JAARREKENING 2014
Eind maart ontving onze penningmeester Hans van der
Steen van ons administratiekantoor de Jaarrekening over
2014. In het geheel genomen kunnen we zeggen dat we
goed geboerd hebben. De dagelijkse exploitatie laat een
positief saldo van 1500,-- euro zien. Aan het orgelfonds is
500,-- euro toegevoegd.
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Beste vrienden en vrijwilligers,
Neem de Nieuwsbrief van een jaar geleden, april 2014, er
maar eens bij. Wat een wereld van verschil vergeleken
met de informatie in de huidige Nieuwsbrief no 16.
Toen, terughoudend of er gestart zou kunnen worden met
de renovatie van het kerkje. Nu zijn al de werkzaamheden
vrijwel uitgevoerd; en u krijgt hier de eerste informatie
over de financiële afwikkeling van het project. Bovendien
kunnen we u op de hoogte brengen van een fraaie Jaarrekening 2014.
Toen, de aankondiging dat het 75-jarig jubileum van een
afbrokkelend “Ons Genoegen” toch gevierd gaat worden.
Nu, na een grandioos feest, kan gemeld worden dat het
koor weer toekomst heeft.
Toen was er veel te doen over de afwezigheid van een
ouderling uit Grevenbicht in de Kerkenraad van de P.G.S.G. En nu de oplossing: er is een enthousiast wijkteam
gekomen en haar eerste activiteit, een koffiemiddag voor
de senioren op 26 maart, was een groot succes (zie onderstaande foto).
Wat kan er in een jaar tijd veel ten goede veranderen als
we weten door te zetten. Deze Nieuwsbrief no.16 onderstreept dat. Het komende prachtige muzikale programma

Onder de gewone exploitatie valt het dagelijks en klein
onderhoud; de kosten voor verwarming, elektriciteit en
water; de bureaukosten waaronder de P.R. en de Nieuwsbrief, de verzekeringen en de organisatie en uitvoering
van het programma. Dit betekent dat de St. P.K.G. met de
donaties van de “Vrienden van het Kerkje”, de sponsors
van de concertagenda, de vrijwillige bijdragen en de opbrengsten van het sociaal culturele programma, m.n. van
de Kunstexpositie in de zomer, er financieel gezond voor
staat. Dat was ook in voorgaande boekjaren het geval.
Deze solide financiële basis hebben we in hoge mate te
danken aan de grote betrokkenheid van de vrienden bij
hun kerkje én aan de trouwe inzet van de vele vrijwilligers.
Zeer bedankt.
In 2014 is natuurlijk het project “Restauratie en Herinrichting van het Kerkje” van invloed op de Jaarrekening.
Verderop meer informatie over de financiële afwikkeling.
De Jaarrekening 2014 toont dat voor de instandhouding,
c.q. het groot onderhoud van het kerkje, het eigen vermogen van de St. P.K.G. verminderd is. Dat was ook de
verwachting; immers het vermogen, dat bij de oprichting
van de St. P.K.G. in 2011 door het toenmalige Kerkenraad
van de Prot. Gemeente Grevenbicht aan de St. P.K.G. werd
meegegeven, bestond grotendeels uit opgespaard geld
dat niet aan groot onderhoud was besteed. Het is dus juist
dat nu wel een reëel deel van deze middelen, in feite reserveringen voor groot onderhoud, naar het project
“Restauratie en Herinrichting” is gegaan. Overigens, de
eigen middelen zijn ook nu prima toereikend om onvoorzien onderhoud dan wel eventuele calamiteiten op te
vangen.
De Jaarrekening 2014 wordt nog aan de Kas Controle
Commissie (K.C.C.) van de St. P.K.G. voorgelegd. Daarna
gaat ze voor goedkeuring naar het College van Kerkrentmeesters van de P.G.S.-G. en het Regionaal College voor
de Behandeling van Beheerszaken Noord Brabant en Limburg van de P.K.N.

