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02-01-2021
HARTELIJK DANK
Heel hartelijk dank voor alle goede wensen voor
kerst en het nieuwe jaar, die wij mochten
ontvangen. Ook heel veel dank voor de mooie
bloemen die we met kerst kregen. Bij deze willen
wij u ook allen graag een mooi nieuwjaar toewensen
in goede gezondheid en met veel heil en zegen.
Pier en Ria Prins Snoek
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02-02-2021
KEUZE KERKGEBOUW LEIDT TOT BEGRIJPELIJKE EMOTIES
Gemeenteavond pas over enige maanden vanwege Corona
De keuze voor het gebouw waar we vanaf 2022 onze
erediensten zullen houden heeft natuurlijk veel
emoties opgeroepen. Verschillende kerkenraadsleden
zijn ook al bevraagd over de keuze die gemaakt is
en zoals die in de vorige Onderweg is toegelicht.
Er is begrip, er zijn zorgen, er zijn gevoelens
van verlies en soms ook van hoop. Elke keuze zou
die gevoelens hebben opgeroepen en in ieder geval
vergt het de inzet van ons allemaal om de
verbinding met elkaar niet te verliezen, juist nu
de binding met een vertrouwd en geliefd gebouw
voor een aantal gemeenteleden wellicht minder
wordt. Zodra de coronacrisis voorbij is, komt er
nog een gemeenteavond om de keuze voor de
Johanneskerk nader te bespreken. Helaas zal dat
dus nog even duren. Ongetwijfeld zal ook dat een
moment zijn waarop er vanuit het hart gesproken
zal worden. Ruud Steen zat in de bouwcommissie van
de Ontmoetingskerk, ontworpen voor
multifunctionaliteit. Een kerk die altijd voor
veel meer is gebruikt dan de eredienst alleen. Hij
werd geraakt door de keuze, en elders in deze
Onderweg beschrijft hij zijn persoonlijke
beleving, die voor velen herkenbaar zal zijn. We
waarderen het erg dat Ruud deze emotie woorden
geeft.
Voor velen is het ook niet het eerste gebouw dat
achtergelaten wordt. De uiteindelijke conclusie is een oproep aan ons allemaal: 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. Daar kunnen we ons alleen maar bij aansluiten. Wij
zijn één in Christus, waar wij elkaar ook ontmoeten.
Vanuit de kerkenraad,
Marnix van Gurp, Bertha Verkerk en Bert Stuij
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02-01-2021
BEROEPINGSWERK
De kerkenraad is blij dat de beroepingscommissie
voltallig is en met haar werkzaamheden kan
beginnen. De commissie bestaat uit de volgende
personen:Ida Dorrestein, Joop Joosen (
voorzitter), Emma de Koning, Jenny Kooistra, Bart
Kooyman, Yolanda Kragt, Bert Stuij en Bertha
Verkerk.Medio januari is er een eerste ( digitale)
bijeenkomst, waarop we met elkaar kennismaken, de
profielschets bespreken en ons, met hulp van de
gids van de PKN, een voorstelling gaan maken van
onze werkzaamheden.Mocht u als gemeente tips
hebben of wat te vragen, dat kan middels een mail
beroepingscie@pgmbd.nl.Wij zullen regelmatig via
Onderweg en de Nieuwsbrief van ons laten horen.
Joop Joosen
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03-01-2021
KERK-TV VANUIT GELEEN
Vanaf 15 nov kunnen de kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk ook via Kerk-tv thuis gevolgd worden. De situatie en
uitvoering zoals dat in de Johanneskerk is gerealiseerd heeft als voorbeeld gediend en Bert Blom van Sittard heeft
Geleen daarvoor van de nodige informatie en kabels voorzien.
