een column gepland over
�Vrijheid�, met als columniste Sabine Crooijmans.
Zij is humanistisch geestelijk verzorgster bij
Zuyderland. Passend, drie dagen voor 5 mei. Maar
wat is vrijheid eigenlijk ook een prachtig thema
voor nu! Zeker omdat Sabine zo veel met Corona te
maken heeft, ook persoonlijk. En de inbreuk die
dat maakt op vrijheid.
Dus we dachten, we doen het toch, maar anders!
Deze keer geen Zin ín het Gruizenkerkje, maar Zin
uit het Gruizenkerkje. De column is opgenomen, en
de mooie muziek wordt verzorgd door gitariste
Mirte van Oord.
Dit is het plan. Als u mee wilt doen klikt u om vier uur precies op deze Youtube link: youtubefilm  (als dat niet
uitkomt kunt u dat trouwens op elk moment doen hoor ...)
En om het toch met een vrijheidsdronk af te sluiten kunt u rond half vijf aansluiten bij een gezellige ZOOM meeting.
Zodat we samen het glas kunnen heffen. Klik daarvoor op zoommeeting 
Namens het Zin in het Gruizenkerkje team,
Bert Stuij

Activiteiten/Hans  Pelman, 29-04-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4739, Subitem: 2.
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02-05-2020

AFSCHEID DEKEN VAN RENS
OPEN BRIEF VAN DANKBAARHEID AAN MIJN PAROCHIANEN
Bij zijn afscheid schreef Deken Wilbert van Rens op 20 maart 2020 onderstaande brief aan zijn parochie. Vanuit de
oecumenische gedachte drukken we deze af in Onderweg. Inmiddels is ook duidelijk wie zijn opvolger wordt, namelijk deken
Rob Merkx uit Roermond.

Aan de RK gelovigen van de parochies te Sittard,
Baandert, Broeksittard, Overhoven,Sanderbout,
Limbrichterveld/Hoogveld en alle pelgrims van onze
Basiliek. Beste Parochianen, beste collega�s,
beste kerkmeesters en vele vrijwilligers in onze
besturen en kerkkoren, acolieten, misdienaars,
kosters en vele naaste medewerkers.
Vreugde en Gods Zegen voor u allen!Het was 9
augustus 2018 toen ik destijds de Bisschop van
Roermond (dat was toen deDiocesaan Administrator
mgr.dr. H. Schnackers) mijn ontslag aanbood omdat
ik over een tijdje 75jaar zou worden. Zo schrijft
het Kerkelijk Recht ons dat voor. Maar de
Administrator vroeg nogeen tijdje op mijn post te
blijven en te wachten op de komst van een nieuwe
bisschop. Dit deedik graag en voeg daarbij nog het
feit dat ik daardoor heel dankbaar mijn 50-jarig priesterfeest in2019 kon vieren. En daarvoor ben ik u allen, collega�s
en het kerkbestuur oprecht heel dankbaar.
De nieuwe bisschop verzocht me of ik nog een tijdje kon aanblijven zodat hij rustig de tijd had om over mijn opvolging
na te denken. Gezien mijn gezondheid kon ik daar dankbaar aan voldoen. Toen gaf hij al aan dat hij de leeftijdbegrenzing
die het kerkelijk recht hanteert, moet respecteren en dat hij dit in 2020 zou gaan invullen met een opvolger.
Een tijdje geleden verzocht hij me om per 1 mei 2020 mijn taak als pastoor-deken te beëindigen. Maar hoe moeten we die
overgang verwezenlijken nu we juist zitten in een moeilijke tijdsperiode van coronacrisis. Kerken kunnen maar
gedeeltelijk hun gebouwen benutten voor de pastorale zorg en bovendien is het onderling communiceren zo aan tijdelijke
overheidsmaatregelen gebonden dat we nauwelijks contacten met elkaar kunnen onderhouden. Toch vraagt het bisdom om de
structurele aanpak van invulling en wijziging van allerlei pastorale taken in ons bisdom niet langer uit te stellen.
Deze crisis is ernstig maar voor de toekomstige pastoor-deken is het juist ook een goede mogelijkheid om zich in te
leven in de pastorale bodemstructuur van onze parochies die nu aan allerlei veranderingen onderhevig zal zijn. Hij zal
met zijn nieuwe parochianen een verfrissende en nieuwe band kunnen opbouwen. Hij kan zo de nabijheid van Christus op
zijn manier gestalte geven. Hij zet dus voort wat ondergetekende en mijn voorgangers al die tijd hebben gedaan. Daarom
zal ik zeker aan het verzoek van de bisschop gehoor geven en per 1 mei a.s. u verlaten. Ik ga dan definitief wonen in
Echt bij mijn huis/zorggenote Mevr. Cor Geurts die al meer dan 40 jaren mij ter zijde heeft gestaan. Ze was altijd
onopvallend op de achtergrond, maar aan haar ben ik de grote dank verschuldigd. Mede door haar heb ik heel mijn
priesterleven mijn pastoraal werk kunnen verrichten in de parochies en dekenaten van Schaesberg, Herten, Helden, Venlo
en hier in Sittard. Chapeau!!
Niet alleen vanwege de coronacrisis neem ik geen persoonlijk afscheid van u, maar ook al
omdat ik vorig jaar bij mijn 50-jarig priesterfeest velen van u persoonlijk heb begroet waarbij ikheb aangegeven dat
dit ook mijn laatste vreugdevolle samenkomst met u allen zou zijn. Wehebben samen dankbaar teruggezien maar we wisten
toen niet wat ons nu te wachten stond!!Daarom ook is het zeer gepast dat ik onopvallend van u afscheid neem, mede ook in
eenhoopvol gebed dat Sittard heel spoedig bevrijd mag worden van de zorgen van deze crisis.Daarom heb ik vanmorgen met
onze bisschop een kaars aangestoken in de kapel van St. Rosa.Ook heb ik daarbij gebeden dat de nieuwe deken evenveel
vreugde en hartelijkheid magondervinden van u allen als ik in de afgelopen 21 jaren van u mocht verkrijgen. Heel veel
dankdaarvoor en vooral Gods Zegen voor U allen. Moge de patroon van onze prachtige H. Petruskerku in eenheid bewaren en
moge de H. Rosa ons allen bevrijden door haar gebed om bevrijdingvan de gevaren van deze besmettelijke ziektes. En
tenslotte de Toren van Sittard&.. ze is aan restauratie toe&. Maar ze heeft al die honderden jaren over u allen
'gewaakt' als een Petrus&& die ook even bang werd toen hij op de golven naar Jezus toeliep&. Hij dacht te verdrinken,
dat was ook crisis! Maar de Heer stak een hand naar hem uit. Kijk zo naar uw toren, hoed haar, ze blijft de helpende
hand van O. L. Heer verbeelden naar U allen toe. Tenslotte: wanneer ik per 1 mei a.s. verhuisd ben naar Echt zal ik -
zolang de bisschop dat van me vraagt - kerkelijke diensten verzorgen totdat de nieuwe deken geïnstalleerd is. Het gaat u
allen heel goed! Gods Zegen moge op U allen rusten. Nogmaals veel dank!!
Deken Wilbert van Rens

Vervolg op volgende pagina >>
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04-05-2020

BACH EN DE MATTEÜSâ¬�PASSION
Toen in maart de coronacrisis begon, waren er in Nederland op veel plaatsen Passions-concerten gepland. Het zou dit
jaar een record worden: De Matteüs- en de Johannes-Passion  zouden in totaal 254 keer uitgevoerd worden in de 40- dagen
tijd. Ze zijn allemaal afgelast door het coronavirus.

Misschien waren het ook wel zoveel dit jaar,
omdat het dit jaar een jubileum zou zijn,
namelijk: de 150e keer. Vanaf 1870 is het (behalve
in de laatste oorlogsdagen in 1945) ononderbroken
elk jaar uitgevoerd in Nederland. Bach schreef de
Matt. Passie in 1729. Hij was toen 44 jaar en had
al een behoorlijk bewogen leven achter zich. Hij
kwam uit een muzikale familie, maar zijn vader
kreeg als stadsmusicus een karig loon voor zijn
werk. Toen Johann S. 9 jaar oud was, overleed zijn
moeder en zijn vader overleed een jaar later ook.
Gelukkig nam zijn oudste broer Johann Christoph,
die leerling was van de beroemde musicus Pachelbel
hem in huis, liet hem naar het gymnasium gaan en
gaf hem ook zelf muziekles. Enkele jaren later
kwam hij intern in de Michaëlsschool te Lüneburg,
waarschijnlijk mede vanwege zijn mooie
jongenssopraanstem.
Men onderkende toen echter al het muzikale talent, want toen hij bij het ouder worden zijn mooie stem verloor, hield
men hem nog enkele jaren verbonden aan de school. Nadat hij in 1703 het gymnasium had verlaten, kreeg hij een
aanstelling als violist in de kapel van Hertog Johann Ernst te Weimar. Dit was het begin van zijn muzikale loopbaan. In
1707 trouwde hij met zijn nichtje Maria Barbara Bach. Hij had achtereenvolgens verschillende muzikale aanstellingen.
Soms als organist maar ook vaak als leider van de hofkapel van een adellijke heer. Zo ook in Cöthen bij vorst Leopold,
waar hij een gelukkige tijd doorbracht, ondanks het feit dat in die tijd zijn vrouw Maria Barbara overleed.
Na anderhalf jaar vond hij in Maria Magdalena een ideale partner: zij was goed voor zijn 4 kinderen. (Bach had bij zijn
eerste vrouw 7 kinderen gekregen, van wie er echter 3 jong stierven.) Het huwelijk met Maria Magdalena Hülken was zeer
gelukkig. Bovendien was ze een goede huisvrouw. Ze kreeg daarnaast muziekles van haar man en hielp hem door zijn
composities in het net over te schrijven. Ook leerde zij de kinderen dit werk te doen. Men heeft eens uitgerekend
hoeveel tijd het zou kosten om al het gecomponeerde werk van Bach door iemand over te laten schrijven. Hij/zij zou 40
jaar nodig hebben, alleen al om het werk over te schrijven&. Het is dus ongelofelijk, dat Bach zoveel prachtige muziek
componeerde in de 65 jaren dat hij leefde.
Dat wij vandaag de dag nog zo vaak en zoveel van zijn muziek en met name de Passionen horen, is ook mede te danken aan
Felix Mendelssohn Bartoldy. Deze jonge, zeer begaafde musicus had reeds vroeg muziekonderricht. (Zijn vader was een
rijke bankier.) In Duitsland waar de familie woonde, werkte men nog altijd in alle ambachten met het gilden systeem.
Daarin begint men als leerling, vervolgens wordt men gezel, en tenslotte kan men meester worden. Voor elke overgang moet
men een proeve van bekwaamheid afleggen. Door het schrijven van de muziek voor 'Een middernachtsdroom ' werd hij op zijn
17e bevorderd van gezel tot meester. Niet lang daarna gaf hij aan zijn Leermeester Zelter te kennen dat hij Bachs
muziek, die wat in de vergetelheid was geraakt, weer de plaats terug wilde geven die het verdiende. Hij koos daarvoor om
uit te voeren de Matteüs Passion. Zelter vond dat technisch onmogelijk, maar toen Felix doorzette, heeft hij hem
meegeholpen om het werk uit te voeren. Op 11 maart 1829 gebeurde dat voor het eerst na Bachs dood in 1750. Nederland
volgde dit voorbeeld voor het eerst in 1870. Dat veel Nederlanders vandaag het 'Erbarme dich' kennen en waarderen als
een van hun meest favoriete muziekstukken, is dus mede te danken aan Felix Mendelssohn Bartoldy.
Anno Braaksma

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 04-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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04-05-2020

Samengaan kerken geeft vernieuwing impuls
Naar aanleiding van het persbericht over het samengaan van de proterstantse gemeenten Sittard-Grevenbicht en
Geleen-Beek-Urmont zijn de beide voorzitters geïnterviewd door dagblad De Limburger.

In het interview geven de beide voorzitters aan,
dat jarenlang is gewerkt naar een samengaan van
beide gemeenten. Na steeds nauwere samenwerking is
het binnenkort zover, dat er sprake zal zijn van
één nieuwe, samengevoegde gemeente. U kunt het
volledige interview lezen op de site van De
Limburger .

Germ  Visser/Germ  Visser, 04-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4764, Subitem: 2.
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13-05-2020

Dagboek van Ds. Corja Menken-Bekius over haar tijd als predikant
in Grevenbicht

Toen Corja Menken-Bekius in 1978 als predikant
begon in Grevenbicht was op de televisie de serie
'Dagboek van een herdershond' over de jonge
kapelaan Odekerken die zijn loopbaan begon in een
dorp in Zuid-Limburg.

Daardoor geïnspireerd heeft Corja tijdens haar
verblijf in Grevenbicht een 'Dagboek van een
dominee in Limburg' bijgehouden. Stukken uit dat
dagboek, aangevuld met enkele verhalen uit de
herinneringen, zijn nu in boekvorm uitgekomen.

Het is in een vlot leesbare stijl geschreven.
Vaak klinkt er een vrolijke verbazing in door over
alle gekke en bijzondere ervaringen van een
dorpsdominee in een grotendeels katholieke
omgeving. Sommige anekdotes zijn grappig, andere
behandelen serieuze onderwerpen, sommige zijn
ontroerend.

Mensen worden bij hun voornaam of aan de hand van
hun beroep of functie genoemd. Voor veel
Grevenbichtenaren zullen ze nog herkenbaar zijn.
Altijd zijn de verhalen respectvol en met warme
menselijke humor opgetekend. 

