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02-01-2021
DE KERKDIENSTEN IN JANUARI
In ieder geval zullen tot en met zondag 17 januari de diensten plaatsvinden zonder aanwezigheid van gemeenteleden. De
diensten worden wel uitgezonden via Kerk-tv. De huidige overheidsmaatregelen duren tot en met 19 januari. Tegen die tijd
zullen we te horen krijgen wat wel en niet mogelijk is. Via de Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden.
Op woensdag 20 januari is om 19. 00 uur in het
kader van de bidweek voor de eenheid een
oecumenische vesper gepland in de Ontmoetingskerk.
Dit zal waarschijnlijk alleen een onlineviering
zijn. Reeds vele jaren is er in Geleen in deze
week een korte oecumenische vesperviering met de
parochies, met na afloop altijd koffiedrinken en
ontmoeting. Koffiedrinken en ontmoeting zullen
deze keer helaas niet aan de orde zijn. Het thema
van de bidweek in 2021 luidt: 'blijf in mijn
liefde!' Waarschijnlijk werkt de nieuwe diaken
mee. Dat is Nicolas Pethuru. Nicolas is afkomstig
uit Sri Lanka. Hij heeft zijn priesteropleiding
gedaan in Rolduc. In het afgelopen najaar is hij
tot transeunt diaken (overgangs-diaken) gewijd en
hij hoopt in het komende voorjaar zijn
priesterwijding te ontvangen. Daarna zal hij als
kapelaan in de parochie in Geleen aan de slag
gaan. Hij is de opvolger van Carlos Martinez, die
onlangs vertrokken is naar Roermond. Via de
nieuwsbrief wordt u nader geïnformeerd over deze
vesper.
De oecumenische viering die altijd in januari in
de Johanneskerk gehouden wordt samen met de
parochie uit Vrangendael, gaat vanwege alle
beperkingen dit jaar helaas niet door.
Ook als we fysiek niet bij elkaar kunnen komen op
zondag (en door de week), we mogen ons toch met
elkaar verbonden weten door wat ons bindt,
namelijk het evangelie van Christus.
In de komende bidweek voor de eenheid wordt ons
als gebed aangereikt:
Heer Jezus,uw leven was één gebed,volmaakte
eenheidmet de VaderLeer onsdoor uw Geest te
biddenzoals uw liefde vraagt.Mogen de gelovigen
wereldwijd één zijnin voorbede en lofprijzing.Laat
uw koninkrijk van liefde komen.
Pier Prins
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02-01-2021
KEUZE VAN KERKGEBOUW
Zelden heeft een bericht zo"n "worsteling" tussen emotie en verstand bij mij teweeggebracht als het voorgenomen besluit
om de Johanneskerk te kiezen voor de Zondagse erediensten en de Ontmoetingskerk waarschijnlijk te verhuren of te
verkopen.
Ik ging er eigenlijk van uit dat de
Ontmoetingskerk gekozen zou worden, omdat die in
mijn ogen multifunctioneler is. De wens is echter
de vader van de gedachte.Rationeel zijn er
uiteraard door een commissie meer aspecten bekeken
en is de keuze op de Johanneskerk gevallen. In het
artikel in 'Onderweg' kom ik maar weinig van die
aspecten tegen, die de doorslag hebben gegeven en
als gemeente worden we door de Corona pas over
maanden nader geïnformeerd.Ja de vitaliteit van
vrijwilligers zou in Sittard groter zijn dan in de
Geleense kerkgemeenschap. Dat heeft natuurlijk
veel te maken met de gemiddelde leeftijd. Over
vitaliteit gesproken, parkeerplaatsen voor minder
validen vind je wel in Geleen maar (nog) niet in
Sittard.Hoe ik ook probeer om onbevooroordeeld
tegen dit besluit aan te kijken, het doet pijn! Ik
heb in mijn leven al heel wat kerken zien 'verdwijnen' Ik ben opgegroeid in Hoensbroek, waar ik op Zondagschool ging in
de 'Tunnelkerk' onder aan de Kastanjelaan. Die kerk is afgebroken, maar er kwamen toen twee kerken voor in de plaats: De
Goede Herder-kerk in Hoensbroek en de Emanuelkerk in Treebeek. In de Goede Herder-kerk heb ik samen met mijn latere
echtgenote catechisatie gevolgd en we zijn daar getrouwd. Ook gingen we naar de Emanuelkerk in Treebeek. Mijn moeder zat
daar in de kerkenraad. Beide kerken zijn afgebroken alleen voor de Emanuelkerk is een andere kerk in de plaats gekomen
de Pelgrimskerk, die nu nog bestaat. Maar inmiddels waren wij getrouwd en kerkten we in Geleen in de kerk aan de
Parklaan de Kruiskerk met het beroemde raam van Karel Appel. Daar is mijn dochter gedoopt. Mijn zoon is later op verzoek
van mijn moeder gedoopt in de Emanuelkerk, omdat men daar al enkele jaren geen dopeling meer hadden gehad. De Kruiskerk
is samen met de gereformeerde Bethelkerk afgebroken, maar daarvoor kwam één grote kerk in de plaats: De Ontmoetingskerk.