Inmiddels zijn er vanuit Geleen al meerdere
uitzendingen geweest en kunnen we tevreden zijn
met het resultaat. We leren nog steeds omdat we nu
naar buitentreden en er andere eisen gesteld
worden aan de weergave van de diensten. Een
belangrijk aspect is bijvoorbeeld het voorbereiden
van de juiste camera positie, het op de juiste
geluidssterkte regelen en combineren van het
geluid maar ook de combinatie met het beamer beeld
en het bijbehorende geluid. Dit klinkt allemaal
ingewikkeld misschien, toch spreekt het ook nieuwe
vaardigheden aan. Om te beginnen gaat het om
teamwerk. Het uitzenden van een dienst is een
samenwerking van drie mensen die dat allemaal als
vrijwilligers doen. Iemand regelt het geluid dat
uit vier bronnen komt namelijk de spreker achter
de katheter via een (loop) microfoon, de predikant
die een headset op heeft, het geluid dat van de
PowerPointpresentatie komt en vervolgens de
weergave van het orgel via een zaalmicrofoon.
Iemand zorgt voor het projecteren van de
PowerPointpresentatie van de liturgie via de
beamer.
Vervolgens is er iemand die het camera werk
bedient en regelt. Het gaat dan het beeld (orgel,
projectiescherm, tafel, etc.) met behulp van de
camera vast te leggen en het al dan niet inzoomen
op details met de kunst de beeldveranderingen zo
rustig mogelijk te laten verlopen. Zo opschrijvend
klinkt het heel complex, in de praktijk krijgen we
daar steeds meer handigheid in.Waar gebeurt dit nu
allemaal zult u zich misschien afvragen zeker wanneer je de diensten thuis bijwoont. De fotos laten dat zien. Achter in
de kerkzaal rechts naast de ingang staat de voormalige kansel die we als regiemeubel hebben ingericht. Daar zitten de
geluidsman en de cameraman. De camera hangt links van de ingang op de muur (boven de vitrine met oorkondes en een
kaars). De camera is zo hoog mogelijk geplaatst waarbij geen hinder van de bollampen in de zaal is. De beamerman zit
vooraan in de zaal en zal inmiddels door niemand over het hoofd zijn gezien. Ongeveer 5 tot 10 min voor de dienst
starten we de uitzending door de streamer, die het beeld en geluid mixt en via internet verstuurt, te starten. Ongeveer
5 tot 10 min na de dienst zetten wij de streamer weer uit. Wanneer u thuis op uw pc inlogt met en vervolgens 'Geleen' of
'Sittard' kiest, dan wordt de kerk weergegeven. Wanneer u dan de aangegeven dienst die uitgezonden gaat worden aanklikt,
kunt u de dienst van de betreffende volgen. Er kunnen geen uitzendingen van beide kerken tegelijk plaatsvinden.
Mocht u nu aanbevelingen hebben voor de weergave en presentatie van de dienst dan horen wij dat graag. Anderzijds zijn
wij op zoek naar vrijwilligers die één van bovengenoemde taken ook eens zouden willen doen. Voor het reageren op beide
uitnodigingen kunt u terecht bij College van Kerkrentmeesters.
Dit College wil met de aanmeldingen een gemeenschappelijk technisch supportteam opzetten. Zon team gaat bestaan uit
operators voor geluid, kerk-tv en beamer en inzetbaar bij de presentatie en weergave van kerkdiensten zowel vanuit
Sittard als vanuit Geleen.
Tevens is het College van Kerkrentmeesters op zoek naar een coördinator voor het maken van roosters en het afstemmen
met gastpredikanten.
Namens Kerk-tv team,
Ed Rensen
Vervolg op volgende pagina >>
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03-01-2021
HET LAATSTE KERKDIENSTENROOSTER VAN WIM HOOGSTRATEN
Vele jaren heeft Wim Hoogstraten de roosters voor de kerkdiensten in Geleen, Beek en Urmond samengesteld.

Daarin werd voor elk halfjaar aangegeven wie de
voorganger was, wie de oudste, organist, koster en
gastvrouw of -heer. In de week voorafgaand aan de
kerkdienst verstuurde hij de oudstenbriefjes naar
deze mensen, met mededelingen en bijzonderheden
als de liturgische kleur (voor het antependium),
Bijbellezingen en liederen. Voor het tweede
halfjaar in 2020 heeft hij dit voor het laatst
gedaan. Nu we sinds de zomer één gemeente zijn,
zal er vanaf januari 2021 één kerkdienstenrooster
komen voor al onze kerken. We willen Wim van harte
bedanken voor zijn inzet gedurende de vele jaren
om onze kerkdiensten goed te laten verlopen.