Toen Corja aantrad als predikant was het spannend
of de protestantse gemeente in Grevenbicht in
staat zou zijn om zelfstandig door te gaan. Door
haar enthousiasme en grote ijver heeft zij de
gemeente weer tot bloei gebracht, zodat deze
daarna nog tientallen jaren zelfstandig is door
kunnen gaan.

Het dagboek is ook voor de mensen buiten
Grevenbicht zeer de moeite waard, door de mooie
verhalen. Het raakt aan thema\'s als gemengd
gehuwd zijn, het combineren van werk en gezin. En
het geeft een goed beeld van het protestantisme in
de Maasdorpen.

U kunt het dagboek voordelig aanschaffen in de
voorverkoop via aanklikken van de onderstaande
link. De kosten zijn 14.95 euro. Dat is inclusief
verzendkosten. Er gaat per verkocht dagboek 2,50
euro naar de restauratie van de kerk in haar
huidige woonplaats Zeist.

Dagboek van een dominee in Limburg. Paperback 122
blz. 
Bestellen via:
deze link 
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of ga naar de website bestelmijnboek.nl, klik op
het vergrootglas in de bovenbalk, daarna in het
zoekvenster 'dagboek van een dominee' intypen.

Ton Dorrestijn

Willy de Koning/Monica  Bosman, 13-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4835, Subitem: 2.
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Fysiek vergaderen, dat is even wennen

Met vier mensen in een grote kerkzaal kost het
geen enkele moeite om 1,5 meter afstand te houden
tot elkaar. Toch was het best even wennen om in
coronatijd elkaar op deze manier te spreken, want
fysieke ontmoetingen zijn schaars in deze tijd.

Er is binnen de kerk al heel veel vergaderd via
Zoom, MS-Teams, Skype of wat dan ook, want het
overleg gaat door. 

Dinsdagavond 19 mei 2020 kwamen Bert Stuij, Eric
Steenwijk, Germ Visser en Willy de Koning naar de
Johanneskerk om te vergaderen over de nieuwe
website van de Protestantse Gemeente Maas- en
Beekdal. Ze konden ter plekke op het grote scherm
naar de website kijken.

De bouw van de website is al in een vergevorderd
stadium. De meeste teksten zijn klaar, er wordt
nog gestoeid met de indeling, de lay-out, foto\\'s
en wat andere zaken. 

Op 1 juli 2020, als de PGSG en de PGGBU één gemeente vormen gaat de site online!

Willy de Koning/Germ  Visser, 19-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4850, Subitem: 2.
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Stekjesmarkt â¬� hoe doen we dat in coronatijd?
Ook deze traditie van jarenlang kan niet op de gewone manier plaatsvinden. 

U heeft al een berichtje in Onderweg kunnen lezen
over het uitwisselen van plantjes en stekjes, daar
gebeurt wel iets maar het is natuurlijk behelpen
en lang niet zo leuk als de levendige plantenmarkt
die we anders na de zondagse viering op het
kerkplein hebben.
Toch willen wij vanuit ZWO ook dit jaar aandacht
vragen voor deze actie; de opbrengst van de markt
is altijd voor het project Shabai: het werk van
Elisabeth den Boer in China. Ook voor haar werk
heeft de coronacrisis natuurlijk effecten, het is
er zeker niet gemakkelijker door geworden.
We mogen u dan ook vragen om een gift voor
Shabai.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL33
INGB 0001 0589 57  t.n.v. ZWOcomm.pkn Sittard
onder vermelding van project Shabai.

Dank u wel!

Diaconie/Germ  Visser, 24-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4856, Subitem: 2.
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DIGITAAL KOFFIEMOMENT PINKSTERZONDAG

Beste mensen,
Van harte welkom voor een digitaal
koffiemoment!We nemen even de tijd om elkaar te
zien en te groeten.Wie doet mee? Ik zit klaar op
Pinksterzondag om 11:00 uur.
Via onderstaande link zou het moeten lukken:

Wel is het nodig om eerst Zoom te installeren op
computer/tablet of mobiele telefoon.

Groeten van Irene Pluim

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 24-05-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4860, Subitem: 2.
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03-06-2020

DE KERK WEER EEN BEETJE OPEN OP DONDERDAGMIDDAG
Met ingang van 1 juni krijgen kerken weer wat meer mogelijkheden om open te zijn. Wij willen ook graag gebruik maken
van die mogelijkheid.

Vanaf donderdagmiddag 11 juni is de kerk open van
14.30 � 16. 00 uur. Dat geldt zowel voor de
Johanneskerk in Sittard als de Ontmoetingskerk in
GeleenVanaf 1 juli gaan we bekijken of we hier mee
door gaan of niet. Er wordt geen koffie of thee
gedronken, maar hopelijk kan dat later in het jaar
weer in 'Emmaplein 50'.
U kunt binnenkomen voor een praatje. Of om even
in de kerkzaal te zitten of een kaarsje aan te
steken. In de Johanneskerk is Irene Pluim aanwezig
en in de Ontmoetingskerk Pier Prins.
We kunnen met maximaal vijf mensen tegelijk
aanwezig zijn. En daarbij gelden de volgende
spelregels:

U bent van harte welkom!
Hartelijke groeten namens de beide kerkenraden

Monica  Bosman/Germ  Visser, 03-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4902, Subitem: 2.
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JAARAFSLUITING KRANTENLEESKRING DIT JAAR CORONAPROOF

Het is al jaren de gewoonte dat de leden van de
Krantenleeskring het seizoen afsluiten met koffie
en gebak bij de Ophovenerhof.  
Het zal niemand verbazen dat dit nu niet door kon
gaan. Eén van de leden, Fokke Dijkstra, zou
helemaal niet mogen komen omdat hij het
zorgcomplex Hoogstaete niet mag verlaten. Omdat
hij wel in de Hof van Onthaasting, grenzend aan
Hoogstaete mag komen, werd daar de slotbijeenkomst
gehouden. Coronaproof uiteraard. Met meegebrachte
stoeltjes en iets te drinken zat het gezelschap
met 1,5 meter tussenafstand bij de theekoepel.
Gerdien Zwartkruis had lekkere vruchtenkoeken gebakken.
De krantenleeskring bestaat al bijna 15 jaar. Gerard Kortleve was er vanaf het begin bij, maar nam nu afscheid vanwege
de aanstaande verhuizing naar Zeist. Hij kreeg een fotoboek met herinneringen aan de krantenleeskring aangeboden.
In het nieuwe seizoen kan de groep enige versterking gebruiken. Tot nu toe bestaat de kring vooral uit lezers van NRC,
Trouw en De Limburger; belangstellenden met een abonnement op één van deze kranten zijn natuurlijk van harte welkom,
maar aanvulling met lezers van een andere krant zal de club nog een extra dimensie geven.
Aanmelden mag via de mail bij Willy de Koning: willydekoning@home.nl

Willy de Koning 

Willy de Koning/Willy de Koning, 03-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4903, Subitem: 2.
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06-06-2020

"VUL AAN WAT ONS ONTBREEKT"
We zijn dankbaar dat we komende zondag 7 juni als gemeente weer bij elkaar kunnen komen, ook al is het nog op zeer
kleine schaal. Hopelijk zijn de (maximaal) 30 kerkgangers in juni een opmaat voor de (maximaal) 100 vanaf zondag 5 juli.

Het is bijzonder dat uitgerekend op de eerste
zondag na het Pinksterfeest we in kleine bezetting
weer kunnen samenkomen. Immers waar de Heilige
Geest wordt uitgestort gaan deuren open. Het is
goed om komende zondag onze dank hiervoor in het
gebed voor God uit te spreken.Ook al kunnen we de
komende tijd niet samen zingen, samen bidden
kunnen we wel. Zingen en bidden liggen dicht bij
elkaar. Liederen zijn ook gebeden. Psalm- en
liedteksten kunnen in de komende diensten als
gebed worden uitgesproken. De melodie kan hierbij
gespeeld worden.
Het opschrift boven deze brief is gekozen uit het
prachtige pinksterlied: Kom laat ons deze dag met
heilig vuur bezingen. De melodie van Johann
Sebastian Bach maakt het lied extra feestelijk.
Het lied is een en al aanbidding, dank en gebed.
Het zou mooi zijn om komende zondag in uw dienst
dit lied te laten klinken en de woorden van Lied
672 couplet 6 als gebed uit te spreken:
Vul aan wat ons ontbreekt,want stukwerk is ons
pogen.En wat ons afleidt vande vrede uit den
hoge,laat dat, verheven licht,in vuur en wind vergaan.Houdt Gij ons staande doorhet wonder van Gods Naam.
Ik wens ons allen gezegende diensten toe! Namens het moderamen van de generale synode,
dr. René de Reuver, scriba, 2 juni 2020
uit pastorale brief scriba PKN

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 06-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4907, Subitem: 2.
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08-06-2020

DE HARKENDE KERK IS EEN MOOI ALTERNATIEF
In Dagblad Trouw van zaterdag 16 mei stond een opiniebijdrage van Ferdinand Borger, voormalig predikant van de PGSG,
over kerkzijn in Coronatijd. Een lezenswaardig artikel over zijn twijfel over de 1,5 meter-kerkdiensten. Kerkdiensten
mogen weer, maar er zijn ook prachtige andere vormen die troost bieden, schrijft hij. Ferdinand Borger is nu predikant
in Waalre.

Vanaf 1 juni mogen er weer bijeenkomsten met
dertig personen gehouden en vanaf 1 juli zelfs met
honderd. Ook kerken kunnen gaan nadenken over de
vormgeving van anderhalvemeterkerkdiensten. De
Protestantse Kerk heeft daartoe deze week een
protocol ontwikkeld. Begin er niet aan, zou ik
zeggen, en blijf voorlopig online als kerk. Staar
je niet blind op het nieuwe normaal, maar zoek naar een nieuwe nabijheid. En gebruik je verbeeldingskracht.
In de Protestantse Kerk van Waalre houden we sinds half maart geen kerkdiensten meer, maar is de kerk op zondagochtend
2,5 uur open. In de kerk werd een kring met stoelen gevormd, we vroegen afstand te houden en bij binnenkomst de handen
te wassen. We publiceerden ons nieuwe plan in de pers, waarbij we onderstreepten dat mensen geen dienst konden
verwachten. Iedere zondag kwamen tien tot vijftien mensen. Ze luisterden naar orgelspel, naar de overweging van de
onlineviering en er was ruimte voor gebed.
Ondertussen zijn we acht weken verder. Met onze online-vieringen bereiken we meer mensen dan het aantal zondagse
kerkgangers. En verder houden veel gemeenteleden zich schuil. Logisch, want ze behoren grotendeels tot de kwetsbare
leeftijdsgroep.
IsolementToch is dit ook iets wat zorgen baart. De onwetendheid rondom het virus baart een constante stroom aan
speculaties en deze voedt de angst. Dat leidt tot een groter isolement, dat soms zo ver gaat dat mensen elkaar maar
volledig mijden. De gedachte onbewust het virus bij zich te dragen, zelf geen ziekteverschijnselen te hebben maar een
ander te besmetten, leidt tot een onhoudbare onzekerheid die uiteindelijk schade aanricht aan de geestelijke gezondheid.
Een mens is een sociaal wezen, dat veranderen we niet door een nieuw normaal in te voeren. Willen we dat wezen niet
verder schaden dan is het van belang de andere kant op te gaan denken. Het gaat erom het vertrouwen terug te vinden dat
ieders aanwezigheid - waar dan ook - in principe geen bedreiging is, maar een verrijking vormt.
Want om dit laatste is het ooit begonnen, om verrijking. We zijn in ons leven een verrijking aan elkaar en dat dreigt
in deze tijd op de achtergrond te raken. Dit weten van verrijking deelt de kerk met de brede culturele sector. Kunst en
religie hebben een toegevoegde waarde in het vormgeven van verhalen, in het onderzoek naar onze cultuur en in het bieden
van troost.

Voor kerken geldt dat zij nu vanaf 1 juni tot een herstart van de vieringen kunnen komen, maar volgens mij heeft dat
niet de grootste urgentie. Het is zelfs beter er voorlopig van af te zien, want we zullen niet vanuit de massa moeten
denken, maar vanuit het individu. En ons de vraag stellen hoe we het onderling vertrouwen kunnen herstellen zodat er
sprake kan zijn van nieuwe gemeenschapsvorming, waarbij iedereen zich veilig voelt.
Voor kerken ligt hier een kans om opnieuw te gaan denken. Stap niet in de verleiding samenkomsten te organiseren
waarbij een grote groep mensen onhandig om elkaar heen manoeuvreert en zwijgt waar deze eerst zong. Benadruk niet de
onaanraakbaarheid terwijl nabijheid één van je wezenskenmerken vormt. Een dergelijke experiment leidt tot een toenemende
vervreemding.
Samen harkenVoor nieuwe gemeenschapsvorming kunnen we onder andere bij de kloosters te rade gaan. De regel van
Benedictus voorziet in gezamenlijke arbeid en in gezamenlijk gebed. Mijn eigen kerk in Waalre heeft nog een tuin. Het is
behoorlijk spiritueel om samen te harken. Het kan een ontvangstplek worden waar mensen graag willen zijn. In kleine
gezelschappen kan er worden gemusiceerd en toneel worden gespeeld. De grotere maaltijden die nu al worden aangericht
kunnen in kleinere verbanden worden genuttigd. De online preek van de week kan op woensdagmiddagen worden besproken,
binnen het kader van een huisliturgie. Het café dat we maandelijks organiseren wordt een video-opname die we online
zetten, het pastoraat geven we wandelend en fietsend vorm.
Kortom: dit is het moment om de verbeeldingskracht een kans te geven. Maak in deze crisis de vernieuwingsslag die al
heel lang had moeten gebeuren.
Ferdinand Borger

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 08-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4912, Subitem: 2.
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Samen vieren mag weer met 30 personen!