Ik heb zelf in de bouwcommissie van deze kerk gezeten en dat heeft er natuurlijk toe bijgedragen, dat ik zo emotioneel
met dit gebouw verbonden ben. In deze kerk ken ik elke vierkante meter. De Ontmoetingskerk is later uitgebreid met een
wel heel functioneel bijgebouw 'De Herberg' Vele kerkelijke activiteiten hebben daar plaatsgevonden, van lezingen,
voordrachten, vergaderingen, koffiedrinken na uitvaarten tot uitgebreide maaltijden, maar ook ontmoetingen ,
actualiteiten-herberg en ontspanningsactiviteiten.
Ik moet toegeven, dat de geluidkwaliteit in de Johanneskerk erg goed is. Na de renovatie van de ringleiding in de
Ontmoetingskerk vond ik de geluidskwaliteit en de verstaanbaarheid sterk verbeterd. Het zitten in stoelen ervaar ik als
comfortabeler dan het zitten op banken. Wat de geluidskwaliteit in de kerkzaal betreft heeft Sittard een streepje voor.
In de hal in Sittard tijdens het koffiedrinken is de verstaanbaarheid echter erg slecht. In Geleen is de
verstaanbaarheid in de hal ook niet geweldig maar wel beter dan in Sittard.Hoe dan ook, de teerling is geworpen, de
keuze is gemaakt. We zullen toch als één kerkelijke gemeenschap verder moeten. Het is voor mij geen reden om de kerk de
rug toe te keren, al ben ik bang, dat we toch kerkleden gaan verliezen. Eerlijkheidshalve zou dat ook met de keuze voor
de Ontmoetingskerk gebeurd zijn. In die zin zorgt elke keuze in zon situatie voor verliezers. Maar laten we ons er
samen voor inzetten om te zorgen dat we zo weinig mogelijk mensen verliezen. We moeten het komende jaar gebruiken, om de
onderlinge band te versterken, nog rekening houden met twee verschillende culturen en&. naar elkaar om te zien. Hopelijk
zullen we dan allen voelen dat we in Christus één zijn. Waar we elkaar ook ontmoeten.
Ruud Steen
Vervolg op volgende pagina >>
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16-01-2021
BLIJF IN MIJN LIEFDE
De Oecumenische week van gebed voor eenheid.
Elk jaar in januari vindt wereldwijd de week van gebed voor eenheid plaats. Ook vanuit onze protestantse gemeente doen
we graag mee aan deze week van gebed. In Sittard vindt er altijd een oecumenische dienst plaats met de
Vrangendaelparochie en in Geleen een oecumenische vesper met de Geleense parochies. Sinds 1 januari zijn alle vijf
parochies in Geleen samengegaan onder de naam: RK Stadsparochie Marcellinus & Petrus
Door de coronamaatregelen kunnen we dit jaar
helaas niet bij elkaar komen. Toch willen we deze
bidweek niet ongemerkt bidweek laten passeren en
in de onlinediensten stilstaan bij de oecumene en
het thema 'Blijf in mijn liefde' (Johannes 15:9).
Dit jaar hebben de zusters van de oecumenische
kloostergemeenschap Grandchamp in Zwitserland het
thema voorbereid en het bijbehorende boekje
samengesteld.
Deze online diensten zijn: Zondag 17 januari om
10.30 uur in de Ontmoetingskerk. Er zal een brief
vanuit de Vrangendaelparochie te Sittard worden
voorge-lezen. En er is een videoboodschap van de
pastoor en de diaken van de Stadsparochie
Marcelinnus & Petrus te Geleen.
Woensdag 20 januari om 19.00 uur is er een
oecumenische vesperviering in de Ontmoetingskerk
samen met de Geleense Stadsparochie.