Kees van Luijk
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03-01-2021
DS. VAN NIEUWPOORT IN GESPREK MET CONSTANTIJN VAN ORANJE
In de online serie Tegengif spreekt ds. Ad van Nieuwpoort met verschillende gasten over leven in schrale tijden, ter
bemoediging en inspiratie. Van Nieuwpoort sprak met prins Constantijn van Oranje over wat geloven voor hem betekent en
voor wie hij een kaarsje wil opsteken.
In het gesprek geeft Constantijn van Oranje aan
dat hij graag een kaarsje wil opsteken voor
kinderen en mensen die hebben geleden onder de
toeslagenaffaire. Mensen die al zwak waren en een
toeslag kregen omdat ze geholpen moesten worden
zijn weggezet als criminelen. Kinderen hebben hun
hele jeugd zien verdwijnen (...) Ik zou graag voor
hen een hele dikke kaars opsteken.In het
ontspannen gesprek spreken Van Nieuwpoort en Van
Oranje verder op welke manier ze op zoek gaan naar
verdieping. Ik zoek mijn verdieping vooral in het
altijd bevragen geeft Van Oranje aan. De
Bijbelse verhalen met de bijbehorende waarde
bieden hiervoor een kader.Het volledige gesprek
is te vinden op de website van de landelijke PKN
onder het kopje Nieuws.
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03-01-2021
THUIS KERKDIENSTEN VOLGEN
Zoals al eerder vermeld in Onderweg kunt u sinds enige tijd zijn de kerkdiensten van de Johanneskerk en de
Ontmoetingskerk thuis volgen! Dat kan via de iPad, de tablet, de iPhone, de smartphone en ook via de laptop of computer.
Het is ook mogelijk de kerkdienst achteraf terug te kijken.
Hopelijk kunt u zich op deze wijze, al is het op afstand, verbonden voelen met onze kerkgemeenschap.

Om de diensten te kunnen volgen zijn hier in het
kort de aanwijzingen.Voor de iPad, de tablet, de
iPhone en de smartphone moet u een App downloaden
met de volgende naam: Kerkdienst gemist. Als deze
App op uw toestel staat kunt u de App openen en
vervolgens zoeken naar de plaatsnaam Sittard. Dan
komt u vanzelf bij de
Johanneskerk/Ontmoetingskerk. Als u daarop klikt
ziet u een overzicht van de komende kerkdienst en kerkdiensten die geweest zijn.
Op de computer of laptop zoekt u de website www.kerkdienstgemist.nl op. Daarna kunt u zoeken op de plaatsnaam Sittard
en vindt u vanzelf de Johanneskerk/Ontmoetingskerk. Bovenaan de pagina van de website ziet u staan: Overzicht
Uitzendingen Agenda. Als u klikt op Uitzendingen komt u bij een overzicht van de komende kerkdienst en kerkdiensten die
geweest zijn.
Indien het bij uw TV mogelijk is kunt u de computer of laptop via bv. een HDMI-kabel ook aansluiten op de TV voor een
groter beeld.
Ik hoop dat u iemand in de buurt hebt om u te helpen als u dat zelf niet kunt. Maar mocht dat niet het geval zijn dan
kunt u mij bellen: 046-4379201
Hartelijke groet,
Henk Verkerk
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16-01-2021
KERKDIENSTEN BLIJVEN VOORLOPIG DIGITAAL
Vorige werd duidelijk dat de lockdown wordt verlengd, in elk geval tot 9 februari. Dat betekent dat de diensten
voorlopig alleen digitaal gevolgd kunnen worden. Gelukkig hebben we kerkdienstgemist! Waarop het ook mogelijk is om
eerdere diensten nog eens terug te kijken.
Laat u bijvoorbeeld nog eens inspireren door de
Springdienst van vorige week over de Barmhartige
Sameritaan, als u die niet al gezien hebt.
Misschien vraag u zich wel af wie u bent in dit
verhaal. Iemand die hulp nodig heeft? Die het
geeft, misschien onverwacht? Of voelt u soms ook
de neiging om door te lopen? Kijk nog maar eens op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2037/events/recording/161027100002037
Maar laten we ook vooruit kijken. Alle diensten
vindt u via deze link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2037-Johanneskerk-Ontmoetingskerk.
