JONGEREN EN Z.W.O.- PROJECTEN

Bram Ruber, de oudste zoon van Frank en Anja
Ruber - Didden, is dit jaar uitgekozen om namens
de Xplore-groep van het Trevianum Sittard mee te
doen aan een project van Global Exploration. In
de zomervakantie gaat hij mee naar India om te
werken aan een project voor ontwikkelingssamenwerking. Vanuit het bestuur van de St. P.K.G. hebben we met Bram contact opgenomen; hij heeft
verteld wat hij daar gaat doen en wat er zoal voor
komt kijken. Hij moet bijvoorbeeld een sponsorbedrag van 1800,-- euro bij elkaar brengen en in
India gaat hij helpen bouwen in een van de armste
regio’s. Hij gaat daar als vrijwilliger de handen uit
de mouwen steken en krijgt er tevens van heel
dichtbij te maken met een andere plaatselijke cultuur, gewoonten en gebruiken: een uitwisseling
die je bij zal blijven.
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Naar aanleiding van deze inzet van Bram voor een
bijzonder goed doel heeft het bestuur van de St.
P.K.G. het volgende besluit genomen. Op de begroting komt een vaste post om dergelijke initiatieven van Bram en andere jongeren in onze gemeenschap rondom het kerkje concreet te ondersteunen. In feite gaat het om een initiatief / project op het in protestantse kring belangrijke gebied
van Z.W.O. (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). Dus, jongeren die een
dergelijk initiatief nemen, bijvoorbeeld door deel
te nemen aan een project van de Internationale
Bouworde, kunnen op onze
steun rekenen. Zij weten bij deze dat de
Stichting
Prot. Kerkje Grevenbicht er ook voor hen is, voor
hen iets kan betekenen.

Beste vrienden en vrijwilligers,
Het kan niemand ontgaan dat er in Beeg iets groots
te gebeuren staat: een dorp vol O.L.S.-vlaggen. Deze
fraaie dundoeken met de emblemen van het O.L.S
2014 in Grevenbicht wapperen ook aan het kerkje.
Jos Houben, de voorzitter van de organiserende
Schutterij Eendracht, heeft dit feestbetoon persoonlijk aangebracht.
Met de O.L.S.-vlag in top start de Stichting P.K.G.
haar programma voor het nieuwe seizoen 2014 2015. Dus op 21 juni te beginnen met een bijzondere
expositie over Schutterij Eendracht. Het oude kerkje

Bram heeft inmiddels een donatie ontvangen. Als
hij terug is uit India komt hij in het kerkje aan de
“Vrienden van het Kerkje” en degenen die hij uitnodigt zijn verhaal vertellen. Een datum moet nog
vastgesteld worden.
Tevens heeft het bestuur contact opgenomen met
de Z.W.O.-werkgroep van de diaconie van de Prot.
Gem. Sittard - Grevenbicht. Bij monde van Joke
van der Steen hebben we begrepen dat ons beleid
voor jongeren die een dergelijk initiatief nemen,
ook door hen van harte ondersteund wordt. Inmiddels heeft Bram ook de weg naar deze Z.W.O.werkgroep van de P.G.S.-G.. gevonden.
Het bestuur van de St. P.K.G. wenst Bram een
goede reis en vele ervaringen rijker.

biedt vervolgens vanaf 3 augustus onderdak aan de
Zomer-Expositie, dit jaar met beelden en schilderijen van Lou Thissen en foto’s van Nico Koster, georganiseerd in samenwerking met Galerie Bärwaldt te
Maastricht.
Het nieuwe seizoen start met een boeiend en veelzijdig palet activiteiten. Zeer de moeite waard om naar
binnen te gaan en te genieten. U treft bij uw bezoek
aan deze exposities en / of aan de Regiodienst op 20
juli tevens een functioneel ingericht kerkje aan waarin haar traditiegetrouw gebruik en haar herbestemming in harmonie samengaan. Eigenlijk kunt u de
komende tijd om iets unieks mee te maken of iets
nieuws te zien gewoon in Beeg blijven. Ook hier kunt
u, alsof u op vakantie bent, zomaar een monumentaal kerkje met kunstschatten en bezienswaardigheden - of voor een beetje rust en bezinning - binnenlopen.
Voor u allen een fijne vakantie
Namens het bestuur van de Stichting PKG
Herman Baars, voorzitter
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RESTAURATIE EN HERINRICHTING
In deze Nieuwsbrief nog eens in hoofdlijnen de werken die in en bij het kerkje zullen worden uitgevoerd.