VERNIEUWING WEBSITE ST. P.K.G.

op het podium van het vernieuwde kerkje staat eigenlijk
symbool voor de oude gemeenschap met haar vrienden
en vrijwilligers waar volop muziek in zit. Met het elan van
deze nieuwe lente wens ik u het vooruitzicht op tijden van
groei en bloei.

Onze website www.podiumkerkje.nl, die goed bezocht
wordt, geeft u de meest actuele informatie over het lopende programma en andere activiteiten.
Zodra het project “Restauratie en Herinrichting” gereed is
en het kerkje weer volop in het groen staat, zal de frontpagina van de website vernieuwd worden met actuele
foto’s van het interieur en de buitenkant van het monumentale kerkje. Voorgenomen is om dan ook op de website het foto- en filmjournaal van de activiteiten in het Podiumkerkje permanent in te gaan vullen.
Binnenkort vindt u onder het ‘kopje’ ANBI uitvoerige informatie over de Jaarrekening 2014.

Namens het bestuur van de Stichting P.K.G.
Herman Baars, voorzitter.
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AFREKENING
RESTAURATIE EN HERINRICHTING KERKJE

10 januari: Concert Eatern Fairy Tales

De laatste werkzaamheden van het project “Restauratie
en Herinrichting” van het kerkje worden momenteel uitgevoerd.
Het gehele project was begroot op 82.000,-- Euro. Er zijn
in de begroting vier onderdelen onderscheiden.
A. de restauratie van de buitenmuren en de beheersing
van het vochtprobleem; begroot op 29.600 Euro
B. Herinrichting en restauratie kerkzaal, begroot op
19.000 Euro (de nieuwe stoelen, in 2013 geplaatst, vallen
erbuiten; deze zijn succesvol via het zogeheten adoptieplan gefinancierd).
C. Herinrichting en restauratie consistorie, met onder
meer plaatsing van de keukenvoorziening; begroot op
16.900,-- Euro
Herinrichting en restauratie entree en toegang naar het
kerkje, begroot op 16.500 Euro.
Achter deze begroting zit een solide dekkingsplan, samengesteld uit de eigen middelen van de St. P.K.G. en uit
de subsidies van de Provincie Limburg, de Gemeente
Sittard - Geleen en de Maatschappij van Welstand.
De werkzaamheden zijn in het geheel genomen vrijwel
conform het begrootte bedrag uitgevoerd kunnen worden. Dat is heel bijzonder. Ook het onvoorziene meerwerk kon binnen deze begroting opgevangen worden. Op
25 maart 2015 waren er reeds door de St. P.K.G. rekeningen betreffende uitgevoerde werkzaamheden, tezamen
een bedrag van 60.685 Euro, betaald.

22 maart: concert Maasland Kozakkenkoor

26 maart: wijkmiddag, een onderonsje tussen Johanna
Admiraal, Wil Kleijkers en Ali Tichelaar

Op 27 maart is een tussentijdse rapportage aan de Gemeente Sittard-Geleen gestuurd. De eindrapportage verwachten we in juni te kunnen leveren wanneer ook de
laatste werkzaamheden rondom de verlichting in de kerkzaal, het voeg- en schilderwerk gereed zijn. Dan is in goed
een jaar tijd het hele project gerealiseerd kunnen worden, terwijl ondertussen vanaf eind juni 2014 ook het
volle sociaal culturele programma in uitvoering was.
Bravo aan de leiding van de werkzaamheden: John
Didden en Jacob Niessen. Een bravo ook voor de penningmeester Hans van der Steen die straks een bijzonder
ingewikkelde financieel boekhoudkundige klus geklaard
heeft.
Zodra de financiële afwikkeling na de voltooiing van alle
werkzaamheden afgerond is, krijgt u natuurlijk over de
financieringsbronnen en de gemaakte onkosten meer
concrete informatie. En dan is er in het bestuur ook nagedacht over een officiële afsluiting van dit project. Een
zogenaamde “Heropening” van het vernieuwde kerkje is
niet echt aan de orde, gezien het feit dat het al volop in
gebruik is. Maar een feestelijke afronding met alle betrokkenen die behulpzaam waren en het project gesteund hebben, dat gaat gebeuren. Wanneer en hoe,
daarover worden nu plannen gemaakt.