Afgelopen zondag 7 juni was het zover. In de
Johanneskerk vond de eerste viering weer plaats,
mét gemeenteleden. Op het plein werden ze door de
gastheer opgewacht voor verdere instructies. 
Voor onze beide grote kerken is een uitgebreid
gebruiksplan opgesteld, om op een veilige manier
weer samen te kunnen vieren. In de maand juni is
het nog wennen en uitproberen, met maximaal 30
personen (per kerk). 
In juli hopen we weer met grotere groepen te
kunnen vieren, afwisselend in beide kerken. 
Op dit moment nog zónder zang, maar met muziek.
De viering vanuit de Johanneskerk is in de
Ontmoetingskerk mee te beleven, via de beamer. Of
thuis, via www.kerkdienstgemist.nl . 

Als u bij een viering aanwezig wilt zijn, kunt u
zich per dienst aanmelden bij Wim Hendriks op
maandag t/m zaterdag tussen 10.00-12.00u en
19.00-21.00 u, tel.nr 06-10515291. Hij zal u dan
een aantal vragen stellen en aangeven in welk
kerkgebouw u die zondag welkom bent.

Irene Pluim

Vervolg op volgende pagina >>
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Willy de Koning/Willy de Koning, 07-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4925, Subitem: 2.
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Nog plaatsen vrij voor kerkdiensten

Voor de viering van 10.30 u van aanstaande zondag
14 juni zijn zowel in de Johanneskerk als de
Ontmoetingskerk nog plaatsen vrij.
De viering vanuit de Johanneskerk is in de
Ontmoetingskerk mee te beleven, via de beamer. Of
thuis, via www.kerkdienstgemist.nl .

Als u bij de viering aanwezig wilt zijn, kunt u
zich nog aanmelden bij Wim Hendriks, tel.nr
06-10515291.
Hij zal u dan een aantal vragen stellen en
aangeven in welk kerkgebouw u die zondag welkom
bent.

Zie ook het bericht van 7 juni.

Willy de Koning/Willy de Koning, 12-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4929, Subitem: 2.
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Weer een kerkdienst met maximaal 30 personen

Opnieuw naar de kerk gaan. Het lijkt een
gewenningsproces, maar ook een feest van
herkenning. Alsof de herinnering aan het naar de
kerk gaan weer moet worden opgediept.
Deze zondag waren er al wat meer mensen dan
vorige week toen men voor het eerst weer naar de
kerk mocht. Toen werd het toegestane aantal van 30
personen niet gehaald; nu wel.
Alle overheidsvoorschriften werden keurig
opgevolgd zoals geen handen schudden, niet zingen
en geen collecte in de bank. Voor het doneren van
de bijdragen stonden twee emmertjes bij de
uitgang.

De dienst is terug te zien via
Kerkdienstgemist.nl

Als u bij een viering aanwezig wilt zijn, kunt u
zich per dienst aanmelden bij Wim Hendriks op
maandag t/m zaterdag tussen 10.00-12.00u en
19.00-21.00 u, tel.nr 06-10515291. Hij zal u dan
een aantal vragen stellen en aangeven in welk kerkgebouw u die zondag welkom bent.

Willy de Koning

Vervolg op volgende pagina >>
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Ook in de Ontmoetingskerk brandt de Paaskaars weer

Ook in de Ontmoetingskerk brandt de Paaskaars
weer. We kunnen elkaar ook hier weer ontmoeten en
verbonden met de mensen in de Johanneskerk de
dienst volgen.

Bertha Verkerk

Willy de Koning/Willy de Koning, 14-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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Nog plaatsen vrij voor kerkdiensten
Voor de viering van 10.30 u van aanstaande zondag 21 juni zijn zowel in de Johanneskerk als de Ontmoetingskerk nog
plaatsen vrij.
De viering vanuit de Johanneskerk is in de Ontmoetingskerk mee te beleven, via de beamer. Of thuis, via
www.kerkdienstgemist.nl .
Als u bij de viering aanwezig wilt zijn, kunt u zich nog aanmelden bij Wim Hendriks, op maandag t/m zaterdag tussen
10.00-12.00u en 19.00-21.00 u, tel.nr 06-10515291.
Hij zal u dan een aantal vragen stellen en aangeven in welk kerkgebouw u die zondag welkom bent.
Zie ook het bericht van 14 juni: Weer een kerkdienst met maximaal 30 personen.

Hans  Pelman/Germ  Visser, 21-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4951, Subitem: 2.
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Nog plaatsen vrij voor kerkdiensten

Voor de viering van 10.30 u van aanstaande zondag
21 juni zijn zowel in de Johanneskerk als de
Ontmoetingskerk nog plaatsen vrij.
De viering vanuit de Johanneskerk is in de
Ontmoetingskerk mee te beleven, via de beamer. Of
thuis, via www.kerkdienstgemist.nl .
Als u bij de viering aanwezig wilt zijn, kunt u
zich nog aanmelden bij Wim Hendriks, op maandag
t/m zaterdag tussen 10.00-12.00u en 19.00-21.00 u,
tel.nr 06-10515291.
Hij zal u dan een aantal vragen stellen en
aangeven in welk kerkgebouw u die zondag welkom
bent.
Zie ook het bericht van 14 juni: Weer een
kerkdienst met maximaal 30 personen.

Willy de Koning/Willy de Koning, 19-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4955, Subitem: 2.
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Samen één gemeente
Foto gevraagd! 

Na meerdere jaren van verkenning, overleg,
plannen en besluiten, is het dan zover: op 1 juli
2020 vormen we samen één Protestantse Gemeente in
deze regio. Een nieuwe gemeente met een nieuwe
naam: 'Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal'.
Dit samengaan willen we ook vieren. Dat doen we op
zondag 5 juli 2020 om 10.30 uur in de
Johanneskerk.
We vieren dat we samen gaan bouwen aan een nieuwe
gemeente. Om de nieuwe gemeente letterlijk een
gezicht te geven, zouden we u willen vragen een
foto van u zelf op te sturen. Het gaat om een foto
waarop duidelijk uw gezicht te zien is. Op een
leuke manier zullen de foto�s in de dienst worden
onthuld.
Uw foto kunt u mailen naar ds. Pier Prins .
Uiteraard hadden we graag met heel veel mensen
dit samengaan willen vieren. Maar door de
omstandigheden zijn we daarin beperkt. Wel kunnen
voor het eerst weer met meer dan 30 mensen bij
elkaar te kunnen komen. Rekening houdend met de
1,5 meter afstand kunnen we rond 60 mensen in de
kerk verwelkomen. Maar alléén na aanmelding via
Wim Hendriks (zie hier ) en alles onder
voorbehoud.
Op 5 juli willen we samen in één gebouw dit
bijzondere moment markeren. Vanwege de KerkTV doen
we dat in de Johanneskerk en daarom is er op deze
zondag geen samenzijn in de Ontmoetingskerk.
Nadere informatie volgt nog.
En alvast bij voorbaat dank voor uw foto.

Pier Prins

Kerkenraad/Germ  Visser, 21-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4956, Subitem: 2.
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Twee gemeenten zijn nu EEN!

In veilige corona-opstelling werd maandagochtend
29 juni in aanwezigheid van notaris Mr. Jos Moers
de fusie tussen onze gemeenten officieel
beklonken. In de Ontmoetingskerk in Geleen zetten
vertegenwoordigers van diverse raden van beide
gemeenten hun handtekening die werd bekrachtigd
met de handtekening van de notaris. Vanaf morgen
is het samengaan van de beide protestantse kerken
rechtsgeldig en gaan we verder als Protestantse
Gemeente Maas- en Beekdal.

De eerste kerkdienst van onze nieuwe gemeente
vindt plaats op zondagochtend 5 juli, precies de
eerste zondag dat er van overheidswege weer meer
mensen naar de kerk mochten. In verband met de
anderhalvemetermaatregel is aanmelden nog wel
verplicht, dat kan via de nieuwe website
www.pgmbd.nl/aanmelden. Die dienst begint om half
elf, in de Johanneskerk in Sittard.

In deze vreemde Coronatijd hebben we als kerkgemeenschap geprobeerd troost, inspiratie en verbinding te bieden aan
mensen, die dat nu misschien wel meer nodig hebben dan ooit. Met nieuw elan wordt dat nu vanuit de samengevoegde
gemeente voortgezet.

Willy de Koning

Vervolg op volgende pagina >>
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Willy de Koning/Monica  Bosman, 29-06-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4967, Subitem: 2.
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03-07-2020

ADIEU
Op 1 juli 2020 zag een nieuwe protestantse gemeente het levenslicht. Een al eeuwen in de regio bestaande protestantse
gemeenschap, die door de jaren heen verschillende structuren gekend had, ging vanaf 1 juli gezamenlijk verder met de
Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht onder de nieuwe naam: de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal. Met het
ontstaan van deze nieuwe gemeente kwam er een einde beide zelfstandige gemeenten. Aan en met de Protestantse Gemeente te
Geleenâ¬�Beekâ¬�Urmond was ik vanaf 27 september 1998 verbonden als predikant. Met de overgang naar de nieuw gevormde
gemeente was ik ook de laatste predikant van PGGBU, zo realiseerde ik me. En kreeg ik per 1 juli een nieuwe "werkgever".

Graag blik ik nog eens terug en laat zo mijn
gedachten gaan over de laatste 22 jaar van de
Protestantse Gemeente te Geleen � Beek � Urmond.
Toen ik destijds gesprekken voerde met de
beroepingscommissie, werd me al vrij snel
duidelijk dat ik te maken had met een betrokken en
enthousiaste gemeenschap, maar werd mij ook te
kennen gegeven: 'Bereid je er maar op voor dat je
heel wat uitvaarten te wachten staan, want we zijn
een vergrijzende gemeente'. Dit bleek te kloppen.
Al die 22 jaren mocht ik omringd worden en deel
uitmaken van een grote toewijding en een levendig
enthousiasme binnen de PGGBU. En inderdaad als ik
de jaarlijkse overzichten nog eens langsloop dan
constateer ik, dat we jaar in jaar uit van veel
mensen afscheid hebben moeten nemen. Daarnaast
trokken anderen weg uit onze regio, vaak om
dichterbij de kinderen te gaan wonen. Er waren ook
andere aspecten: het doopvont werd in al deze
jaren weinig gebruikt. En slechts een enkele keer
werd een huwelijk ingezegend. De toestroom aan
nieuw-ingekomenen werd in de loop der tijd geringer, al zijn er door de jaren mensen uit diverse streken van de wereld
bij ons in de gemeente gekomen.
Het gevolg van deze ontwikkelingen laat zich raden: we werden steeds kleiner qua aantal leden, kerkbezoekers,
vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten, waaronder ook de koren. Toch heb ik nooit het gevoel gehad dat we somber
werden onder deze ontwikkelingen. Er was wel bezorgdheid over de voortgang en onze toekomst. Want we moesten verder met
steeds minder mensen jong en oud, ambtsdragers, pastorale medewerkers, organisten, gastvrouwen/heren, actieve
vrijwilligers voor van alles. En het aantal en de omvang van de kerkelijke gebouwen werden ons een maat te groot en
duur.Wat voor mij persoonlijk overheersend was, was de altijd goede sfeer en toon in de kerk. Met elkaar probeerden we
er iets moois van te maken en natuurlijk ging ons dat de ene keer beter af dan de andere keer. Die enthousiaste en
constructieve sfeer gaf mij veel energie en bood steeds weer ruimte voor allerlei ideeën en plannen. Ook de
digitalisering met hulp van gemeenteleden, bood nieuwe mogelijkheden.Dit alles heb ik altijd zeer gewaardeerd en prettig
gevonden. De toewijding en meelevendheid binnen de gemeente hebben me daarbij bijzonder veel plezier gegeven en goed
gedaan. Met veel plezier kijk ik dan ook terug op de vele activiteiten, ontmoetingen, vieringen en gesprekken in de
kerk. Ik denk � en ik doe maar een greep - aan de afwisselende kerkdiensten met inbreng van cantorij en kerkkoor, de
themadiensten, de Vier-de-Zondagdiensten, de (oecumenische) gesprekskringen, de ouderenkringen, de gezellige middagen
o.a. Emmaplein 50 en Ontmoetingen op de Zondagmiddag, de contacten met de asielzoekers, de interreligieuze en
oecumenische bijeenkomsten, de kindermusicals, de boekenmarkten, de kerkenraads-weekenden, de kerk-tuin-treffens, de
ontmoetingen met de partnergemeenten in Erfurt (in mijn beginperiode) en Lövenich-Baal. De uitstapjes o.a. naar de
Kirchentag in Keulen met leden van de cantorij en kerkkoor. Het deelnemen aan de Euregionale kerkendagen in Luik, Aken,
Eupen en Geleen. Veel gaat gelukkig ook door in de nieuwe gemeente.