Vriendenconcert, december 2013

Vriendenconcert, december 2013

H. Kruisstraat, de eerste asfaltlaag, 14 april 2014

Voor de beheersing van het vocht in de buitenmuren
wordt in de kerkzaal de stuclaag tot aan de vensterbaken verwijderd; voor de afgekapte muurgedeelten
wordt een lambrisering geplaatst, die gemaakt wordt
van het hout van de kerkbanken. Zie foto van een
proefmodel. Aan de buitenzijde worden de maaskeien verwijderd; er wordt een gleuf langs de muren
gegraven tot onder aan de voet van het kerkje; vanaf
de voet tot aan het maaiveld wordt een speciale noppenfolie aangebracht; de gleuf wordt opgevuld met
zand/ / grind. Met deze voorzieningen kunnen de
buitenmuren blijven ademen en vindt het vocht een
uitweg zonder omhoog in de massieve muren te kruipen.
Vorig jaar zijn de banken reeds vervangen door stoelen met een stoffering die qua kleur aansluit op het
interieur. De voormalige banken leveren precies genoeg hout voor de lambrisering in de kerkzaal en de
nieuwe garderobe.
In de consistorie komt een keukenblok met o.a. een
koelkast en vaatwasser. Er wordt tevens een mobiel
buffet geplaatst. De bruine schrotenplafonds in de
consistorie, toiletruimte, hal en garderobe worden
vervangen door lichte plafonds, hetgeen een nieuwe
royale ruimtelijke uitstraling geeft.
Een optimale uitvoering van concerten, exposities
e.d. in het kerkje betekent een grote aanpassing in
elektra-voorzieningen, zoals verlichting en contactpunten. Via een regelpaneel kan de verlichting in de
kerkzaal, waaronder de podiumbelichting, bij optredens en exposities centraal bediend worden. In de
lambrisering zijn aldus heel wat leidingen verstopt.
De warmtetoevoer vindt voortaan plaats via roosters
aan de bovenzijde van de lambrisering. De lambrisering is meer dan alleen een geschikt middel om het
vochtprobleem beheersbaar te krijgen; het proefmodel laat zien dat de lambrisering bovendien ook extra
bergruimte biedt
Deze en nog andere werkzaamheden, zoals de buitenverlichting en schilderwerken zullen in de loop
van dit jaar worden uitgevoerd onder leiding van
John Didden en vanuit het bestuur van de St. P.K.G.
begeleid worden door Jacob Niessen. De volgende
Nieuwsbrief vertelt meer over het verloop van dit
project.

Proefmodel van element lambrisering voor het kerkje
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Expositie werken Lou Thissen en Nico Koster
De maand augustus staat weer in het teken van de
kunst. Een maand lang kunnen we in het kerkje genieten van schilderijen en beelden van de Limburgse
beeldend kunstenaar Lou Thissen, en van foto’s van
de Amsterdamse fotograaf Nico Koster. De expositie
wordt ook dit jaar weer samengesteld in samenwerking met Galerie en Kunsthandel Bärwaldt te Maastricht.
Lou Thissen laat zich in zijn werk inspireren door
alles wat een mens letterlijk en figuurlijk beweegt,
zoals muziek, dans en sport.
Daarnaast is hij zeer geïnteresseerd in paarden
(sport), milieu, engelen en zijn favoriete Italië, wat
goed is terug te vinden in zijn werk.
Zijn werkwijze bestaat uit het met brede expressieve
penseelstreken opzetten van transparante kleurvlakken in een wisselwerking met dekkende lagen verf.
Een dynamische, expressieve stijl kenmerkt zijn werken, waarin alleen nog de contouren van de figuratie
of delen daarvan, te herkennen zijn. De doeken van
Lou Thissen hebben vaak monumentale afmetingen
en kennen een helder en uitbundig kleurgebruik. Zie
de bijgaande foto.

