Gezamenlijke gemeenteavond Protestantse gemeenten Geleen-Beek-Urmond en SittardGrevenbicht gehouden maandag 13 oktober 2014
1. Opening en welkom
(voor het binnengaan van de zaal, moest iedereen op een sticker hun naam schrijven en opplakken)
Sietse van de Sluis, voorzitter van de gemeente Sittard-Grevenbicht heet alle 72 aanwezigen hartelijk
welkom namens de beide kerkenraden.
De avond wordt geopend met het zingen van het lied “onderweg naar morgen” uit het (Sittardse
Liedboek).
2. Conclusies na het gemeenteberaad in juni 2014
In juni is er een gemeenteberaad geweest en het voorstel van de werkgroep was om de contacten te
intensiveren en in 2015 een definitieve samenvoeging te realiseren.
De reacties van de beide kerkenraden waren verschillend.
De kerkenraad en het gemeenteberaad van Geleen-Beek-Urmond waren positief en waren akkoord
met het voorstel.
De kerkenraad van Sittard-Grevenbicht was positief over het plan van aanpak, maar spraken hun zorg
uit over een definitieve samenvoeging in 2015. Na een intensieve discussie in gemeenteberaad en de
kerkenraad is Sittard-Grevenbicht ook akkoord gegaan met de voorgestelde stappen, zonder
vastleggen van het tijdstip over definitief samengaan.
In beide kerkenraden is besloten om de gezamenlijke diensten in 2015 te verhogen naar 18 diensten.
3. Wat heeft er inmiddels plaatsgevonden
a. De samenwerking en de overleggen zijn geïntensiveerd.
Op 9 september is er een succesvolle gezamenlijke kerkenraad geweest. Afgesproken is dat er in
2014 en 2015 vier gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen zullen plaatsvinden. De eerstvolgende is
gepland op 11 november.
Tevens worden er dit jaar nog twee gezamenlijke gemeenberaden gehouden, te weten 13 oktober
(vandaag) en op 25 november. Voor 2015 moeten er nog data gepland worden.
Alle werk- en taakgroepen zullen in het 4e kwartaal van 2014 minimaal 1x samenkomen. Hier zijn al
meer dan 50 personen mee bezig, zoals pastoraat, diaconie, college van kerkrentmeesters,
moderamen en jeugd.
b. Instelling van nieuwe werkgroepen
1. Werkgroep inzet predikanten
De opdracht is voorstellen te doen met betrekking tot de werkverdeling van de predikanten in een
samengevoegde gemeente. Dit betreft met name het pastoraat en de erediensten. Dit is reeds voor
2015 en als een aparte opdracht ook op langere termijn.
Uitgangspunt is de huidige bezetting van GBU (1 fte) en een teruggebrachte bezetting van SittardGrevenbicht van 1,5 naar 1 fte voor 2015.
Samen met de werkgroepen ‘pastoraat’ en ‘kernen en vieringen’ wordt vormgegeven aan de totale
werk- en taakverdeling op langere termijn.
Leden zijn: Nelleke de Kruik, Irene Pluim, Pier Prins, Joachim Stegink, Bindert Vriesema, Dineke
Streefkerk en Riet Krijgsman.
2. Werkgroep kernen en vieringen
Deze groep heeft als opdracht meegekregen om de visienota op het gebied van pastoraat en
eredienst en de andere activiteiten in de diverse kernen voor de komende 5 jaar uit te werken in een
concreet uitvoeringsplan. Hierin is ruimte voor het houden van experimenten. Dit gebeurt in
samenspraak met de kerkenraden en de beide gemeenten. De schatting is dat hier een periode van
2-3 jaar mee gemoeid is.
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De uitkomsten van deze werkgroep zullen mede bepalend zijn voor de positie en de rol van de
kerkgebouwen.
Samenstelling van de groep: Joachim Stegink, Irene Pluim, Pier Prins, Nelle de Kruik, Loes van Elk,
Bertha Verkerk, Herm Hofmeyer, Marnix van Gurp, Christel Prins en Janneke Ploum.
3. Werkgroep Structuur
Deze werkgroep zal de organisatiestructuur uitwerken voor de toekomstige samengevoegde
gemeente. Te denken valt aan de samenstelling van de kerkenraad/moderamen, werk- en
taakgroepen, rapportagelijnen etc. Ook wordt de inhoudelijke afstemming met de werk- en
taakgroepen meegenomen. Dit zal leiden tot het opstellen van een nieuwe plaatselijke regeling.