Persoonlijk denk ik ook terug aan de fijne en plezierige samenwerking binnen de gemeente, met de kerkenraad,
organisten, dirigenten, werkgroepen enz. En graag noem ik hier de namen van de collega�s, met wie ik heb samengewerkt:
André van den Bor, Joke Zuidema en Nelleke de Kruik en in het proces op weg naar onze nieuwe gezamenlijke gemeente ook
met Irene Pluim en Joachim Stegink. En de namen van onze kosters: Coba Poot, Harm Ouwerkerk, Gerrit Smeets en Wim van
Elk.Kortom, voor mij als predikant was het een heel mooie en goede tijd binnen de Protestantse Gemeente te
Geleen-Beek-Urmond waarvoor ik u allen zeer dankbaar ben!
Vanaf 2012 zijn we in toenemende mate gaan samenwerken met onze Protestantse buurgemeente. Na een periode van
verkenning, bezinning en plannenmaken, groeide gaandeweg het besef: 'Dat invulling geven aan het kerk-zijn van de Heer
in Sittard-Geleen en omgeving het best kan worden gedaan als één PKN-gemeente. En dat we erop vertrouwen dat wij, als we
onze krachten bundelen, als protestante gemeente in Sittard-Geleen en omgeving van betekenis kunnen zijn en blijven'.
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Per 1 juli staat de nieuwe gemeente niet alleen op papier, maar ook in de startblokken. Met elkaar willen we verder
gaan bouwen. Met elkaar mogen we levende stenen vormen voor een nieuw bouwwerk. Met Christus als fundering en in
verbondenheid met Israël. Ik wens ons dan ook een levendig bouwwerk toe waarin geloof, hoop en liefde, vreugde, vrede en
verbondenheid de toon aangeven.
Van harte wens ik dat we alle zegeningen uit het verleden meedragen de toekomst in onder onze nieuwe naam: De
Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal.
Pier Prins

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 03-07-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4993, Subitem: 2.
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Collectes zondag 5 juli 2020
Nu er als gevolg van de coronacrisis nog maar weinig mensen een kerkdienst mogen bijwonen, willen we toch graag onze
bijdrage aan het belangrijke werk van de diaconie en natuurlijk aan het werk binnen onze eigen kerkgemeenschap blijven
leveren. Daarom doen we een beroep op u om uw gaven daarvoor over te maken voor onderstaande doelen. 

Diaconie: Vakantiepret voor kinderen in armoede
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in
armoede. Dat is een groot probleem.
Kerk in Actie ondersteunt diaconieën in hun werk
voor kinderen in armoede met advies en informatie.
Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie
deze kinderen verrassen met een Vakantietas. Een
rugzak vol met leuke spulletjes voor de
vakantieperiode, als zij thuis blijven terwijl hun
klasgenootjes op vakantie gaan.
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van
Kerk in Actie, zoals armoedebestrijding bij
kinderen.
U kunt vandaag in de collecte deze actie steunen.
U kunt ook een bedrag hiervoor overmaken op rek.
nr. NL24 INGB 0001 0385 55 , t.n.v Diaconie te
Sittard, o.v.v. collecte Actie Vakantietas.

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

Hartelijk dank voor uw gift.

Diaconie/Germ  Visser, 05-07-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5002, Subitem: 2.
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05-07-2020

"Levende stenen" vormen de nieuwe gemeente Maas- en Beekdal

Levende stenen, dat zijn de leden van Maas- en
Beekdal. Deze symboliek kenmerkte de eerste
viering van de nieuwe gemeente. Acht jaar na de
eerste, verkennende besprekingen is het samengaan
een feit.
Jezus is de levende bouwsteen waarmee God zijn
huis wilde bouwen. De mensen hebben Hem wel
afgekeurd, maar God heeft Hem uitgekozen. Hij
vindt Hem kostbaar. En jullie moeten je ook zelf
laten gebruiken als levende stenen waarmee een
geestelijk huis wordt gebouwd. Zo zijn jullie
samen een heilig volk van priesters, een volk dat
geestelijke offers brengt waar God blij mee is
dankzij Jezus Christus.

Met deze tekst uit 1 Petrus 2 drukten de beide
predikanten, Irene Pluim en Pier Prins, in woord
en beeld uit hoe daaraan gestalte kan worden
gegeven. Na de overweging over dit thema door Pier
Prins, bouwden ze samen een muur van levende
stenen: foto�s van gemeenteleden, rondom de
Hoeksteen.

Op deze zondag liet het coronabeleid van de overheid toe dat er weer meer mensen naar de kerk mochten. Verspreid door
de kerkzaal zaten er ruim 60 mensen. Na afloop kreeg ieder een bloem mee met een vraag erbij, waarover op het kerkplein
van gedachten kon worden gewisseld.

Deze eerste viering werd bijgewoond door wethouder Andries Houtakkers, namens het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Sittard-Geleen.

De viering is terug te zien via Deze link 

Vervolg op volgende pagina >>
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Willy de Koning/Willy de Koning, 05-07-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5003, Subitem: 2.
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07-07-2020

Film "De mooiste zinnen uit het Gruizenkerkje" raakt vele snaren

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. Elf hebben we er al
gehad. Om het 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.
Zo�n 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. 
Meteen werden er plannen voor het volgend seizoen aangekondigd: vanaf zondag 4 oktober zetten we de serie �Zin en
Hapjes� weer voort. We hopen van harte dat dat dan weer vanuit het Gruizenkerkje kan. Maar lukt dat dan nog niet, dan
doen we het tijdelijk vanuit de Johanneskerk. Het ging immers best goed, deze middag! Dóór gaan we zeker.

De film blijft te bekijken via deze link 

Namens het Gruizenteam - Bert Stuij

Willy de Koning/Willy de Koning, 07-07-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5033, Subitem: 2.
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05-07-2020

"Levende stenen" vormen de nieuwe gemeente Maas- en Beekdal

Levende stenen, dat zijn de leden van Maas- en
Beekdal. Deze symboliek kenmerkte de eerste
viering van de nieuwe gemeente. Acht jaar na de
eerste, verkennende besprekingen is het samengaan
een feit.

Jezus is de levende bouwsteen waarmee God zijn
huis wilde bouwen. De mensen hebben Hem wel
afgekeurd, maar God heeft Hem uitgekozen. Hij
vindt Hem kostbaar. En jullie moeten je ook zelf
laten gebruiken als levende stenen waarmee een
geestelijk huis wordt gebouwd. Zo zijn jullie
samen een heilig volk van priesters, een volk dat
geestelijke offers brengt waar God blij mee is
dankzij Jezus Christus.

Met deze tekst uit 1 Petrus 2 drukten de beide predikanten, Irene Pluim en Pier Prins, in woord en beeld uit hoe
daaraan gestalte kan worden gegeven. Na de overweging over dit thema door Pier Prins, bouwden ze samen een muur van
levende stenen: foto�s van gemeenteleden, rondom de Hoeksteen.

Op deze zondag liet het coronabeleid van de overheid toe dat er weer meer mensen naar de kerk mochten. Verspreid door
de kerkzaal zaten er ruim 60 mensen. Na afloop kreeg ieder een bloem mee met een vraag erbij, waarover op het kerkplein
van gedachten kon worden gewisseld.

Deze eerste viering werd bijgewoond door wethouder Andries Houtakkers, namens het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Sittard-Geleen.

De viering is terug te zien via deze link 

Willy de Koning

Vervolg op volgende pagina >>
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Willy de Koning/Willy de Koning, 05-07-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5034, Subitem: 2.
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09-07-2020

Bijbelkring Oost gaat wandelen

Het duurt nu allemaal wel heel erg lang, dachten
de leden van Bijbelkring Oost. Wij willen elkaar
wel weer eens ontmoeten. Binnen de
coronamaatregelen kon dat weer door middel van een
wandeling. Dat gebeurde donderdagavond 9 juli in
België waar Maarten en Iet den Boer wonen.
Vanuit Kessenich wandelden tien mensen door het
natuurgebied Koningssteen-Kollegreend, onderweg
bijpratend over van alles en nog wat. In Thorn
trakteerde Maarten den Boer op ijsjes. Hij was in
april 75 jaar geworden en had dat nog niet met de
groep kunnen vieren.
Bijzonder was het om te zien dat Kessenich een
poel heeft waar in 700 na Christus Willibrordus,
de eerste bisschop van Utrecht, op zijn rondreis
door de streek de eerste Christenen doopte door
onderdompeling. Elk jaar op kermismaandag wordt
ter herinnering aan deze gebeurtenis de doopbron
schoongeveegd door de schutterij. Dat is geen
overbodige luxe, hij zat nu vol met kroos en
andere planten. Maar kermis was er ook in Kessenich, dus maandag zal de doopbron wel weer schoon zijn.

Thuisgekomen bij Maarten en Iet werd er nog wat gedronken en voor Maartens verjaardag gezongen.

Willy de Koning

Vervolg op volgende pagina >>
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Willy de Koning/Willy de Koning, 09-07-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5038, Subitem: 2.
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16-08-2020

BEREIKBAARHEID IRENE PLUIM

Maandag 17 augustus verhuizen we met ons gezin
naar Oosterbeek, waar ik eind juli een beroep als
predikant heb aangenomen. We hebben dan nog een
week vakantie om daar te �landen�, voordat Laurien
en Florian naar hun nieuwe school zullen gaan.
Het is een mooie stap om te zetten, het betekent
ook een naderend afscheid van een hele fijne
gemeente in Sittard.
Mijn afscheidsdienst zal op 27 september zijn.
Tot die tijd werk ik in Sittard en ben ik gewoon
beschikbaar.
U kunt mij bereiken via mijn mobiele nummer
06-10506090, of gewoon per mail:
irenepluim@home.nl 

Ons nieuwe adres is:
Benedendorpsweg 136
6862 WP Oosterbeek
026-8441279

Hartelijke groet van Irene Pluim

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 16-08-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5058, Subitem: 2.
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27-08-2020

ONZE KERKELLIJKE ACTIVITEITEN IN CORONATIJD
In onderstaande bericht informeren wij u over onze kerkelijke activiteiten in deze coronatijd. Zolang het virus onder
ons is en er geen afdoende medische behandeling of vaccinatie gevonden is, volgen wij de richtlijnen van RIVM, overheid
en PKN. Het volgen van die richtlijnen zorgt ervoor dat er onder bepaalde voorwaarden onderstaande activiteiten kunnen
plaatsvinden.

Kerkdiensten Tot nader bericht worden de
kerkdiensten in de Ontmoetingskerk en de
Johanneskerk tot het eind van dit jaar met een
maximaal aantal van 60 kerkgangers gecontinueerd.
Dit gebeurt in het zelfde stramien als de maanden
juli en augustus. Er vinden geen kerkdiensten in
de kleine kerkjes plaats. U moet zich van te voren
aanmelden. Volg daarvoor de informatie in Onderweg
of op de website www.pgmbd.nl/kerkdiensten.
Aanmelden voor kerkdiensten Wilt u een kerkdienst
bijwonen? Dan dient u zich aan te melden. Door
1,5m maatregel kunnen in beide kerken maximaal 60
kerkgangers aanwezig zijn.Aanmelden gebeurt bij
voorkeur via de website:
https://www.pgmbd.nl/aanmelden.Nadat u zich heeft
aangemeld, krijgt u direct een automatisch e-mail
toe gestuurd. Op later moment krijgt u een
bevestiging dat u de kerkdienst kunt bezoeken.
Soms kan het zijn dat de kerk �vol� is; ook dan
krijgt u bericht.Op zaterdagen na 12.00 u kunt u
zich niet meer via de website opgeven voor de
aansluitende zondag.
Vanaf 28 augustus neemt Wim Hendriks het registratie-stokje weer over van Joke van der Steen.Lukt het via de website
niet dan kunt zich aanmelden via wpt_hendriks@hetnet.nl (Wim Hendriks, mobiel 06-10515291) of vander_steen@zonnet.nl
(Joke van der Steen, telefoon 046-4584618).
Zingen tijdens kerkdiensten Hoe graag we ook zouden willen zingen, samenzang doen we (voorlopig nog) niet. De
belangrijkste reden is dat er onder onze kerkgangers een relatief groot aantal kwetsbare mensen is. Tijdens de
kerkdiensten kan wel voorzang plaatsvinden. Voorzang kan gebeuren door maximaal 5 personen die onderling tenminste 2 m
afstand houden en ruim voldoende afstand tot de gemeente (5m) aanhouden en niet naar elkaar toe zingen.
Cantorijen Ook de cantorijen kunnen weer repetities houden. Tot nader bericht zullen de voltallige cantorijen niet
tijdens kerkdiensten kunnen zingen (uitgezonderd onder de voorwaarden van voorzang met maximaal 5 personen). De
cantorijen worden apart geïnformeerd door de kerkenraad cq Coronawerkgroep omtrent de voorwaarden waaronder kan worden
gezongen.
Activiteiten in de kleine kerken Zoals al eerder vermeld in dit bericht zijn er tot en met 31 december 2020 geen
kerkdiensten in de kleine kerken.Wel kunnen op verzoek de kerken van Beek, Urmond en Grevenbicht (niet Gruizenkerk)
worden ingezet voor pastorale doeleinden. Te denken valt aan het bijelkaar komen van een kleine groep, te voren
aangemelde mensen (max 10 personen). Deze activiteiten worden georganiseerd door iemand die geïnstrueerd is omtrent de
coronamaatregelen en die de regie houdt. Verdere informatie is te verkrijgen via de kerkenraad cq Coronawerkgroep.

