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02-02-2020

BIJ DE DIENSTEN

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. 
Willy de Koning
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02-02-2020

BIJ DE DIENSTEN

1 MAARTIn exodus 3, 1-18 lezen we over de roeping
van Mozes bij de brandende braamstruik. Het is
heilige grond waar hij op staat, hier begint een
nieuw hoofdstuk in zijn leven en in de
geschiedenis van het volk. In de vroege dienst in
Urmond vieren we samen de Maaltijd. In Geleen zal
de cantorij ons zingen begeleiden.

SPRINGDIENST OPZONDAG 9 FEBRUARI OVER DAVID
De volgende dienst in de Springserie is op zondag
9 februari in de Johanneskerk in Sittard. We
beginnen met koffie om 10.00 uur en de dienst
start om 10.30 uur. Centraal in deze Spring! -
dienst staat David. We kennen David als een
bijzondere koning van Israël, maar ook als
schrijver van vele psalmen. Het thema van de
dienst is dan ook: �The Voice of David�. 
De ochtend wordt afgesloten met ontmoeting onder
het genot van soep en stokbrood voor wie daar zin
in heeft.
Ook nieuwgierig geworden? Neem gerust vrienden en kennissen mee, iedereen is welkom! Er is crèche en kindernevendienst.
We zien je graag komen. 

Wat is Spring!:Spring! is een serie laagdrempelige kerkdiensten waarin op een eigentijdse en creatieve manier aandacht
gegeven wordt aan wat het betekent om in God te geloven en Jezus te volgen.Spring! wil de kerk midden in de maatschappij
zetten en prikkelend voorhouden dat het christelijke geloof relevantie heeft voor iedere dag. Spring! is er voor jong en
oud en wil laten zien dat we elkaar nodig hebben om ons leven zinvol in te vullen. Spring! is een prettige mengeling van
stil worden en tot inkeer komen en uitbundig met elkaar het leven vieren en ervaringen delen.

Ook in 2020 gaan we vijf Springdiensten organiseren. 

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

8 MAARTIn deze muzikale dienst wordt Noud Kolkman gedoopt. Zoon van Ard en Mirjam, broertje van Lynn.We lezen uit
Exodus 4 over Mozes� terugkeer naar Egypte. 
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29-02-2020

ABONNEMENTSBIJDRAGE
Verscheidene mensen hebben gevraagd hoe de abonnementsbijdrage 2020 voor Onderweg kan worden voldaan. Het handigste is
om gewoon te wachten op de acceptgirokaart voor het bedrag van ¬ 12,50. Die kunt u verwachten als bijlage bij het
Onderwegnummer van 7 mei 2020. Als u er voor kiest niet via de acceptgiro, maar bv. via onlinebankieren te betalen,
neemt u dan naast het bedrag ook de op het formulier staande IBAN van de speciale bankrekening van het kerkblad over en
vermeldt u  tevens uw aangegeven ID-nummer, zodat de penningmeester weet voor welk abonnement de bijdrage bedoeld is.
Voor de abonnees van het vroegere Kerknieuws betekent het bedrag van ¬ 12,50 een beperkte verhoging van de
abonnementsprijs. Dit is een gevolg van de keuze voor verbetering van de drukkwaliteit, die meer mogelijkheden voor de
redactie biedt om er een extra mooi blad van te maken. De kerkbladcommissie vertrouwt erop dat de nu gevraagde ca. één
euro per maand niet te veel is voor een fraai en inhoudelijk interessant blad. Wij houden de kostprijs zo laag dankzij
de inzet van tientallen vrijwilligers. Als u graag mee wilt doen als drukker, vouwer of bezorger, meld u dan aan. In het
bijzonder zoeken wij nog een penningmeester voor de kerkbladcommissie (bij voorkeur uit Sittard-Grevenbicht) en een of
meer redactieleden uit Geleen-Beek-Urmond.

Namens de kerkbladcommissie, Wim Hoogstraten (046-4332872) 
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30-03-2020

GOD VAN MENSEN

God van mensen

Vandaag een dag waarop we wakker geworden zijn, met volop zon
Maar ook weer een onwerkelijke dag.
Ons dagelijks leven loopt zo anders dan wat we gewend zijn.
We kunnen ons de komende weken eigenlijk niet voorstellen.

We weten niet wat ons te wachten staat. Of onze familie, of onze vrienden.
Of wat ons land nog te wachten staat.
De hele wereld is in gevecht, tegen een onzichtbaar en ongrijpbaar virus.