De komende week is de oecumenische week van gebed voor eenheid en er zijn er zelfs twee diensten die u kunt bekijken.
Op 17 januari om 10.30 uur gaat ds. Pier Prins voor in de ontmoetingskerk. Er wordt er een brief vanuit de Vrangendael
parochie voorgelezen en er is een videoboodschap van de pastoor en diaken van de Marcelinnus en Petrus parochie in
Geleen. Denkt u aan de diakonale collecte? Er wordt op 17 januari gecollecteerd voor de toerusting van mensen die aan
Kerk in Actie verbonden zijn, dé organisatie waarmee onze kerk helpend in de wereld staat. U kunt uw gift overmaken op
NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van diakenen Prot Gem Maas- en Beekdal, onder vermelding: KIA-ondersteuning.
Op 20 januari, woensdagavond om 19.00 uur is er een oecumensiche versperviering in de ontmoetingserk, samen met de
Geleense Stadsparochie. Op 24 januari gaat drs. Marije Bijleveld voor in de Johanneskerk. De diakonale collecte is dan
voor het nationale missionaire werk van Kerk in Actie, van inloophuizen tot moestuinen voor de buurt.
Op 31 januari om 10:30 uur gaat ds. At Ipenburg voor, remonstrants predikant. Deze digitale dienst wordt gezamenlijk
met de Remonstrantse kerk georganiseerd. De diakonale collecte is voor Sirkelslag, een activiteit vanuit het protestants
jeugdwerk. In de laatste Onderweg heeft u een leuk stuk kunnen lezen over hoe jongeren ook uit onze gemeente daaraan
meedoen. U kunt uw gift overmaken op NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van diakenen Prot Gem Maas- en Beekdal, onder
vermelding: Sirkelslag.Uiteraard is het ook steeds belangrijk om aan de collecte voor onze eigen gemeente te denken, u
kunt uw gift daarvoor overmaken aan ING bank NL78 INGB 0001 0512 60, t.n.v. Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal
Bert Stuij
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31-01-2021
BEROEPINGSCOMMISSIE VAN START!
In de vorige onderweg heeft u al kunnen lezen dat de beroepingscommissie is samengesteld, en in januari van start gaat.
Als u dat gemist heeft, laat ik dan de commissie nog even aan u voorstellen. De leden zijn Ida Dorrestein, Joop Joosen
(voorzitter), Emma de Koning, Jenny Kooistra, Bart Kooyman, Yolanda Kragt, Bert Stuij en Bertha Verkerk. Jenny verzorgt
het secretariaat.
De eerste vergadering begon natuurlijk met
kennismaken, want niet iedereen kende elkaar al.
Altijd bijzonder om elkaars geschiedenis te horen.
Wat langer stonden we stil bij de profielschets
van de nieuwe predikant, die is opgesteld door de
kerkenraad. Wel goed om die ook met u te delen,
dus hier komt hij:
We zoeken een predikant:" die met ons samen hier
in Zuid-Limburg de navolging van Christus vorm wil
geven, in woord en daad " die een bijdrage wil
leveren aan de opbouw, versterking en vernieuwing
van onze zojuist gefuseerde gemeente " die een
hart heeft voor pionieren, die creatief met ons op
zoek wil naar nieuwe manieren om van betekenis te
zijn voor onze regio, voor mensen van alle
leeftijden en achtergronden. " die hart heeft voor
ouderen want daarvan zijn er veel in onze
gemeente -, maar die vooral ook ideeën heeft hoe
jongeren en jonge gezinnen weer zin krijgen om met
geloof en zingeving bezig te gaan " die graag
samenwerkt met mensen van andere
geloofsgemeenschappen, waaronder de Rooms Katholieke, maar ook de moslimgemeenschap en anderen. " die enthousiast is, en
dit enthousiasme over kan brengen op ons " die die mensen kan verbinden met elkaar en met God. " en die zich bij dit
alles niet snel laat ontmoedigen, maar vasthoudend is
Naast de profielschets voor de voorganger is er ook een profielschets van de gemeente gemaakt, gebaseerd op ons
beleidsplan. Beide profielen zijn van belang, als een kandidaat zich op onze gemeente oriënteert. In ons gesprek kwam
naar voren dat we de profielschets enerzijds zeer aansprekend vinden, maar anderzijds ook nog best breed. De precieze
invulling zal dus sterk afhangen van de persoon, en van de manier waarop zij of hij het profiel invult.Zo ver kwamen
we deze eerste keer. Het was een uitdaging om alles via digitaal vergaderen te doen, maar het is gelukt. Gelukkig maar,
want fysiek bij elkaar komen zit er nog even niet in.