KOMENDE CONCERTEN
De concertagenda biedt in april tot en met juni een mix
van klassieke en populaire muziek.

Vrijdag 24 april: Chris Ronald en John Ellis
Singer-songwriter Chris Ronald uit Vancouver (Canada)
toert in april door Europa. Op 24 april speelt hij ook in het
Podiumkerkje. Samen met John Ellis (steel gitaar, akoesti12 april: besloten concert Franse chansons
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sche en elektrische gitaar, mandoline) brengt hij een programma vol folk, roots, oude country en Keltische invloeden. Liefhebbers van dit
genre muziek moeten
beslist naar het concert
komen! Chris Ronald is
in Canada zeer bekend.
In 2014 werd hij genomineerd
voor
de
‘Songwriter of the year’
prijs van de Canadian
Folk Music Awards.
Luister alvast naar zijn muziek op www.chrisronald.com.
Aanvang 20.00 uur. Entree € 10,00.

met ‘Wonder’, een alternatief voetballiedje dat door de
VARA en BNN als
‘meest
intelligente wk-liedje
van 2014’ werd
uitgeroepen. De
liedjes van Bender hoor je
steeds vaker op
de
nationale
radio.
Maak
alvast kennis met Bender op www.bendermuziek.nl en zet
de kennismaking voort op 27 juni!
Aanvang 20.00 uur. Entree € 10,00.

Zaterdag 9 mei: het Möller-Fraticelli Gitaar Duo

Tijdens dit concert ook de trekking van het winnende lot in onze kunstloterij….

Dit internationaal bekende duo wordt gevormd door Johannes Möller (uit Zweden) en Laura Fraticelli (uit Argentinië). Tezamen vormen zij een ‘unieke samensmelting
van Zweedse perfectie en Argentijnse passie’. Het duo
treedt op door heel Europa, in
Noord- en Zuid-Amerika en op
radio en tv. In 2014 brachten zij
een CD met gitaarduetten uit
van J.K. Mertz. Deze werken
zullen op 9 mei uitgevoerd
worden, aangevuld met Argentijnse tango’s en eigen composities. Deze avond is een must
voor liefhebbers van klassieke
gitaarmuziek!
Op www.johannesmoller.com
zijn allerlei muziekfragmenten
te beluisteren.
Aanvang 20.00 uur. Entree € 10,00.

Zaterdag 23 mei: het concert met Dimitri van Toren is geannuleerd wegens ziekte.
Zaterdag 6 juni: Wouter Bergenhuizen
De bekende Limburgse pianist Wouter Bergenhuizen
geeft op 6 juni een pianorecital. Deze jonge pianist is regelmatig als solist bij de Philharmonie Zuid-Nederland te
beluisteren. Sinds 2013 is hij
ook als pianist betrokken bij
Ensemble88, een Limburgs ensemble voor hedendaagse klassieke
muziek
(www.ensemble88.nl). Wouter
is vooral bekend als Lisztspecialist, maar in een recent
interview gaf hij aan ook wel
weer eens Mozart te willen
spelen. Wat er op 6 juni op het
programma staat, is nog niet
bekend.
Kijk ook eens op www.wouterbergenhuizen.com.
Aanvang 20.00 uur. Entree € 10,00.

Kunstexpositie in augustus
In augustus vindt weer de jaarlijkse kunstexpositie plaats. In
samenwerking met Galerie Bärwaldt zullen kunstwerken
van de Limburgse beeldend kunstenaar Sjer Jacobs geëxposeerd worden. Schilderijen, zeefdrukken, keramiek, brons:
Sjer is een zeer veelzijdig kunstenaar. Hij schildert bijvoorbeeld niet alleen op doek, maar ook op staal. Zijn kunstwerken zijn overal te vinden, in kantoren, overheidsinstellingen, op straat en bij de mensen thuis. Alles zeer de moeite
waard
en
betaalbaar.
Kijk
maar
eens
op
www.sjerjacobs.com.