We hopen en bidden dat we dit samen kunnen doormaken.
En dat de maatregelen die genomen zijn, zullen bijdragen
Aan het langzaam opbouwen van een beschermende muur. Een bouwwerk van solidariteit.

We bidden vanuit onze kwetsbaarheid.
Voor wie eenzaamheid ervaart. Voor wie ziek is.
Voor wie in quarantaine is. Voor wie in isolatie ligt, of aan de beademing.
En we bidden voor de kring om hen heen.

We bidden voor al die vrouwen en mannen die zorgen en verzorgen.
Die de crisis, ontstaan door het coronavirus, proberen te managen.

We bidden voor de kinderen, die nu thuis met hun schoolwerk bezig zijn.
Voor de jongeren en studenten die hun leerprogramma veranderd zien.
Voor de leerkrachten die met volle inzet op hen betrokken zijn.
Voor ouders en grootouders.

Voor iedereen die zich geconfronteerd ziet met onzekerheden.
Ondernemers, zelfstandigen, beleidsmakers.
We bidden voor hen die deze crisis niet kunnen vatten.
En voor wie het dagelijkse persoonlijke contact eigenlijk niet kunnen missen.

We bidden voor onszelf, in onze zorgen, in onze angsten. In onze hoop.
We bidden om genoeg vertrouwen, voor elke dag.
We bidden dat we u God erbij ervaren.

We bidden over grenzen heen, waar overal oplossingen gezocht worden.
Wees iedereen nabij God, in huizen, in tenten, op straat.
Dat we niet alleen op onszelf gericht zijn, maar zien wat er gaande is in de wereld.

We bidden. Ontferm u. AMEN
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30-03-2020

PUZZEL

Horizontaal 1. Hierop is Jezus gestorven. 4.
Hiermee heeft Judas Jezus verraden. 5. Meisjesnaam
(verkorting van 'Hanna') 6. Stad waar Jezus
gekruisigd werd; Moeder van Jezus 8. Jezus zei tot
zijn volgelingen: 'Jullie zijn het ..... van de
aarde'; Deel van de bijbel (afkorting) ; Deel van
de bijbel (afkorting); Werd vroeger gegeten
tijdens het joodse paasfeest. 10. Vrouw van
Abraham; Dag waarop Jezus gestorven is 12. Seizoen
waarin Pasen gevierd wordt 15. Het belangrijkste
feest van de christenen. Verticaal 1. Hij is op
een kruis gestorven 6. Men zegt dat die rond Pasen
naar Rome gaat; Zo wordt één van de twaalf eerste
volgelingen van Jezus genoemd. 8. Men vertelt dat
dit dier aanwezig was bij de geboorte van Jezus;
Mozes ontving op de berg Sinaï de ... 'woorden'
van God; Hiermee geeft de priester tijdens de
eerste woensdag van de veertigdagentijd een
kruisje op het voorhoofd. 9. Dit is het laatste
woord van een gebed. 10. Eigennaam van de man die
het kruis van Jezus heeft helpen dragen; Jezus
wilde die wassen van zijn leerlingen, voor het
laatste avondmaal. 11. Stad waar Abraham vandaan
komt. 
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30-03-2020

PAASNUMMER ONDERWEG
Dit speciale Paasnummer van de Onderweg wordt verspreid onder alle leden van de protestante kerken in Geleen, Beek,
Sittard, Grevenbicht en Urmond. Ook aan de mensen die geen abonnee zijn, of de Onderweg anders alleen digitaal lezen. We
doen dit omdat we in deze tijd van Corona en �afstand houden� toch zo veel mogelijk verbinding zoeken met elkaar. We
hopen dat u dit blad ervaren zult als een teken van hoop en bemoediging in deze moeilijke periode.Een hartelijk woord
van dank ook aan de verspreiders en vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat het blad bij u in de bus kwam.Kijkt u
ook op de websites van onze kerken, waar we het laatste nieuws brengen.
(http://www.protestantswestelijkemijnstreek.nl/enhttps://www.protestants-sittard.nl/).
Als uw e-mail adres bij ons bekend is ontvangt u verder een wekelijkse nieuwsbrief. Krijgt u die nog niet, maar stelt u
daar wel prijs op, geeft dan uw e-mail adres door aan scriba@pgs-g.nl. Voor nu, veel leesplezier en een gezegend Pasen.
Bert Stuij
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03-07-2020

SAMEN OP WEG
Samen op weg
Tevreden overde wegen diewe kozen
gelukkig metde wegen diewe gaan
nieuwsgierig naarde wegen diewe gaan
Nieuwsgierig naar de wegen dienog volgen
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29-08-2020