Beide diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl (zoek: Sittard)
Aan het einde van de week voor de eenheid zal op zondag 24 januari in een viering in de Vrangendaelparochie een brief
vanuit onze gemeente worden voorgelezen. Er zal als teken van verbondenheid dezelfde zegenbede uitgesproken worden als
in onze dienst op 17 januari.
Pier Prins
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28-01-2021
AAN DE PAROCHIE CHRISTUS HEMELVAART- H. JOZEF, IN SITTARD
Geachte broeders en zusters van de Parochie Vrangendael, beste medereizigers op weg naar de eenheid in Christus. Een
hartelijke groet voor jullie allen vanuit de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal hier in Sittard-Geleen.
De viering van samen op weg zijn in de Week van
Gebed voor Eenheid is anders dan voorheen. We
kunnen nu niet te gast zijn bij elkaar om samen te
delen in de blijdschap van het geloof in God.En
juist in deze tijd hebben we de inspiratie en het
delen van onze levensverhalen nodig. Onze wegen
mogen verschillen, onze bestemming is toch
dezelfde. Wij vinden inspiratie in het delen van
het woord en de wijze waarop wij ons geloof
beleven en uitdrukken.
Paulus wilde in zijn brieven zijn bemoediging
overbrengen, zijn trots op wat de lezers bereikt
hadden, zijn oprechte betrokkenheid en vertrouwen.
Dat is ook de boodschap van deze brief. 'Blijf in
Zijn liefde' betekent voor ons vooral, volharden
in het vertrouwen, ook al is er het nodige
verdriet en angst om ons heen.
Ook in die geest hebben wij uw brief ontvangen, onze dank daarvoor. Wij hebben uw brief met elkaar gedeeld aan het
begin van de Week voor Gebed om Eenheid. Zo waren wij -ondanks de afstand- toch met elkaar verbonden.
Vandaag vieren jullie rond het thema 'Blijf in mijn liefde, dan zal je vrucht dragen'.Die vruchten van ons geloof
krijgen mede vorm, doordat wij delen in elkaars levensverhalen en geloofsbelevenissen. Dat inspireert ons en maakt ons
medereizigers van elkaar op de weg die ons verbindt met en in Christus. Het doet ons ook uitzien naar elkaar, naar de
tijd dat we weer samen kunnen vieren, bidden en zingen. Wij wensen jullie een goede viering en 'zingen' jullie Gods
zegen toe.
Laat dit een bemoediging voor ons allen zijn:
God zal met je meegaanals licht in je ogenen lamp voor je voetals hand op je hoofden arm om je schouderals baken bij
ontijen verte die wenktals groet op je lippenen hoop in je hartals stem die je uitdaagten woord dat je voorgaat.
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28-01-2021
BRIEF AAN DE PROTESTANTE GEMEENTE MAAS- EN BEEKDAL
Beste Gemeenteleden,Een hartelijke groet aan u
allen vanuit de parochie Vrangendael, hier in
Sittard. Al jaren hebben onze gemeenschappen de
traditie om twee keer per jaar bij elkaar te komen
om samen ons geloven te beleven, te vieren met
zang, gebed, overweging en onderlinge
ontmoeting.Helaas is dat september vorig jaar niet
gelukt en gaat dat ook nu niet gescheiden als
wij zijn door de coronamaatregelen, waaraan we ons
behoedzaam gehouden weten.
Deze groet lijkt dus een beetje op datgene, wat
Paulus aan het begin en aan het einde van zijn
brieven aan de verschillende gemeenten liet
optekenen. Hij kon niet overal tegelijk komen,
maar aan de handgeschreven tekst aan begin en
einde van zijn brieven is de gloed van
betrokkenheid bij de gelovigen uit alle windstreken voelbaar. Zie deze groet als een handschrift aan jullie allen.
Het thema van de bidweek van de Eenheid brengt ons samen: Blijf in Mijn liefde. We worden uitgenodigd eerst in
onszelf te keren om de inspiratie van het geloven te onderzoeken en te voelen. Speciaal in verbondenheid met Jezus
Christus, in wiens voetspoor onze gemeenten, parochies en kerken gaan. We voelen ons daarin ook verbonden met elkaar en
we staan open naar de wereld om ons heen. Zover als onze mogelijkheden reiken willen we handen en voeten geven aan ons
geloven, over grenzen heen. Ook al is die grens naar elkaar toe vandaag jammer genoeg wat strak getrokken.