Vergaderen De afgelopen maanden is er veel digitaal vergaderd. Digitaal vergaderen is niet altijd even efficiënt.
Langzaamaan beginnen we ook weer met fysiek bijelkaar komen. De kerkenraad en het moderamen hebben al meerdere keren
fysiek vergaderd. Toch kan het af en toe nog wel eens voorkomen dat digitaal vergaderd wordt. Fysieke vergaderingen
vinden in één van de zalen van de Ontmoetingskerk of Johanneskerk plaats, rekening houdend met de 1,5m afstand. Er is in
beide kerken een instructie aanwezig over het maximaal aantal mensen per zaal.
Pastoraal werk Ook gaan we weer proberen om het pastorale werk steeds meer invulling aan te geven. Te denken valt aan
het bezoeken van mensen die niet of bijna nooit de deur uitkomen. Daarbij zal de te bezoeken perso(o)n(en) van te voren
gebeld worden om na te gaan dat hij/zij niet ziek is en of er een mogelijkheid is om buiten te zitten. Uiteraard zijn de
bekende coronamaatregelen van toepassing.
Coronawerkgroep Bovenstaande informatie is afkomstig van de coronawerkgroep. Deze werkgroep bestaat uit 6
kerkenraadsleden. De groep adviseert de kerkenraad over het uitvoeren van de landelijke (en eventueel aanvullende)
coronamaatregelen. In deze werkgroep hebben zitting: Bert Kip (vrz), Eddy Roerdink, Joke van der Steen, Pier Prins,
Irene Pluim en Wim Hendriks. De werkgroep komt regelmatig bijelkaar; e.e.a is afhankelijk van de wijziging in de
landelijke coronamaatregelen en van het opstarten van onze lokale kerkelijke activiteiten.
KerkTV Op dit moment is het nog steeds alleen mogelijk om de diensten, die in de Johanneskerk plaatsvinden, te volgen

Pagina 94 van 123



via kerkTV: https://www.pgmbd.nl/kerk-tv.Er wordt gewerkt aan een oplossing om ook diensten, die plaatsvinden in de
Ontmoetingskerk, via kerkTV te kunnen volgen. Het is op dit moment nog onduidelijk op welke termijn dit operationeel kan
zijn.

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 27-08-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5068, Subitem: 2.
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29-08-2020

DOE MEE AAN HET AFSCHEID VAN IRENE PLUIM
Een nieuwe start is ook een afscheid

We weten het allemaal inmiddels, dominee Irene
Pluim gaat naar Oosterbeek. Voor ons betekent dat
we na bijna negentien jaar afscheid moeten nemen.
Negentien jaar waarin er zoveel is gebeurd, zowel
in het leven van Irene als in het leven van ons
als kerkgemeenschap. Dat betekent dat er ook heel
veel herinneringen zijn, mooie herinneringen vaak,
emotionele soms.
We willen natuurlijk op een mooie manier afscheid
nemen. Wat hadden we dat graag in een volle kerk
gedaan, met muziek en verhalen, met omhelzingen en
goede wensen. Maar we moeten in deze tijden van
corona wat improviseren. Als voorbereidingsgroep
gaan we in elk geval proberen er een mooie
afscheidsdienst van te maken, die u ook op KerkTV
volgen kunt. Natuurlijk zal er muziek zijn, bij
Irene kan dat niet anders.
Persoonlijke afscheid op een A4We willen u verder
ook graag de gelegenheid geven iets persoonlijks
aan Irene en haar gezin mee te geven. We willen
voor haar een �afscheidsboek� maken. Iedereen die
dat wil kan een A4tje maken met wat u maar wilt � herinneringen, een foto van u zelf misschien, een groet, goede wensen,
wat dan ook. Dat A4tje kunt u op een aantal plekken inleveren. Bij Roel en Rietje Molemaker, Baenjenstraat 6 in Sittard,
bij Joke van der Steen, Concordiastraat 56 in Einighausen, en bij Pier Prins, Danikerstraat 21, Geleen. Als u dat
makkelijker vindt kunt u het ook in de brievenbus van de Ontmoetingskerk in Geleen doen. En tenslotte, u kunt een
digitale pagina opsturen naar het volgende e-mail adres: Stuijfiles@gmail.com.
GemeentegeschenkVerder willen we Irene en haar gezin graag iets meegeven nu ze van hier vertrekt. Over een mooi
geschenk overleggen we nog. Maar u kunt uw bijdrage daaraan overmaken op het volgende rekeningnummer: ING bank NL78 INGB
0001 0512 60, t.n.v. Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht, onder vermelding van �Afscheid Irene Pluim�.
Afscheid gaat altijd gepaard met enige weemoed. Maar in dit geval toch vooral met dankbaarheid voor de 19 jaar dat we
samen waren.
De voorbereidingsgroep Joke van der Steen, Christel Prins, Bert Stuij

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 29-08-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5074, Subitem: 2.
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03-09-2020

BERICHT IRENE PLUIM, DANKBAAR

Lieve mensen, op vrijdag 24 juli ontving ik een
beroep vanuit de Protestantse Gemeente
Oosterbeek-Wolfheze.
Dit beroep heb ik ook aangenomen. Het is tijd
voor verandering en ik verheug mij erop om in een
nieuwe gemeente voorganger en predikant te zijn en
mij in te brengen.
Het betekent ook een afscheid, van deze mooie
gemeente waar ik jaren heb gewerkt en mij altijd
erg thuis heb gevoeld en mij ook gedragen heb
gevoeld. Een gemeente ook met ruimte, en met veel
inzet en verbondenheid.
Ik voel mij dankbaar voor de afgelopen periode,
in de bijzondere context van Zuid-Limburg.
Dankbaar voor de mooie en waardevolle relaties die
ik kon aangaan. Dankbaar voor de samenwerking met
velen in de gemeenschap. Dankbaar voor het
vertrouwen en de manier waarop ik soms heel intens
betrokken mocht zijn in uw levensverhalen. Maar ik
ben óók dankbaar voor de nieuwe stap die ik met
Ralf en met Laurien en Florian kan gaan zetten.
Als gezin zetten we onze stappen in een heel
korte tijdspanne, het corona-effect zeg maar.
Misschien overrompelt het u ook wel. Na een
vertraagde beroepingsprocedure en een snelle
eindspurt zijn we nog vóór het begin van de
scholen en tijdens onze gezamenlijke vakantie,
verhuisd naar Oosterbeek. We zijn daar goed
�geland� in een heerlijk groene omgeving, dichtbij
de uiterwaarden van de Rijn en in een prachtige
historische pastorie.
Ons nieuwe adres is:Benedendorpsweg 136, 6862 WP
Oosterbeek, tel. nr. 026-8441279/ 06-10506090
Voor mijzelf is het nog een tijdje leven in twee
werelden. Mijn afscheid zal op 27 september zijn
en tot die tijd ben ik gewoon aan het werk, deels
in Sittard en deels vanuit Oosterbeek, en hoop ik
op een goede manier mijn taken over te dragen.
Mocht u nog persoonlijk afscheid van mij willen
nemen, ik hoor het graag. Hopelijk lukt het dan om
elkaar nog te treffen.
Graag tot ziens, een heel hartelijke groet van
Irene Pluim

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 03-09-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5099, Subitem: 2.
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23-09-2020

EEN LEEG HUIS
Ik was benieuwd hoe ik het zou ervaren, het lege huis aan de Beukeboomweg. Het huis waar we het als gezin zo fijn gehad
hadden en waar de kinderen aan zullen terugdenken als ze hun thuisplek in Sittard voor ogen hebben. Welke emoties zou
het oproepen, daar binnenstappen?

Na onze verhuizing naar Oosterbeek kwam ik eind
augustus voor het eerst, alleen, in de woning
terug. In het donker, na afloop van een
vergadering. 'De ziel zal eruit zijn', had iemand
mij voorspeld. 'Je zult er niets (aan) vinden'. In
gedachten had ik mij al �gewapend�. Tegen zoveel
ruimte, zoveel leegte, zoveel.. niets.
Het viel erg mee. Eigenlijk was het wel heel
prettig. Het huis waarin altijd zoveel gebeurde,
was nu even alleen van mij. Geen wasmachine die
hoefde te draaien, geen kamer die opgeruimd moest,
geen maaltijd op tijd klaar voor de
voetbaltraining. En de ruimte was wel leeg, maar
toch ook gevuld, met best heel veel ziel. Allerlei
herinneringen aan spullen, maar bovenal
herinneringen aan beleefde momenten. En wat ik
daarin het meeste kon ervaren, de ruimte werd mij
daarin ook �gegeven�.
Het zijn aparte laatste weken hier in Sittard. Zo
goed mogelijk, mét alle beperkingen, probeer ik
mijn werk en mijn relaties hier af te ronden. Maar
wat ís eigenlijk �afronden� wanneer je relaties en banden toch ook met je mee blijft dragen?
Ons huis in Sittard is leeg. Het zal een nieuw thuis worden voor het gezin met de jonge kinderen die al door de kamers
renden. Een nieuwe fase voor ons, een nieuwe fase voor hen. En ons vertrek heeft dat dus mogelijk gemaakt.
Het is ook een nieuwe fase voor de geloofsgemeenschap. Het vertrek van een voorganger betekent een hoop organisatie,
hoe gaan we het doen en met wat voor iemand? Waar leggen we onze prioriteiten? Maar de lege plek kan ook hier weer op
een andere manier ruimte scheppen. Een nieuwe dynamiek, met nieuwe kansen. Terwijl eerdere ervaringen blijven
meeklinken.
In mijn tijd in Sittard heb ik veel ontvangen. Aan inspiratie, aan vertrouwen en aan mooie samenwerking. Dank daarvoor.
Hier heb ik na mijn studie en mijn reizen geleerd om dominee te zijn, ben ik in mijn rol gegroeid en heb ik kunnen en
mogen delen, met heel veel mensen.
Een leeg huis. Eigenlijk vind ik het voor nu wel een heel mooi beeld. In de leegte kun je opnieuw ordenen. Hoe zal het
zijn, hoe zal het worden?
Dit huis, dat alle sporen draagt, van wie maar mensen zijn, de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons
zijn?
Veel goeds wens ik u allen,
Irene Pluim

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 23-09-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5136, Subitem: 2.
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23-09-2020

PASTORALE INZET NA HET VERTREK VAN IRENE
Zoals bekend heeft Irene Pluim op 27 september afscheid genomen. Daarmee is er een gat gevallen in het pastoraat van
haar wijken. Inmiddels wordt er druk nagedacht en onderzocht hoe er het één en ander voorzien kan worden.

In elk geval kan er in dringende pastorale zaken
en als het nodig is altijd een beroep op mij
gedaan worden. Ook uitvaarten kunnen door mij
worden geleid. Mochten er in korte tijd veel
uitvaarten zijn, dan kan een collega predikant in
de regio gevraagd worden. In mijn eigen wijken,
van de voormalige gemeente Geleen-Beek-Urmond, en
in de wijk van Grevenbicht gaat mijn pastorale
inzet gewoon door. Verder wijs ik er op dat ik op
maandag en woensdag van 08.30-13.00 uur niet
bereikbaar en beschikbaar ben voor PGMBD, omdat ik
tijdens deze dagdelen mijn werk doe als
geestelijke verzorger in het Zuyderland-ziekenhuis
in Sittard-Geleen. Daarnaast hoop ik dat u ook
rekening wilt houden met mijn vrije dag en die is
op zaterdag. 
Tot slot: laten we elkaar niet uit het oog
verliezen in de vacaturetijd.
Met hartelijke groeten,
Pier Prins Telefoon: 046 � 4360037 Email: prins1959@gmail.com

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 23-09-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5139, Subitem: 2.
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FIEKE KLAVER GAAT MET EMERITAAT
Mw. S.H.C. (Fieke) Klaver was verbonden aan de Gereformeerde kerk in Sittard van 8 mei 1983 tot 7 januari 1990. De
Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam (en de kerkenraad van de Oranjekerk Amsterdam) stuurde een
uitnodiging voor de afscheidsviering van Fieke en een kort interview met haar. De dienst kan online worden meebeleefd.

Op zondag 4 oktober 2020 geven we in de
Oranjekerk aandacht aan het emeritaat van ds.
Fieke Klaver. 
In 1999 werd Fieke aan de Oranjekerkgemeente
verbonden voor haar werk als stafmedewerkster
binnen de RK Stichting Ignatiushuis in Amsterdam.
Een nieuwe verbintenis met de Oranjekerk vierden
we op 12 april 2015 toen zij werkzaam werd als
geestelijk raadsvrouw bij de Stichting ShivA voor
hulp aan mensen met HIV en Aids.In de viering van
4 oktober, om 10.00 uur, wordt ze vanwege haar
emeritaat losgemaakt door Jantine Heuvelink,
predikant van de Oranjekerk. U kunt bij de
afscheidsviering aanwezig zijn óf deze online
meevieren via de link op
www.oranjekerkamsterdam.nl. U bent van harte
welkom.
Namens de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam: Hendrik-Jan Overmeer voorzitter, Roel van Marle,
voorzitter, Rosaliene Israël, scriba Namens de kerkenraad van de Oranjekerk, Rian Buijse,
voorzitter--------------------------------------------------------------
Hoe ziet je loopbaan eruit? Wat heb je allemaal gedaan?  Ik begon als parttime predikante in een kleine gemeente,
daarna werkte ik als catechete voor volwassenen bij Verbum Dei, als stafmedewerkster in een centrum voor
geloofsverdieping en als geestelijk raadsvrouw voor mensen met Hiv. Tegelijk was ik actief in bewegingen van vrouwen,
over geloven, voor vrede, voor interculturele ontmoeting en voor hulp bij traumatische ervaringen. Meditatie is daarbij
een dragende kracht geweest.
Wat vond je belangrijk aan je verbintenis met de kerk?  Ik voel me deel van de roeping van de kerk om Gods liefde
gestalte te geven. De ambtelijke verbondenheid met een actieve geloofsgemeenschap - in Sittard, Leiden en Amsterdam -
steunde me om mensen met die liefde in contact te helpen komen. In en buiten de geordende kerk. Met vrouwen, collega�s,
zinzoekers, mensen met Hiv of met kanker zoeken naar wat of wie hen draagt en inspireert en helpen daar woorden en
beelden voor te vinden. In zondagse vieringen en gesprekken kon ik terugkoppelen wat ik tegenkwam.
Wat vond je lastig?  Terwijl ik zelf als dominee nog maar enkele voorbeeldvrouwen had, heb ik daarin veel zien
veranderen. Ik kan erg genieten van hoe jonge collega�s hun ambt gestalte geven. Op beleidsposities blijft het lastig
voor vrouwen. Op oecumenisch gebied is er nog veel te winnen voor de kerken om vrouwen in al hun mogelijkheden te
erkennen en te honoreren. De pijn en teleurstelling van vrouwen die afgewezen worden raken mij diep.
Wat wil je meegeven aan mensen in de kerk? De binnenkant van geloven kan op veel manieren gevoed worden. Met hulp van
meditatie, gebed en je verdiepen in de Bijbelse verhalen. Elke crisis biedt kansen. Een kapel - open naar de straat -
een kerk als stille, gastvrije plek, om op adem te komen of samen te eten& Met ontmoeting, verbinding en inclusieve taal
kun je bijdragen aan een veelkleurige samenleving.