EXPOSITIE SCHUTTERIJ EENDRACHT
Het programma van de St. P.K.G. voor het nieuwe
seizoen 2014 - 2015 start op zaterdag 21 juni om
15.00 uur met de feestelijke opening van de
“Expositie Schutterij Eendracht”. U hebt inmiddels
een uitnodiging ontvangen.
Deze expositie over Schutterij Eendracht, een idee
aangedragen door Ria Dielissen, vindt plaats vanwege haar 140-jarig bestaan en het unieke gegeven dat
zij de organisator is van het O.L.S. 2014 in Grevenbicht. Tezamen een uitstekende aanleiding om vooraf
aan het O.L.S de geschiedenis van Schutterij Eendracht in het Podiumkerkje voor het voetlicht te
brengen.
De bezoekers krijgen een rijke geschiedenis te zien
aan de hand van historisch materiaal, zoals bijzondere documenten en beeldmateriaal, vroegere vlaggen
en uniformen, oude buksen en versierselen in zilver:
deze waardevolle objecten omlijsten vervolgens een
selectie van de boeiende fotoserie “Diptieken van een
Schutterij” die in 1995 van de toenmalige leden van
Schutterij Eendracht door fotograaf Ton Huijbers
gemaakt is

Nico Koster was al eerder in het kerkje, met zijn foto’s van Yoko Ono en John Lennon in het Amsterdamse Hilton hotel. Nu is hij terug met een selectie
van de foto’s die hij in een lange reeks van jaren
maakte van beeldend kunstenaars.
Hij zocht hen op in hun ateliers, maakte van hen portretfoto’s, en foto’s van ‘de kunstenaar aan het werk’.
Bekende gezichten komen voorbij: Chagall, Corneille, Karel Appel, Carel Willink, Charles Eyck en vele
anderen.
De expositie wordt op zondagmiddag 3 augustus
feestelijk geopend met een gratis optreden van “Les
Galants”. Foppe Jacobi (accordeon) en Cynthia
Knoch (sopraan) brengen delen uit hun programma
rond Kurt Weill.

Deze dubbelportretten zijn niet eerder in Grevenbicht te zien geweest. Ze zijn wel ooit te bezichtigen
geweest in het Bonnefanten-Museum te Maastricht
en een gedeelte ervan ligt in het depot van het Limburgs Museum te Venlo. In het Podiumkerkje van
Grevenbicht zijn 15 dubbelportretten van de leden en
twee grote portretten van het keizerspaar aanwezig,
die Ton Huijbers voor deze expositie ter beschikking
heeft gesteld.
De organiserende werkgroep, bestaande uit Ria Dielissen, Marij Muijres, Henk Boterenbrrood en Jos
Houben, biedt u een voortreffelijk beeldverslag van
Schutterij Eendracht. U bent van harte welkom.
De toegang tot de expositie is gratis; een vrijwillige
bijdrage voor de onkosten en het onderhoud van het
oude monumentale kerkje wordt zeer gewaardeerd.
Info bij Ria Dielissen: 046 4857401
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AGENDA KOMEND PROGRAMMA