Genade en vrede, schrijft Paulus een aantal keren in zijn persoonlijke handschrift aan de gemeenten. Dat wensen we
jullie ook toe, in herkenning en verbondenheid. Moge het een goede viering zijn, en dat de lofzang van de voorzangers
(en de muzikale begeleiding) in Vrangendael te horen mag zijn!
Alle goeds, en het ga u goed!
Parochie Vrangendael
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28-02-2021
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID
In Geleen én in Sittard is daar al jaren binnen de plaatselijke oecumene aandacht voor
en zijn er gezamenlijke diensten en vespers.
Dit jaar was het een bijzondere uitdaging om daar
vorm aan te geven, niet alleen omdat we door de
corona-beperkingen niet samen kunnen vieren. Maar
ook omdat er binnen onze kerkelijke gemeenten en
parochies veel veranderd is o.a. door fusies en
voorgangers die vertrokken naar Oosterbeek, al dan
niet met emeritaat.
In Sittard is er al jaren een werkgroep (met
steeds wisselende samenstelling) van parochianen
uit Vrangendael en gemeenteleden uit de
Johanneskerk, die de oecumenische diensten
vormgeeft. In de voorbereiding is er veel contact
geweest. Daarbij zijn ideeën, gebeden en liederen
gedeeld en er zijn boodschappen naar elkaar
uitgewisseld. In de dienst van 17 januari in de
Ontmoetingskerk werd een brief voorgelezen,
geschreven door Ren Lantman namens de Parochie van
Vrangendael. Vanuit de Parochie uit Geleen was er
een videoboodschap.Vanuit onze gemeente hebben
Dick Haster en ik een brief gestuurd naar
Vrangendael, die is voorgelezen in de dienst van
24 januari .
Zo werd er verbinding gezocht rond het thema:
Blijf in mijn liefde en je zult veel vruchtdragen.
Christel Prins
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28-01-2021
SPRINGDIENSTEN
Graag wil ik alle medewerkers van de Springdiensten een pluim op de hoed geven. Zo enthousiast, inhoudelijk en
intensief zij de diensten voorbereiden en uitvoeren! Ik word daardoor geraakt.
Er is altijd een thema rond een samenspraakje, meditatie, actualiteit en gebed, afgewisseld met muziek en levensliedjes
van o.a. Stef Bos en Claudia de Breij, gospelsongs en liederen uit ons liedboek.
Zo ook de prachtige dienst, die we samen met 30
kerkgangers hebben meebeleefd over het Licht op de
eerste adventszondag! Op weg naar Kerstfeest,
waarop we de geboorte van het Christuskind, het
Licht der wereld vieren. Licht en donker werd heel
goed uitgebeeld en we hoorden dat ze niet zonder
elkaar kunnen! Er was een hele duidelijke
meditatie, waaruit ik meenam dat God met ons
meegaat als een licht voor onze ogen en een lamp
voor onze voet. Als lichtpuntje in deze donkere
coronatijd was er de internationale dans, die in
ziekenhuizen, scholen en pleinen overal ter wereld
wordt gedanst! Ook wij kwamen in beweging en
dansten, ieder op zijn eigen plaats, enthousiast
op de vrolijke muziek mee! Bij de uitgang mochten
we allemaal een kaartje meenemen met de tekst:
'Jij bent het licht der wereld.' En ook nog wat extra om uit te delen, wat ik ook heb gedaan!
Op 10 januari konden we online de dienst volgen met als thema: 'Kijk eens om je heen, jij bent in de wereld niet
alleen!' Er klonk een welkomstlied: 'Welkom in Gods huis!' In een samenspraakje werd duidelijk dat men wegloopt van nare
gebeurtenissen, net als in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Er werd aanvankelijk niet naar de naaste
omgekeken! Dit verhaal werd uitgebeeld in het zand op de beamer. In de meditatie werden twee geboden duidelijk.
Namelijk: 'Heb uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel en heb uw naaste lief als uzelf'[Matth. 22].
Wat kunnen wij doen voor onze naaste?........ Niet oordelen, maar open staan voor elkaar. Het zijn de kleine dingen die
het doen. Dicht bij huis kunnen we al veel voor elkaar doen, zonder er iets voor terug te willen ontvangen. Voor wie kan
ik een naaste zijn?Als lichtpuntje in de actualiteit was er: De Prik en in Amerika de geestelijke Berry C. Black, die
streefde naar eenheid en vrede te midden van de chaos in het Capitool! Hij was daar de barmhartige Samaritaan. In het
slotgebed klonk: 'Er is hoop voor de toekomst , als we weer samen voluit kunnen zingen en het avondmaal vieren, is God
erbij.' Als slotlied klonk het prachtige lied uit ons liedboek: 'Ga met God en Hij zal met je zijn.'Ik kijk alweer uit
naar de volgende springdienst op 14 maart.