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 24-09-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5158, Subitem: 2.
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KERKTV IN DE ONTMOETINGSKERK BINNENKORT OPERATIONEEL
Het heeft wat langer geduurd dan we wilden, maar KerkTV zal ook in de Ontmoetingskerk worden geïnstalleerd. In het
College van Kerkrentmeesters hadden we afgesproken dat KerkTV eerst in de Johanneskerk zou worden geplaatst en
-afhankelijk van de ervaringen- daarna in de Ontmoetingskerk. Nu is het zo ver en kunnen alle diensten in de grote
kerken van de PGMBD digitaal worden gevolgd.

KerkTV in de Johanneskerk bleek een succes; we
kunnen constateren dat er in een behoefte is
voorzien, zeker in deze Corona tijden. Al gauw
kwam de roep om KerkTV in de Ontmoetingskerk te
installeren, zodat de mensen thuis elke week
diensten kunnen volgen. Bij de leverancier van
KerkTV-installaties waren we niet de enige die aan
de deur klopten. Door corona bleek een groot
aantal gemeenten interesse te hebben in KerkTV.
Dat betekent concreet dat we op een later tijdstip
ingepland staan dan we hoopten. Installatie is nu
voorzien in november.  Net als vanuit de
Johanneskerk kunnen we dan ook vanuit de
Ontmoetingskerk de diensten uitzenden.Wat betreft
de financiering: zowel in de Johanneskerk als in
de Ontmoetingskerk is de financiering rondgekomen
door giften van kerkleden en deelname van derden.
Het kost ons als gemeente dus geen geld maar
levert wel mooie beelden.Dank aan Ed Rensen die de
kartrekker is voor KerkTV in de Ontmoetingskerk en
aan Bert Blom, de kartrekker in de Johanneskerk.
Er zijn al heel ervaringen opgedaan die we goed konden gebruiken en de Johanneskerk met ons deelde.
Eddy Roerdink

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 24-09-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5159, Subitem: 2.
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PABOSTUDENTEN IN JOHANNESKERK
In de Johanneskerk kwamen begin september studenten van "de Nieuwste Pabo" van Fontys en Zuyd Hogeschool bij elkaar. In
het nieuwe studiejaar moet het onderwijs de 1,5 meter afstandsregel in acht nemen. Hierdoor kunnen soms niet alle
studenten tegelijk aanwezig zijn of moet er naar andere oplossingen worden gezocht.

Gemeentelid Margreet Vriesema tipte de school
over de mogelijkheid van de Johanneskerk als extra
locatie voor de opleiding, en met succes. In de
kerk werd het project �oude kind� opgestart. In
dit project werken studenten die de
leeftijdspecialisatie �oude kind� hebben gekozen
samen met derdejaars van dNP aan een opdracht. De
studenten waren blij verrast met het initiatief en
nog blijer om elkaar weer te ontmoeten.Na afloop
werd buiten onder het genot van een hapje en een
drankje gezellig bijgekletst, uiteraard met 1,5
meter afstand. De opleiding sprak dank uit aan de
Johanneskerk die de bijeenkomst mogelijk maakte.
Tekst: Willy de Koning

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 24-09-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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KERK IN ACTIE ZOEKT COLLECTANTEN VOOR ÉÉN WEEK, IN UW BUURT
Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huis-collecte. De collecte wordt
gehouden in de week van 29 november t/m 5 december. Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in
Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten. Doet u mee?

In Griekse vluchtelingenkampen verblijven
duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal
alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en
Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in
Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en
probeert deze kinderen op een betere plek te
krijgen. Ook investeert zij in de landen van
herkomst in een beter leven voor kinderen. De
allesverwoestende brand in kamp Moria op het
eiland Lesbos heeft de situatie van de
vluchtelingenkinderen zo mogelijk nog schrijnender
gemaakt, en de actie des te urgenter.
Wilt u zich inzetten voor
vluchtelingenkinderen?Door het organiseren van een
landelijke huis-aan-huiscollecte hoopt Kerk in
Actie dat meer mensen betrokken raken bij haar
werk. Kerk in Actie heeft inmiddels voor ruim 600
plaatsen in Nederland collectecoördinatoren en collectanten geworven, maar is nog op zoek naar collectanten.

Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen? Meld u dan aan als collectant. Dit kan bij het landelijk collecteteam
van Kerk in Actie: 030 - 880 1510, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte. U kunt zich ook
direct opgeven bij de plaatselijke collectecoördinator. Voor Elsloo is dit Yvonne Kooyman, tel. 046 - 4373006, e-mail:
kooyman.by@ziggo.nl.
Alvast hartelijk dank voor uw hulp, als collectant of via een gift tijdens de collecte.

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 24-09-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
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Irene Pluim neemt afscheid in prachtige dienst

In een warme, bewogen en creatieve dienst werd
zondag 27 september afscheid genomen van Irene
Pluim als voorganger van de Protestantse gemeente
Maas- en Beekdal. Vanwege Corona konden slechts 60
mensen in de kerk, maar velen keken digitaal mee
via KerkTV.  Bijna negentien jaar is Irene aan
onze kerk verbonden geweest. In oktober 2001 werd
zij bevestigd, als beginnend predikant in Sittard.
Irene zelf keek terug op de jaren die geweest
zijn, de vele mensen waarmee zij zich verbonden
voelt, het lief en leed dat gedeeld is. Ook vond
zij hier haar man Ralf en kregen zij hun twee
kinderen, Laurien en Florian. Foto�s riepen veel
herinneringen op, vakkundig tevoorschijn ge-beamd
door Emma de Koning. In de dienst zong een klein
ensemble, en hun zingen ging vaak over in eerder
opgenomen liederen die door de Cantorij onder leiding van Hans Timmerman ingezongen waren. Met Fedor Coenen aan de piano
en Bart Kooyman op  dwarsfluit.  Irene�s overweging ging over Jakob, de aartsvader van Israël, die bij de beek Jabbok
God ontmoette, hem niet herkende, en in een worsteling met Hem belandde. Die beek deed Irene denken aan de
Oorsprongbeek, die vlak langs haar nieuwe huis loopt en waar zij vaak gaat wandelen. Soms merk je pas achteraf dat je,
wandelend of worstelend, God ontmoet hebt. Kinderen waren ook in de kerk, al was het dan alleen via een filmpje. IRENE
BEDANKT klonk het luid en enthousiast uit het jonge keeltje van Lynn Kolkman! De kinderen gaven Irene ook een cadeau,
een anker. Hier haalt zij haar anker op, en in de Rijn bij Oosterbeek laat zij het weer vallen. Bert Stuij las een
column over het Grote Woord �Afscheid�, net als er in het Gruizenkerkje onder inspiratie van Irene al heel wat columns
over Grote Woorden geklonken hebben. Over geluk, hoop, troost, liefde, eindigheid en meer, allemaal toepasselijk voor
deze dag. Willy de Koning had een prachtig lied voor Irene geschreven op de wijs van een Iona lied, en we zagen een film
waarin de cantorij dat uitbundig zong. Christel Prins bood vervolgens namens de hele gemeente een boek met foto�s en
herinneringen aan. Het was een dienst van herinneringen, melancholie natuurlijk ook, maar toch vooral van dankbaarheid.
Wat is er veel moois gedeeld. Als zegen zong Irene ons toe � �dat God,  tot de dag  dat wij elkaar weer zien,  je draagt
in  de palm van zijn hand�. Na afloop van de dienst sprak ds. Pier Prins Irene nog toe als collega, en Marnix bood Irene
een cadeau aan namens de gemeente. Het was goed zo. We beseffen dat onze wegen scheiden, maar dat zowel Irene als
wijzelf hoopvol naar de toekomst mogen kijken. Voortbouwend op alles wat is geweest en gedeeld. Hieronder en hiernaast
zijn de volledige teksten van het lied en de column weergegeven. De gezongen liederen kunnen op Youtube worden
beluisterd via de volgende links: 
https://www.youtube.com/watch?v=ue2cHkRwSqs&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=yaf4vKYqF1c&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=EljD30QKjqg&t=23s 
https://www.youtube.com/watch?v=OhiGGA6uis8&t=4s 
Bert Stuij, Joke van der Steen en Christel PrinsLied voor Irene op de wijs van Ionalied: Oh the life of the world 
Zij was nog maar een kind, toen stond zij al te prekenKreeg dat voorbeeld van vader, die was ook domineeGaandeweg
leerde zij: Ja, dat is ook mijn roepingGod en mensen, daar kan ik wat mee!Al sinds 2001 is Irene als domineeAan de kerk
hier verbonden, waardevol en uniekEr veranderde veel, ook de vorm van de vieringenMet een beamer en mooie muziekZe is
heel creatief, speelt met nieuwe ideeënZin in Hapjes, Zin in Lopen en ook nog Zin in BeeldZiet de mens altijd staan,
geeft ons vaak complimentenOpen mind als men iets met haar deeltZe weet goed wat ze wil, laat niet over zich lopenMooie
teksten en lied�ren, vaak Iona, TaizéVoert graag zelf de regie, staat voor inbreng ook openMooie combi, zo doen allen
meeIn het Zuiden vond zij Ralf als partner voor �t levenHaar gezin is compleet, ja nu zelfs met een hondMaar toen
kriebelde het, kreeg ineens in de gatenDat ze�in Sittard al best wel lang �stond�Toen kwam plots haar bericht, ik
verlaat Maas- en BeekdalOosterbeek gaat het worden, toen ging alles heel gauwMaar wij gunnen jou graag nog zo�n mooie
gemeenteWees gelukkig, Gods zegen voor jou!Tekst: Willy de Koning
Afscheid 
Zin en hapjes in het Gruizenkerkje. De laatste twee jaar begon elke maand met zo�n inspirerende zondagmiddag. De deur
zwaaide open, en bij binnenkomst stond jij al klaar met een wijntje voor de gasten. Er was muziek, er waren soms mooie
optredens. Er stonden papieren strookjes als zoute stokjes met stellingen op tafels. Met hapjes van Gerdien, altijd
overheerlijk.En dan natuurlijk de gesproken column. Om de een of andere reden heb jij er nooit een gedaan, maar daar
staat tegenover dat Ralf er als enige twee voor zijn rekening heeft genomen.  Columns over grote woorden. Over mooie
woorden. Sommige van die woorden passen best bij vandaag. Geluk, omdat we je dat toewensen. Hoop. Voor jullie en voor
ons. Gezondheid. Juist nu. Eindigheid, want tja, aan alles komt een eind. Leve de eindigheid zei de columnist van dienst
toen dat woord aan de beurt was. Dat was Ralf.Het grote woord van vandaag, en dus ook van deze gesproken column, is
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natuurlijk Afscheid. Niet zo�n fijn woord, op het eerste gehoor. Niet een woord dat klinkt op de beste momenten uit een
mensenleven, zeg maar. Het is een woord waar onmiskenbaar een zekere treurigheid omheen hangt.Soms is afscheid wel fijn,
maar dat is op zichzelf dan weer niet zo fijn. Als je blij bent dat je mensen,  plaatsen of herinneringen achter je kunt
laten, als afscheid een opluchting is, dan is dat tegelijk wat triest. Een afscheid waar je blij mee bent is eigenlijk
verdrietig.   En zo zit ik dus met dat grote woord afscheid, in de afscheidsdienst nog wel, waar we je toch met goede
moed vandaan willen laten gaan.Laten we in arren moede nog maar eens beter naar het woord kijken. En net zoals wij na
negentien hechte jaren een beetje van elkaar losgeknipt worden, zo knip ik het woord afscheid in tweeën.En ik begin met
het stukje: Af. Dat is weer wél een mooi woord. Het klinkt naar voltooiing, naar dingen die gelukt zijn, waar je met
trots en dankbaarheid naar kijkt. Het is af, het is klaar, het is gedaan. En als iets werkelijk af is, dan is het ook
mooi geweest, dan kun je weer verder. Naar nieuwe dingen die er ook op wachten om straks �af� te zijn. Voor ons is het
dan misschien jammer dat die dingen in Oosterbeek liggen, wij hebben ook nog wel een en ander af te ronden, maar jou gun
ik het van harte. Zoveel gedaan hier, zo veel ideeen tot wasdom zien komen. En ik weet zeker, ook in Oosterbeek is meer
dan genoeg te doen. Een kleine waarschuwing: Echt  �af� wordt het nooit.Dan dat tweede stukje van het woord, het deel
dat over scheiden gaat. Kunnen we niet omheen, onze wegen scheiden vandaag. Dat stukje van het woord heeft niet zo�n
prettige klank als �Af�. Scheiden rijmt op lijden, handig voor Sinterklaas maar verder voor niemand.En toch. Voor een
theoloog is er altijd hoop. De grote theoloog uit de vorige eeuw, Oepke Noordmans, heeft bijvoorbeeld een heel geloofs
systeem opgebouwd vanuit het principe: Scheiden is Scheppen. Eigenlijk andersom, maar dit is ongeveer goed. Hoe dat in
elkaar zit weet ik niet helemaal, maar de essentie is wel dat als je ergens een scheiding in aanbrengt, dat er dan
nieuwe dingen aan het licht komen. Dat er mogelijkheden worden geschapen. Dat er licht en ruimte komt. Scheiden schept
van alles, nieuw uitzicht, nieuwe kansen. Oepke betoogde zelfs dat het hele scheppingsverhaal eigenlijk een
scheidingsverhaal is � de scheiding van hemel en aarde, van water en land, van licht en duister. Dat geeft dat tweede
stuk van het woord afscheid toch wel cachet.Ook voor de scheikundigen die deze column horen, en ik weet haast zeker dat
die er zijn, is scheiden een mooi begrip. Ze zijn er zelfs naar genoemd, kundigen op het gebied van scheiden. Op heel
chemelot gaat het eigenlijk vooral om scheiden, zou je kunnen zeggen. Materiaal wordt eerst ontleed en gescheiden, en
dan weer tot iets moois en nuttigs in elkaar geknutseld.  Laat ik het zo zeggen, met scheiden kun je voor de dag komen,
als theoloog in deze streek.En ik denk dat hier ook voor ons, nu onze wegen scheiden, toch wel enige troost in zit.
Trouwens ook een woord dat aan de beurt is geweest. Soms is het goed als wegen zich scheiden. Elk van de wegen biedt
kansen en mogelijkheden, elk heeft een bestemming die de moeite waard is.Als het goed is, en ik weet dat nu eigenlijk
wel zeker, is dat scheiden met het meenemen van zo veel dat goed was. Het is als het ware een beetje los gemaakt van
hier, en gaat met jou mee in je rugzak naar Oosterbeek. Het wordt daar gecombineerd met weer een heel andere gemeente en
een heel ander leven, en opnieuw ontstaat iets moois. Iets dat er zonder deze scheiding nooit had kunnen komen.En ook
wij, die hier als het ware achterblijven nadat onze wegen scheiden, ook wij kunnen verder. Zo veel om op terug te
kijken, herinneringen, zaadjes, een fundament. We beloven er mee aan de slag te blijven.  Afscheid. Het blijft een woord
met een zekere treurigheid, dat haal je nooit helemaal weg.Maar er is zo veel �af�, zo veel gedaan en voltooid. En
scheiden is scheppen, ook van nieuwe mogelijkheden. Voor jou zeker. Ik hoop ook voor ons.Bert