VRIENDEN EN VRIJWILLIGERS
Voor zover bekend waren er in de Vriendenkring in
april de volgende verjaardagen.
In Grevenbicht: Ali Tichelaar, Sjra en Rina Savelkoul
-Van Didden en Chantal Kamstra.
In Born: Jaco Kreuze; en in Houten: Frea BeentjesSmitskam. Proficiat !
In juni vieren in Grevenbicht Corona Smitskam, Arjo
Willems, Mary Baars, Ria Dielissen en Leen Plessius
hun verjaardag.
In Zutphen: Jan van Beijeren; in Nieuwstadt: Riet
van Alst en in Sittard: Rob Pernot.
Aan de overkant van de Maas in het Belgische
Rothem is deze maand Jacob Niessen jarig. Allen van
harte gefeliciteerd.
“Voor zover bekend” vermelden we omdat we alleen
de verjaardagen weergeven van degenen die dat ook
bij het formulier “Vrienden van het Kerkje” hebben
opgegeven. Aldus waren de verjaardagen van Truus
Klee en Guus Vencken niet bij het overzicht van april
in de vorige Nieuwsbrief opgenomen. Alsnog onze
felicitatie !
De ‘Vrienden van het Kerkje’ en de vrijwilligers - er
zijn heel wat vrienden die ook vrijwilliger zijn - vertegenwoordigen in wezen het draagvlak van de Stichting P.K.G. Opnieuw hebben zich weer nieuwe vrienden gemeld; een welkom aan Marian de Lepper Nijholt in Grevenbicht en aan Ans Wiesfeld in het
Groningse dorp Winde. Met hun komst zijn er nu
143 personen die als vriend en / of vrijwilliger actief
bij de instandhouding en herbestemming van het
protestantse kerkje van Grevenbicht betrokken zijn.
Graag hadden we ook onze ‘vrienden ooievaars’ dit
jaar weer terug gezien op het nest bij Theo van der
Knaap en Bep van der Lee achter het kerkje; ze hebben er wel rondgevlogen maar zijn niet neergestreken.
Maar er is in de Heilig Kruisstraat 45 wel een andere
ooievaar geland. Hans en Carla van der Steen zijn
voor het eerst grootouders geworden. In april is hun
kleindochter Isis geboren. We wensen Isis met haar
trotse dolgelukkige ouders en grootouders in alle
opzichten een leven met voorspoed in een wereld om
van te houden.
Tenslotte een felicitatie voor onze vriend Jo Janssen
die zich 40 jaar heeft ingezet voor het Oranjecomité
Grevenbicht; hij ontving onlangs de erepenning met
versierselen en oorkonde van de Koninklijke Bond
van Oranje Verenigingen.

Zaterdag 21 juni, 15.00 uur
Feestelijke opening voor genodigden en
“Vrienden van het Kerkje” van de bijzondere
EXPOSITIE SCHUTTERIJ EENDRACHT
Muzikale omlijsting: Fre Hermans, marimba
22 juni en 26, 27, 28 en 29 juni
Alle dagen van 13.00 uur tot 17.30 uur
EXPOSITIE SCHUTTERIJ EENDRACHT
Vrije toegang.
Maandagochtend 7 juli, 9.30 uur
Viering einde schooljaar Ds Deelemanschool.
Iedereen is natuurlijk welkom.
9, 10 en 11 juli en
17, 18 en 19 juli
CD-opname Bach suites voor cello
Tijdens de opnamen geen toegang tot het kerkje
Zondag 20 juli, 9.00 uur
Regiodienst Prot. Gem. Sittard - Grevenbicht en
Prot. Gem. Geleen - Beek - Urmond.
Voorganger: ds Irene Pluim.
Zondag 3 augustus, 16.00 uur
Opening ZOMER-EXPOSITIE
Schilderijen en beelden van Lou Thissen
en foto’s van Nico Koster
in samenwerking met Galerie Bärwaldt te Maastricht.
Muzikale omlijsting: “Les Gallants”.
De Zomer-Expositie is toegangkelijk t/m 24 augustus; voor openingstijden: zie pag. 5 in deze
Nieuwsbrief
Vrijdag 29 augustus
Opening expositie van de jubilerende
KONINKLIJKE HARMONIE AURORA
Deze expositie is vervolgens te bezoeken op 30 en
31 augustus en vanaf 11 t/m 14 september
Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief
Maandag 1 september, 9.30 uur
Viering begin schooljaar Ds Deelemanschool.
Een ieder is welkom.
Zondag 7 september, 15.00 tot 16.00 uur
Inloop-uur van de P.G.S.-G.
___________________________________
De Nieuwsbrief: een twee-maandelijks informatie-bulletin voor de “Vrienden van het Kerkje” en
vrijwilligers.
Samenstelling: Herman Baars en Corona Smitskam.
Productie: Ad Udo
Administratie en verzending: Theo Willems
Bezorging in Born: Ben de Wilde en Henny de
Mooij
Stichting Prot. Kerkje Grevenbicht
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