BIJ DIT "STARTNUMMER", EEN SPECIALE ONDERWEG

Deze onderweg is een bijzondere uitgave, een
�startnummer�. Op tal van manieren komt de �nieuwe
start� aan de orde. We starten als nieuwe gemeente
(eigenlijk zijn we per 1 juli natuurlijk al
gestart, maar nu is ook de vakantie voorbij), we
blikken vooruit op de startdienst, maar vooral is
het een startnummer omdat we het nieuwe kerkelijke
seizoen weer ingaan. Dat valt niet mee in deze
tijden van corona, toch  kunnen een aantal zaken
voorzichtig weer beginnen. Het is ook een speciaal
nummer omdat het naar alle gemeenteleden gaat, of
u nu geabonneerd bent of niet. Het kan natuurlijk
zijn dat de papieren Onderweg u zo goed bevalt dat
u die voortaan wilt blijven ontvangen. Geeft u
zich dan op bij Wim Hoogstraten (tel 046-4332872,
wim.hoogstraten@xs4all.nl ). Als redactie wensen
we u veel leesplezier.  
Bert Stuij
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31-08-2020

REDACTIE ONDERWEG VERGADERT
Soms is het prettiger om elkaar fysiek te ontmoeten en niet alleen via de digitale mogelijkheden.

Op vrijdag 21 augustus kwam de redactie van
Onderweg in de Johanneskerk bijeen met mogelijk
een nieuw redactielid als vertegenwoordiger vanuit
de voormalige gemeente PGGBU.
Ruud Steen kwam de sfeer proeven en aftasten of
dit vrijwilligerswerk bij hem past. Hopelijk
kunnen we in een volgende Onderweg een positief
besluit van hem melden. Uiteraard werd er ook
gesproken over het themanummer dat nu voor u ligt
en dat bij alle leden van Maas- en Beekdal wordt
bezorgd, ook bij hen die geen abonnement hebben.
Bij het samengaan van de beide kerkbladen -
Kerknieuws en Gaandeweg - afgelopen januari, was
het de bedoeling dat er sprake zou zijn van de
formaten A4 en A5. A4 voor de themanummers (Kerst,
Pasen, Zomer en Start) en A5 voor alle overige
nummers. Omdat de A5-versie door gemeenteleden in elkaar wordt gezet en de coronamaatregelen dat niet toelaten is de
planning wat anders verlopen dan verwacht. Onderweg verschijnt nu al geruime tijd in A4-formaat. In een later stadium,
na het coronatijdperk, zal worden beslist hoe de planning van het uitgaveformaat verder gaat.
Willy de Koning
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24-09-2020

INSTUREN KOPIJ ONDERWEG
onderweg@pgmbd.nl

Geweldig, hoe alles loopt binnen de nieuwe
gemeente Maas- en Beekdal sinds we op 1 juli
officieel één gemeente vormen. Toch zijn er
natuurlijk wel wat aanloopprobleempjes. Zoals de
nieuwe mailadressen. Daardoor kon het gebeuren dat
kopij voor Onderweg niet bij alle redactieleden in
de mail verscheen. Om dit probleem komende
maand(en) te voorkomen verzoeken we iedereen om
vooralsnog alleen gebruik te maken van het
mailadres: onderweg@pgmbd.nl 
De inleverdatum voor het novembernummer is: 25
oktober!
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01-11-2020

INSTUREN KOPIJ ONDERWEG een nieuw mailadres

Geweldig, hoe alles loopt binnen de nieuwe
gemeente Maas- en Beekdal sinds we op 1 juli
officieel één gemeente vormen. . We hebben een
nieuw mailadres:onderweg@pgmbd.nl
We verzoeken iedereen om alleen nog gebruik te
maken van dit mailadres.
De inleverdatum voor het december/kerstnummer is:
22 november!De verschijningsdatum is rond 3
december
Willy de Koning, Monica Bosman, Ruud Steen, Bert
Stuij, Gerdien Zwartkruis
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29-11-2020

INSTUREN KOPIJ ONDERWEG

Geweldig, hoe alles loopt binnen de nieuwe
gemeente Maas- en Beekdal sinds we op 1 juli
officieel één gemeente vormen. We hebben een nieuw
mailadres: onderweg@pgmbd.nl 
We verzoeken iedereen om alleen nog gebruik te
maken van dit mailadres.
Willy de Koning, Monica Bosman, Ruud Steen, Bert
Stuij, Germ Visser, Gerdien Zwartkruis
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