Vervolg op volgende pagina >>
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Willy de Koning/Monica  Bosman, 27-09-2020
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01-10-2020

EXTRA MAATREGELEN TEGEN VERSPREIDING CORONAVIRUS
Dringend advies coronawerkgroep

Het coronateam stelt voor om in lijn met de
landelijke richtlijnen vanaf zondag 4 okt het
gebruik van niet-medische mondkapjes bij
binnenkomst en verlaten van de kerk dringend aan
te bevelen. Zodra men zit kan het mondkapje weer
af.
Dit geldt niet alleen voor kerkgangers in onze
diensten maar we zullen onze huurders eveneens
vragen om deze maatregel in te voeren
Daarnaast stelt het coronateam voor om af te zien
van alle zangactiviteiten (dus ook voorzang)
gezien de ernstige voorvallen in Heerde en in
Leiden zoals in de Volkskrant is gepubliceerd. Dit
is een voorlopig besluit en kan worden herroepen
als uit de PKN richtlijnen blijkt dat het weer
veilig kan.
Namens het corona team,
Eddy Roerdink

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 01-10-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5183, Subitem: 2.
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08-10-2020

BEDANKT!
Lieve mensen, met een heel goed gevoel kijk ik terug op mijn muzikale afscheidsdienst in Sittard.

De kerk zat zo vol als mogelijk en van velen heb
ik gehoord dat ze online verbonden waren. Blij
verrast was ik door het creatieve anker van de
kinderen, het mooie lied van de cantorij (met
tekst van Willy) en de zinnige column van Bert.
Maar vooral ook was (en ben) ik blij met de map
vol persoonlijke herinneringen en foto�s die ik
kreeg. Een prachtig document van verbondenheid en
goede wensen.
Dank aan jullie allen, ook voor de kaartjes en
mails die ik nog steeds krijg. De skyline van
Sittard, uit handen van Marnix ontvangen, heeft
een mooi plekje gekregen in de vensterbank van de
nieuwe pastorie. Inmiddels ben ik hier in
Oosterbeek van start gegaan, na een warm welkom.
Van de ene mooie gemeente naar de andere mooie
plek. Ik ervaar het als een voorrecht. Dank voor
het vertrouwen, de samenwerking en de
gemeenschapszin. Houd goede moed en heb lief!
Totdat wij elkaar weer zien,
Irene Pluim

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 08-10-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5203, Subitem: 2.
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23-10-2020

Opruiming historische boeken Fieke Klaver

De historische artikelen in Onderweg brachten me
- bij het opruimen van onze boeken - op de idee
dat er bij jullie achterban wellicht
belangstelling is voor onderstaande items:

Historisch jaarboek voor het land van Zwentibold
- 1989

Archief van het gasthuis en de armenzorg te
Sittard 1321 -1802 (1827) - 1989

Na duisternis Licht, protestanten in Z Limburg op
weg naar 2000, T.L. Korporaal - 1994

Verborgen verleden, 350 jaar NH kerk Sittard, JM
Coolsma -1987

De archieven van de Hervormde gemeente Sittard 1572 - 1973, JM Kreukels -1987

Sittard, historie en gestalte AH Simonis e.a. -1971

Komend weekend kom ik naar Sittard, dus dan kan ik ze meebrengen.Met vriendelijke groet, Fieke Klaver 

Willy de Koning/Monica  Bosman, 23-10-2020
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30-10-2020

ESCAPEROOM â¬� BIJNA ONTSNAPT

Op donderdag 22 oktober gingen Jennifer Hoen en
Thea Coenen met de deelnemers van Sirkelslag op
pad naar twee escaperooms in Sittard. Dit in
navolging op een heel leuk zomers uitje in 2019.
Het is bedoeld om de groep compleet te houden om
nog een tijd lang deel te kunnen nemen aan
Sirkelslag.
Tijdens het onlinespel Sirkelslag in februari
2020 is bedacht om in de zomer nog een leuk uitje
met elkaar te doen. Dat werd herfstvakantie, en
vanwege de huidige corona-maatregelen een beetje
anders dan oorspronkelijk bedacht, maar 8 meiden
hebben vandaag flink gepuzzeld in een escape-room
(een kamer waar je door uitvoeren van allerlei
speurwerk en puzzels moet zien te ontsnappen). In
2 groepjes van 4 werd de groep verdeeld tussen 2
kamers: The lost Wizard en The haunted office.
In beide kamers was het een behoorlijke
uitdaging: In �The lost Wizard� moest tovenaar
Rudimir bevrijd worden uit de 4e dimensie, gebruik
makend van de 4 elementen lucht, water, aarde en
vuur. Alhoewel het een van de moeilijkste kamers van het escapecentrum is, was het toch bíjna gelukt om de kamer binnen
de tijd uit te spelen. Dat is wel gelukt met de groep in �The haunted office� waar 2 geïnfecteerde prototype computers
opgespoord moesten worden. Het speurwerk in het kantoor werd beloond en de groep was ruim 5 min voor einde ontsnapt.

We mogen natuurlijk niet te veel verklappen over de kamers, maar de hersenen zijn weer goed gekraakt tijdens een heel
geslaagde middag. We zijn weer helemaal fit voor de volgende Sirkelslag (hopelijk mogelijk op 5 februari 2021).
Groet, Ilja, Leoniek, Sofie, Aukje, Eefje, Ellen, Annemieke, Linde, Jennifer en Thea

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 30-10-2020
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01-11-2020

AFSCHEIDSLIED IRENE PLUIM
Voor het afscheid van Joachim vorig jaar alsook voor het afscheid van Irene dit jaar, heb ik een lied gemaakt op de
wijs van My Bonny!

Jij kwam uit het ho-oge noordenNaar Sittard de
gro-ote stad,Met vele omliggende dorpen,Jouw
eerste gemeente was dat!
Jij bracht hele moo-ooie dienstenMet een glimlach
en spontaniteitEn ve-ele nieuwe ideeénDat kun je
in Oosterbeek kwijt.
Jij vond hier je gro-ote liefde,Met Ralf stichtte
jij een gezinMet Florian en met Laurie-ienEn de
hond past ook prima hierin!
In de Hoogstaete, ouderendiensten,Daar ging jij
ook meermalen voor,Rond de negentig waren de
ouderenEn zongen de lied'ren in koor!
Oecumenisch was jij ook goed bezigMet Vrangendael
en de Moskee,Jij ha-ad een heel brede visieEn de
kerkgangers waren tevree!
Jij hield van het Limburgse la-andMet zijn
prachtige, mooie natuur,Van het wand�len in bossen
en velden,Dan genoot jij van uu-ur tot uur!
Nu gaan jullie Sittard verlatenNaar een prachtige
plek in het land,Wij wensen jullie allen Gods
zegenEn met Sittard blijft vast wel de band!
Doetien Benz-Rotgers

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 01-11-2020
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26-11-2020

AFSCHEIDSCADEAU IRENE PLUIM
Bij het afscheid van Irene kreeg zij namens de hele gemeente een symbolisch cadeau overhandigd: de skyline van Sittard.
Met daarbij de boodschap dat het maar een klein deel van het cadeau van ons als gemeente was.

Inmiddels hebben we vanuit de kerkenraad met
Irene overlegd over een bestemming van het mooie
bedrag wat bij elkaar is gebracht. Zij heeft
aangegeven graag een e-bike te willen kopen, om zo
in het heuvelachtige Oosterbeek haar werk deels
per fiets te kunnen doen. Dat leek ons een mooie
bestemming.
En uiteraard nogmaals dank aan alle gemeenteleden
die hieraan een bijdrage hebben geleverd.
Joke van der Steen

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 26-11-2020
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27-11-2020

AANMELDEN VOOR KERKDIENSTEN

In verband met de nog steeds geldende
coronamaatregelen dient u zich aan te melden voor
een kerkdienst. Dat betekent dat we 30 mensen
kunnen toelaten tot een kerkdienst.Aanmelden doet
u bij voorkeur via de website. Lukt het aanmelden
via de website niet, dan kunt u ook bellen.
Telefoonnummers: 046-4584618 (Joke van der Steen)
of 06-10515291 (Wim Hendriks).De komende periode
neemt Joke van der Steen de registratie van
aanmeldingen weer over van Wim Hendriks.

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 27-11-2020
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27-11-2020

AANMELDEN VOOR BIJWONEN KERKDIENST UITGELEGD
Het lukt nog niet iedereen om zich via de website van de kerk aan te melden voor een kerkdienst. Dat is nodig in
verband met de coronaregels. We leggen het zo eenvoudig mogelijk voor u uit:

Op de zaterdag vóór de dienst kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur.
Ga naar de website:
www.maas-en-beekdal.protestantsekerk.net  en klik
onder het menu Kerkdiensten op Aanmelden.
Vul uw gegevens in, zoals mailadres, naam
enzovoort. Klik aan of u wel of geen lid bent van
de kerk. Klik de kerkdienst(en) aan waarvoor u
zich wilt opgeven.
Klik aan of u alleen komt, of met 1 andere
persoon, 2 andere personen, enz. U kunt maximaal 5
personen naast uzelf opgeven. Klik aan dat u
toestemming geeft om per Email te worden
geïnformeerd over deze aanmelding. Zodra u alle
velden heeft ingevuld, krijgt u een melding op het
beeldscherm dat de aanmelding is gelukt en
verzonden. Ook krijgt u een e-mail ter
bevestiging.
Dit zijn de stappen die u op de website moet ondernemen om u op te geven voor een kerkdienst. Daarna krijg u in uw
mailbox een mail waarin staat of er nog plek is, want het kan natuurlijk ook gebeuren dat er al te veel aanmeldingen
zijn. In dat geval kunt u natuurlijk de kerkdienst online bijwonen, thuis achter uw computer of laptop of op een
smartphone. De stappen die u dan moet ondernemen staan beschreven bij : Thuis kijken.

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 27-11-2020
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27-11-2020

THUIS KIJKEN
Als u de kerkdienst niet fysiek kunt of wilt bijwonen heeft u de mogelijkheid om online te kijken en te luisteren. U
kunt een kerkdienst meebeleven op het moment dat deze wordt gehouden, maar ook later.

Ga naar de website:
www.maas-en-beekdal.protestantsekerk.net  en klik
onder het menu Kerkdiensten op Kerk tv.
In de tekst onder de foto klikt u op de gekleurde
letters waar staat: kerkdienstgemist.nl. Dit is
een link die u doorschakelt naar de diensten van
de Johanneskerk en van de Ontmoetingskerk.
U komt daar op een pagina waar u de gewenste
dienst kunt aanklikken. Dat kan dus een dienst
zijn die al geweest is, maar ook de dienst van dat
moment.