“KOEMPELS VAN BEEG”
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de kolenmijnen in Limburg gesloten werden. Zoals eerder vermeld gaat de St.
P.K.G. samen met de Heemkunde Vereniging Beeg hieraan
ruim aandacht geven. September wordt in het Podiumkerkje de maand over de Koempels van Beeg. Het programma
ligt in hoofdlijnen vast. Op zondagmiddag 6 september
wordt de Mijnmaand geopend met een optreden van de
Limburgse troubadour Paul van Loo. Ook de afsluiting van
deze speciale themamaand op zondag 27 sept. zal muzikaal
op het mijnwerkersverleden aansluiten.
Centraal staat een expositie vanaf zaterdag 12 t/m zondag
20 september, waar 10 portretten van mijnwerkers uit Beeg
worden gepresenteerd, omringd door voorwerpen en documenten uit het mijnverleden. Tussentijds zullen er nog twee
lezingen worden gehouden, o.a. door Sjef Maas over het
wonen van de mijnwerkers in de Westelijke Mijnstreek.
Naarmate men zich meer verdiept in de geschiedenis van
Beeg met de mijnen, m.n. de mijn Maurits, wordt duidelijk
hoe groot de invloed is geweest op bijv. de opbouw en samenstelling van de protestantse gemeenschap alhier. Dit
boeiende gegeven zal zeker in de expositie nader uitgewerkt worden. De organisatie van de Mijnmaand rekent op
uw medewerking het mijnwerkersverleden van Beeg in
beeld te brengen. De coördinatie van dit project is in handen van Ria Dielissen en Wil Deus.

Vrijwilligers gevraagd
De poetsploeg is dringend op zoek naar versterking! Wie wil
(slechts) vier keer per jaar een middag helpen bij het poetsen van het kerkje? Laat het ons maar weten!