Tenslotte een oproep aan u: heeft u nog ideeën met betrekking tot het beroepingswerk, of zelfs kandidaten op het oog
(met de profielschets in uw achterhoofd), meldt u dat dan bij de beroepingscommissie. We hebben een eigen mailadres:
beroepingscie@pgmbd.nl, of stuur uw bericht naar ons secretariaat bij Jenny Kooistra, jenny.kooistra@home.nl. De
beroepingscommissie gaat uiteraard strikt vertrouwelijk om met dergelijke persoonlijke informatie.
Namens de beroepingscommissie,
Bert Stuij
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31-01-2021
AMANDA GORMAN
BIJLAGE UIT DE KERKENRAAD
'Want er is altijd licht, als we maar dapper
genoeg zijn om het te zien. Als we maar dapper
genoeg zijn om het te zijn.'
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24-02-2021
AANDACHT VOOR FAIRTRADESTATUS PGMBD IN DE LIMBURGER
Op de website en in ons kerkblad Onderweg werd er
al melding van gemaakt; de status Fairtrade-kerk
is nu ook aan de PGMBD toegekend, nadat de PGSG
dat predicaat al sinds 2009 mocht voeren.
Dat heuglijke nieuws werd opgepikt door dagblad
De Limburger. In de bijlage Via werd daar op 24
februari aandacht aan besteed in de rubriek Zeg
het maar.
In een interview met diaken Joke van de Steen
wordt een duidelijk beeld gegeven van het hoe en
waarom van de Fairtrade-status.
Zo zegt Joke onder andere: 'Leen Plessius begon
al veertig jaar geleden met de verkoop van
eerlijke koffie in de kerk. Ik was betrokken bij
het initiatief om Sittard-Geleen het predicaat
Fairtrade Gemeente te geven. Daar deed de
Johanneskerk ook aan mee, maar bij de
Ontmoetingskerk in Geleen was het daar nog niet
van gekomen. Nu wel. Nadat we samengingen in de
protestantse gemeente Maas- en Beekdal zeiden we:
nu moeten we als gemeente Fairtrade worden. In de
Ontmoetingskerk gaan we geen spullen verkopen,
maar het gaat er ook om dat je binnen de kerk zelf
eerlijke producten gebruikt. Als kerk heb je een
opdracht in de wereld. We zijn er niet alleen om
samen te bidden en te zingen. Eerlijke handel en
duurzaamheid horen bij omzien naar elkaar. Ook
rentmeesterschap is een deel van onze missie, om
de aarde beter door te geven aan de volgende
generaties. Voorheen ging het vooral om een
eerlijk loon voor de boeren in de Derde Wereld, nu
gaat het ook om duurzaamheid: bewust omgaan met
water en minder vervuilende stoffen gebruiken.'
Tekst: Willy de Koning
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28-02-2021

Het thema van de Veertigdagentijd dit jaar luidt:
'Ik ben er voor jou, zeven keer barmhartigheid'.
De Zeven Werken van Barmhartigheid staan centraal
en elke zondag wordt iemand geïnterviewd (live of
vooraf opgenomen) die een bepaalde betrokkenheid
heeft bij één van de werken. De eerste zondag ging
het over: Zieken bezoeken.
Vandaag. 28 februari, ging het over: Dorstigen
drinken geven. Komende zondagen volgen nog:
Vreemdelingen onderdak bieden, Naakten kleden,
Hongerigen te eten geven, Gevangenen bezoeken en
Doden begraven.
Zes van deze werken zijn gebaseerd op de woorden
van Christus volgens Matteüs 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.Het interview uit de dienst van
zondag 28 februari is via deze link nog eens te
beluisteren.
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