Doetien Benz
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31-01-2021
KERKDIENSTEN; BEGIN VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Zoals het er nu naar uitziet, zullen we ook in februari nog wel te maken hebben met alleen maar online diensten. Maar
hopelijk is er later in de maand weer wat meer mogelijk. Februari is ook de maand, waarin de Veertigdagentijd begint. De
eerste zondag van die veertigdagentijd is op 21 februari.
De zeven werken van barmhartigheid- Pieter
Brueghel
Dit jaar is het thema van 'Kerk in actie' voor de
Veertigdagentijd 'Ik ben er voor jou, zeven keer
barmhartigheid'. In deze periode voor Pasen wordt
aandacht geschonken aan de Zeven Werken van
Barmhartigheid. Die zeven werken zijn: " zieken
bezoeken" dorstigen te drinken geven"
vreemdelingen onderdak bieden" naakten kleden" hongerigen te eten geven" gevangenen bezoeken " doden begraven
Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden van Christus volgens Mattheüs 25:35-36: 'Ik had en jullie gaven mij te
eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie
kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Het zevende werk: de
doden begraven, is ontleend aan het apocriefe boek Tobit 1:17, waarin speciaal de zorg voor de overledenen wordt
benadrukt. Werken van barmhartigheid zijn van oudsher daden van christelijke naastenliefde; het zijn werken die uit
liefde tot de naaste en uit liefde tot God verricht worden.
Voorafgaande aan de Veertigdagentijd is er het carnaval. Velen die van carnaval houden, moeten het dit jaar missen
vanwege de coronamaatregelen. Tallozen zien elk jaar uit naar dit feest en genieten ervan. Wat is dat eigenlijk:
genieten? Waar kun je van genieten in deze lastige tijden met veel beperkingen? En hoe verbind je genieten met geloven?
Zie hier een mooi onderwerp voor de kerkdienst op 'carnavalszondag'14 februari.
Pier Prins
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13-02-2021
ZONDAG 14 FEBRUARI, EEN VIERING OVER GENIETEN
Een dienst met interviews met gemeenteleden
In normale tijden zou het komende weekend in het
teken staan van carnaval. Carnaval is voor veel
mensen een vrolijk gebeuren en ze genieten er
volop van. Dat brengt mij tot de vraag: wat is dat
eigenlijk: genieten? En waar kun je van genieten?
En hoe kijkt de Bijbel aan tegen genieten? Voor de
Bijbelse Prediker is genieten in elk geval een
geschenk van God. Valt er nog wat te genieten,
zeker in deze lastige en al zo lang durende
Coronatijd? Een viertal mensen heb ik daarover
gevraagd. Eric Steenwijk heeft een mooi filmpje
gemaakt van deze interviews. Wie het zijn? Dat
ziet u zondag als u kijkt naar
www.kerkdienstgemist.nl (zie onder Sittard).
Ds. Pier Prins
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13-02-2021
VEERTIGDAGENTIJD
Zeven keer barmhartigheid
In de veertigdagen worden we naar Pasen geleid.
En al vele jaren volgen we in de Veertigdagentijd
een thema, dat ons aangereikt wordt door Kerk in
Actie. Dit jaar luidt het thema: 'Ik ben er voor
jou, zeven keer barmhartigheid'. Waarbij zo
mogelijk elke zondag aandacht wordt geschonken aan
één van de Zeven Werken van Barmhartigheid.
Ds. Pier Prins
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13-02-2021
ZONDAG 7 MAART: VIERING VAN HET AVONDMAAL
Doe en beleef het thuis mee.
Wat is het al lang geleden dat we met elkaar
avondmaal gevierd hebben. In de laatste
kerkenraadsvergadering is over het avondmaal
gesproken. Er is besloten om toch weer eens het
avondmaal te houden, ook al is het waarschijnlijk
in een onlinedienst en daarmee op afstand. In de
kerkdienst op 7 maart zullen we brood en wijn
delen. En u bent dan ook van harte uitgenodigd om
thuis mee te doen en de verbondenheid mee te
vieren.
Ds. Pier Prins
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