Zaterdag 27 juni: Bender
Muziektheatergroep Bender sluit het concertseizoen in
het Podiumkerkje af. Bender is een Nederlandstalige
groep, die door heel Nederland optreedt met een verrassend eigen repertoire. In 2014 hadden ze een kleine hit
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VRIENDEN EN VRIJWILLIGERS
DE JARIGEN
Eerst terug naar Februari; in die maand was in Grevenbicht ook Jan Vencken jarig; Jan, alsnog proficiat.
In de maand Maart waren er de volgende jarigen. In Grevenbicht: Joke Kamstra, Theo Willems, Herman Baars, Fred
van Didden, Wil Niessen en Jo Janssen.
In het Groningse Winze: Ans Wiesfeld. In Zeist: Maarten
Menken. In Born: Henny de Mooij; In Nieuwstadt: Dick van
Alst. In Schipperskerk: Hans van der Steen en in Munstergeleen: Marie-Anne Baggen. In Sittard: José de Groot.
Allemaal van harte gefeliciteerd.
En tenslotte de jarigen in April. We beginnen in Obbicht,
waar To Niessen-Willems met haar 89ste verjaardag van
harte met een bloemetje gefeliciteerd wordt. Tevens een
gelukwens bij de verjaardag van haar zoon Jos Niessen in
Obbicht.
In Sittard viert Lisa van Didden - Singels deze maand haar
84ste verjaardag. In Born zijn Mildred Wurkum en Ally
Dam jarig; in Grevenbicht: Truus Klee -Singels, Guus Vencken-Van der Pol, Annie Niessen, Wil Nakken, Ryan van der
Aa, Jo van der Sluijs, John Didden en Leo van Didden. In
Maastricht: Ton Nilsen.
Gefeliciteerd allemaal.
ANDER NIEUWS
In de voorbije periode zijn nogal wat vrienden en vrijwilligers van het kerkje kortstondig aangewezen geweest op
medische zorg in het ziekenhuis, zoals Ida Dorrestijn, Peter
van Didden en Theo Willems. Peter van Didden was gelijktijdig met Leo Niessen uit Obbicht in het ziekenhuis. Gelukkig lopen ze allemaal weer rond. We wensen hen een
voorspoedig verder herstel.
En onlangs zijn vervolgens ook Wim Willems, Jos Niessen
en Cecile van Didden-Kirkels voor behandeling in het ziekenhuis geweest. Ook voor hen van harte beterschap.
In de kring rondom het kerkje gaat het niet alleen om fysieke problemen die medisch te verhelpen zijn; we weten
ook van hen die langdurig en/of onomkeerbaar belast zijn
met een gebrekkige gezondheid en beperkingen of verlies
die het dagelijks leven onder druk zetten. Groot respect
voor allen die zich als vanzelfsprekend inzetten elkaar bij
lief en leed op te zoeken en te hulp te komen. Gelukkig dat
voortaan ook de inzet van het Wijkteam, dat op 26 maart
met de koffiemiddag succesvol gestart is, de nodige versterking gaat bieden aan wat we gewoon zijn voor elkaar
te doen en te betekenen.
Tenslotte, uit bovenstaande blijkt dat onze vaste notulisten Ida Dorrestijn en Wim Willems vanwege hun gezondheid al enige tijd niet in staat zijn de verslaglegging van de
bestuursvergaderingen te doen. Fijn dat Jo van der Sluijs
bereid is gevonden deze taak, in ieder geval zolang als
nodig is, over te nemen; en hij doet dat met grote inzet en
veel plezier, waarvoor onze waardering en dank.
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AGENDA KOMEND PROGRAMMA
Zondag 19 april
De Stichting P.K.G. is met een informatie-stand aanwezig op
de V.B.O markt in Grevenbicht.
Vrijdagavond 24 april 20.00 uur
Optreden CHRIS RONALD gitaar en zang, uit Vancouver,
Canada. Hij brengt samen met John Ellis, gitaar / mandoline,
en Pim Bouwens, gitaar / percussie, een programma met
folk, roots, oude country en de Keltische traditie.
Entree: 10 euro
Zaterdag 4 mei, 19.00 uur.
DODENHERDENKING op de Prot. Begraafplaats
Ton Dorrestijn, coördinator van het wijkteam Grevenbicht
P.G.S.-G zal spreken namens de protestantse gemeenschap
alhier. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Meer
informatie: zie onze website.
Zaterdag 9 mei 20.00 uur
Twee topgitaristen, JOHANNES MOLLER uit Zweden en LAURA FRATICELLI uit Argentinië brengen een wervelend optreden met Argentijnse tango’s en eigen composities
Entree: 10 euro.
Zondagmorgen 24 mei, 9.00 uur.
Viering feest van Pinksteren door de Prot. Gem. Sittard Grevenbicht in het kerkje.
Voorganger: ds. Irene Pluim.
Organist: Annie Niessen
Zaterdag 6 juni: 20.00 uur
Piano-recital door WOUTER BERGENHUIZEN we zijn bijzonder blij dat deze jonge excellente pianist opnieuw op de
concertvleugel in het Podiumkerkje optreedt.
Entree: 10.00 euro
Zaterdag 27 juni, 20.00 uur.
Een optreden door BENDER, Nederlands-talige Muziektheatergroep met een verrassend repertoire. Een voorstelling die je niet mag missen.
Entree: 10 euro.
N.B.
De voorstelling van Dimitri van Toren zaterdag 23 mei gaat

niet door. Dimitri is ernstig ziek en heeft alle optredens helaas moet afzeggen. Corona Smitskam heeft nagenoeg iedereen die reeds een kaartje gereserveerd had, kunnen
bereiken.
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