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 27-11-2020
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18-12-2020

DS. AGNES HANA KOMT ONZE GEMEENTE VERSTERKEN
Pastorale zorg en regelmatig voorgaan

In de komende periode waarin wij �half vacant�
zijn krijgen we versterking van ds Agnes Hana.
Voorlopig springt zij voor gemiddeld 8 uur per
week bij. Ze gaat regelmatig voor, en helpt in het
pastoraat.
Na het vertrek van ds Joachim Steging kreeg ds
Irene Pluim de taak om de wijken noord en oost in
Sittard ook onder haar hoede te nemen. Nu ook
Irene vertrokken is en ds Pier Prins de gehele
gemeente Maas en Beekdal te verzorgen heeft, heeft
de kerkenraad gemeend dat we wel wat ondersteuning
kunnen gebruiken. Met name voor het Sittardse deel
van onze nieuwe gemeente.
Er wordt al hard gewerkt om een nieuwe dominee te
beroepen, maar dit duurt in de regel toch wel
enige tijd voor dit rond is. Daarom wilden we
graag zoeken naar een tijdelijke ondersteuning. En
die hebben we GEVONDEN in de persoon van ds Agnes
Hana. We hebben gemeend dat we nu een ervaren
persoon goed kunnen gebruiken.
Agnes kan ons, voorlopig voor een half jaar,
bijstaan voor gemiddeld 8 uur per week. Ze begint
officieel vanaf 1 januari 2021. Ds Agnes Hana is
een emerituspredikant, die vroeger in Sittard
heeft gestaan.Ze zal komend jaar ook wat vaker bij
ons komen preken. We kijken erg uit naar haar
komst.
Iet den Boer

Even voorstellenVoor sommigen van u ben ik een
oude bekende. Met de nadruk op oud inmiddels. Voor
anderen ben ik �nieuw�.Ik ben Agnes Hana- van
Bruggen, predikant met emeritaat zoals dat mooi
heet. Van 1996 tot 2001 was ik predikant in
Sittard. Het was mijn eerste gemeente. Ik heb veel
geleerd in Sittard en veel mensen ontmoet. Na Sittard ben ik predikant in de Oude Mijnstreek geweest, daarna in
Heemskerk en als laatste gemeente Warmenhuizen-Harenkarspel. Dat ligt in de buurt van Schoorl. Veel zeewind en veel
ruimte. Toen onze zoon besloot van Amsterdam naar Limburg te willen verhuizen waren wij heel gelukkig want Limburg waar
we al 30 jaar gewoond hadden trok altijd aan ons. Wij hebben in Nieuwenhagen (Landgraaf) een appartement gekocht, waar
we met veel plezier wonen.
Ik ben getrouwd met Koos Hana (duidelijk dus dat Hana onze achternaam is) wij hebben een zoon in Cadier en Keer. Samen
met zijn vrouw en twee dochtertjes wonen zij daar.Wij zijn enthousiast oppas opa en oma. Sinds een jaar ben ik actief
als predikant bijstand in pastoraat in de Protestantse Gemeente Parkstad. Dat bevalt heel goed wederzijds. Ik bezoek
voornamelijk ouderen en begeleid uitvaartdiensten. Toen de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal mij polste of ik
behulpzaam kon zijn in de vacaturetijd die er nu is ontstaan, moest ik even kijken of er nog tijd over was voor mijn
�oude� liefde. We zijn overeengekomen dat ik 8 uur in de week reserveer voor u.Ik ben beschikbaar voor Sittard in de
vier wijken. Via ouderling Iet den Boer word ik benaderd en dan kijken we wat er kan. U kunt via uw eigen wijkcontacten
vragen wat er mogelijk is. Het is nu natuurlijk een ingewikkelde tijd, bezoeken is niet eenvoudig en niet altijd veilig.
Dat is een lastig gegeven waarin wij een weg moeten zoeken. Uit ervaring weet ik van de Gemeente Parkstad dat dit aardig
lukt. Regelmatig ga ik op zondag voor in de diensten en dan zijn we ook op die manier al verbonden. Ik hoop op een goede
tijd met u samen.
Ds. Agnes Hana

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 18-12-2020
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18-12-2020

TOT EN MET 17 JANUARI KERKDIENSTEN ALLEEN VIA KERKTV
Alleen kerstavond en kerstmorgen nog bezoekers

Tot en met 17 januari kerkdiensten alleen via
kerkTVAlleen kerstavond en kerstmorgen nog
bezoekers
De lockdown, afgekondigd op 14 dec door premier
Rutte, heeft een enorme invloed op ons
maatschappelijk leven. Dat geldt ook voor ons als
kerkgemeenschap.Hoewel de overheid het kerkelijk
leven minder sterk beknot dan sectoren zoals
theaters of musea adviseert de Protestantse Kerk
Nederland om een grote stap terug te doen in het
houden van kerkdiensten met bezoekers. Zo staat op
de PKN website:'Blijf zoveel mogelijk thuis en
maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Als er redenen zijn om fysieke
kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers". Als Protestantse
Gemeente Maas- en Beekdal volgen we dit advies. De diensten tot en met 17 januari zijn zonder bezoekers, en uitsluitend
online te volgen. Alleen op kerstavond en kerstmorgen zullen we diensten houden waar net als nu maximaal dertig
bezoekers mogen komen. De Kerstnachtdienst is op donderdagavond 24 dec om 22.00 uur in de Johannes kerk. De viering op
eerste kerstdag 25 dec om 10.30 uur in de Ontmoetingskerk. U moet zich daar voor aanmelden, via
https://www.pgmbd.nl/aanmelden . Beide diensten zijn uiteraard ook digitaal te volgen via www.Kerkdienstgemist.nl.Alle
andere diensten gaan wel door maar zonder bezoekers. Ze zijn alleen digitaal te volgen via www.Kerkdienstgemist.nl . Dit
geldt voor alle zondagse diensten van 20 december tot en met 17 januari, en ook voor de oudejaarsdienst. Mocht u zich al
hebben aangemeld dan krijgt u hierover het bericht dat de dienst zonder bezoekers wordt gehouden. 
Wij erkennen hiermee onze maatschappelijk verantwoordelijkheid om vrijwel uitsluitend digitale kerkdiensten te
verzorgen en zo contacten te beperken. Tegelijk vinden we het belangrijk om wél (zij het met een beperkt aantal
kerkgangers) samen te komen rond het geboortefeest van Jezus Christus.
Laten samen doen wat we kunnen om het virus te stoppen. Dat betekent steeds afstand houden bij het binnenkomen en
verlaten van het kerkgebouw, ook op het kerkplein. De regels zijn er niet voor niets en door ze te volgen kunnen we ons
steentje bijdragen in het beheersen van de pandemie
Ik wens u allen een gezegende KerstNamens de corona werkgroep van de Protestantse Gemeente Maas en Beekdal,
Eddy Roerdink

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 18-12-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5373, Subitem: 2.

Pagina 119 van 123



[ Nieuwsoverzicht> Nieuwsbericht ]

18-12-2020

KIJK OP YOUTUBE
In tijden van corona vinden via internet prachtige initiatieven plaats om mensen te bemoedigen. Een voorbeeld daarvan
is het nieuwe "Lied van Eenheid", gezongen door mensen uit diverse kerken en religies in Nederland. Voormalig predikant
van de PGMBD Irene Pluim doet daarin mee.

Sinds oktober is Irene predikant bij de
protestantse gemeente Oosterbeek/Wolfheze. In het
filmpje is ze verkeerd getiteld, geen probleem
voor de leden van de PGMBD, ze zullen haar zeker
herkennen.
Op de website van PKN Oosterbeek/Wolfheze is te
lezen dat Irene binnenkort een nieuwe collega zal
krijgen, want per 1 december ontstond daar een
vacature. De beroepingscommissie van
Oosterbeek/Wolfheze stelt voor om de predikant die
het deze zomer nét niet werd, en voor Irene werd
gekozen, nu wel te beroepen.
Over het 'Lied van de Eenheid' schrijft de
Evangelische Omroep op haar website van 'Nederland
Zingt' het volgende:
Een gezamenlijk statement voor verbondenheidNu
kerkdiensten lange tijd beperkt zijn tot max
dertig mensen, staan de kerken onder druk. Er is verdeeldheid over hoe de adviezen en regels van de overheid op te
volgen; er is gelatenheid, verdriet en vermoeidheid over het niet gezamenlijk kunnen vieren van Gods aanwezigheid. In
deze moeilijke situatie willen kerken en christenen in al hun verscheidenheid een gezamenlijk statement maken rondom het
gebed dat Jezus bad voor zijn volgelingen; dat christenen verlangen naar eenheid in liefde, en elkaar vast willen
houden.
Daarom is ervoor gekozen om teksten uit Johannes 17 centraal te stellen in dit lied. Het gesproken woord wordt omlijst
met een prachtige mix van het bekende lied "O kom, o kom Immanuël", "Heer maak ons één" en rap. Nu we niet bij elkaar
kunnen komen in de kerk, willen we elkaar voor Kerst bemoedigen en het gevoel geven dat we dit feest ook in coronatijd
samen kunnen vieren.
Via deze link  is het lied te zien en te horen:Willy de Koning

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 18-12-2020
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KINDEREN ZINGEN U EEN HART ONDER DE RIEM

Wij nodigen u van harte uit om zondag, 20
december, om 16.30 u te kijken naar het
livestream-kerstconcert van het Sittardse
kinderkoor Voice of Kids! Met deze livestream
hoopt Voice of Kids velen toch een hartverwarmende
kerst te kunnen geven.Het livestream-kerstconcert
wordt gegeven door een kleine delegatie van het
kinderkoor, een cantor en instrumentalist. Ook zal
door de kinderen het kerstspel worden
gespeeld.Uiteraard gebeurd dit alles coronaproof
in een lege Heilige Hartkerk te Overhoven, zonder
publiek..U kunt het livestream-kerstconcert
bekijken:Ga naar de website:
www.voicesofkids.123website.nl . Als u op de site
van het kinderkoor bent, klik dan vervolgens in de
menubalk op "Livestream Parochie Overhoven" of ga
rechtstreeks naar de pagina:
www.voicesofkids.123website.nl/447376529 Als u
wilt kunt u dit bericht ook delen via mail, social
media of facebook, zodat zoveel mogelijk mensen, juist in deze tijden, bereikt kunnen worden.
Namens the Voice of Kids,
Efrem Verleng

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 18-12-2020
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23-12-2020

BESLOTEN FACEBOOKGROEP PGMBD OPGERICHT
Meeleven in coronatijd

Niet iedereen zit op Facebook, maar voor de
kerkleden die wel een account hebben bestaat nu de
mogelijkheid lid te worden van de besloten
Facebookgroep van de PGMBD.Het doel is: contact
houden met elkaar en het delen van lief en leed.
Zeker nu dat fysiek lastig is biedt een dergelijk
platform de mogelijkheid om elkaar aandacht te
geven bij moeilijke en bij mooie
gebeurtenissen.Dat kan op een veilige manier.
Buitenstaanders kunnen niet meekijken. Emma de
Koning en Willy de Koning beheren deze groep en
zien erop toe dat de site gebruikt wordt waar deze
voor is bedoeld. Lidmaatschapsverzoeken komen bij
hen terecht. De kerkenraad heeft hiermee
ingestemd. Veel kerken in Nederland van diverse
religies hebben al een besloten Facebookpagina.Elk lid van deze groep mag nieuws of filmpjes over zichzelf of algemene
onderwerpen delen, zodat daaruit interactie ontstaat met anderen. Zo kunnen we meeleven met elkaar en van gedachten
wisselen.Aandacht geven aan Facebookloze gemeenteleden kan ook, uiteraard alleen met hun toestemming. Met een
telefoontje of kaartje kunnen we dan ook hen aandacht geven bij ziekte, een jubileum of wat dan ook.Facebookleden kunnen
op deze link klikken om toegang te krijgen.
https://m.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fgroups%2Fpgmbd&refsrc=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2Fpgmbd&_rdr

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 23-12-2020
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31-12-2020

HELEMAAL 2021: EEN "VLOGCHALLENGE" OP DE FACEBOOKPAGINA VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE MAAS- EN BEEKDAL
Zoals jullie misschien al weten - het stond immers in de vorige nieuwsbrief - is er een besloten facebook groep
opgericht binnen de PGMBD (zie ook het artikel https://www.pgmbd.nl/besloten_facebookgroep_pgmbd_opgericht/)

Al tientallen mensen hebben de weg naar deze
groep gevonden. Een van de beheerders van de
pagina, Emma de Koning, heeft nu de "PGMBD
vlogchallenge" bedacht. Op de facebookpagina
schrijft ze dit:
"Hallo allemaal! Wat leuk dat we met zijn allen
al lid zijn van deze groep. Om elkaar beter te
leren kennen en van elkaar te horen wat ons
bezighoudt, heb ik de PGMBD vlogchallenge bedacht:
maak een vlog (video van jezelf) van hooguit 3
minuten en vertel hoe het gaat, over je dagelijkse
bezigheden voor werk of hobby"s, wat er op dit
moment anders gaat in je leven vanwege de
coronamaatregen of wat je verder nog graag wilt
delen.Wil je geen vlog maken? Dan kun je het ook
schrijven met daarbij eventueel foto�s.  Bij het
uploaden van jouw video of foto(�s) op Facebook is
het de bedoeling dat je iemand anders nomineert,
zodat de PGMBD vlogchallenge wordt doorgegeven. 
Ik zal binnenkort aftrappen met een filmpje!"
Dus voor de mensen die facebook hebben, een extra
reden om lid te worden van deze groep. Voor het broodnodige contact in deze dagen.
Volg deze link, www.facebook.com/groups/pgmbd als u facebook hebt. Of zelfs speciaal om mee te doen een facebook
account aanmaakt.
Tot ziens in de digitale wereld.
Willy de Koning

Monica  Bosman/Monica  Bosman, 31-12-2020
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