Eind 2014 zal er een tussenrapportage voorliggen.
Leden van deze werkgroep zijn: Rob Atsma, Jaap Streefkerk, Bas van Dongen en Wim Hoogstraten.
4. Werkgroep communicatie
Opdracht van deze werkgroep is de betrokkenheid van de gemeenteleden te stimuleren en vragen
om een actieve participatie. Er zal aandacht zijn voor zowel het proces als de vragen en uitkomsten.
Naast de interne communicatie zal tevens gekeken worden naar de externe communicatie. Bekeken
wordt hoe men in de nieuwe gemeente gebruik kan maken van kerkbladen, website en andere
communicatiemiddelen.
Er worden zoveel mogelijk gemeenteleden bij betrokken, want communicatie moeten we samen
doen.
Samenstelling van de groep: Anja Borger, Caroline Steenwijk, Gery Makkinga en Janny van der Laan,
waarbij de eerste twee de kar zullen trekken en de andere twee vanuit deskundigheid zullen
ondersteunen.
4. Presentatie werkgroep Kernen en Vieringen
Joachim Stegink geeft een korte inleiding over de werkzaamheden waar de werkgroep mee bezig is.
Het visiedocument is hier een belangrijk middel in.
Doel is om God en elkaar te ontmoeten en dat we nadenken over geloofs- en levensvragen. Het is
belangrijk dat de kerk laagdrempelig is en dat er begrijpelijke taal wordt gesproken. Maar het is ook
van belang dat het geloof gerelateerd is aan de leefwereld van de mensen. In de
ontmoetingsbijeenkomsten wordt gespeeld met vorm en inhoud. De boodschap van de bijbel moet
wel behouden blijven.
Joachim geeft aan dat de vieringen op verschillende wijze gevierd kan worden, dat kan in
grootschalige kerkdiensten, maar ook op kleinschalige wijze, er is het kringenwerk en belangrijk zijn
de kinderen en de jongeren.
Diensten in Sittard-Geleen
De diensten in Sittard-Grevenbicht wordt op verschillende manieren gevierd. De gewone diensten
met een basisliturgie waarin verschillende variaties in mogelijk zijn.
Zo wordt 2x per jaar een oecumenische dienst gehouden met de parochie Vrangendael.
Als er geen organist beschikbaar is, dan wordt er met muziekgroepen gewerkt. Er zijn veel
gemeenteleden, die een muziekinstrument kunnen bespelen.
De cantorij werkt in meerdere diensten mee., vooral in de stille week heeft zij een grote inbreng. Het
zelfstandige koor Synoidos, begeleidt de dienst tijdens de kerstdiensten en gedurende het jaar op
hoogtijdagen.
Soms wordt er in de dienst gewerkt met vragen en stellingen.
De beamer wordt vaak gebruikt in de dienst, soms voor de complete liturgie en soms alleen voor
foto's en film en muziek.
Andere vormen van kerkdiensten zijn gezinsdiensten, die op kerstochtend plaatsvinden, met en door
de kinderen.
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In het verzorgingshuis Hoogstaete verzorgen gemeenteleden 1x per maand een kerkdienst, 4x keer
per jaar is hier een predikant bij.
Jongeren bereiden hun jongerenkerk voor, zij komen 8x per jaar bij elkaar in de kelder en 2x per jaar
is er een viering in de kerk.
Zo zijn er rituelen tijdens de kerkdienst, (zoals stenen leggen of netwerk knopen)
gespreksdiensten aan tafel of open-ruimtevieringen.
Er is dus veel variatie in de vieringen. Toch moet opgemerkt worden dat door sommige
gemeenteleden de vaste structuur wordt gemist.
Het met elkaar blijven evalueren is een zeer belangrijke zaak.
Diensten in Geleen-Beek-Urmond
In de gewone diensten is de participatie van de oudste bijzonder. Dit zijn gemeenteleden, die het
gedeelte van de dienst tot en met het Gloria leiden.
Er is iedere zondag twee keer dienst, nl.om 9.00 uur in Beek of Urmond en om 10.30 uur in Geleen.
Deze diensten hebben ieder hun eigen sfeer.
Er is een commissie eredienst die de diensten voorbereidt en daarna evalueert. Er is altijd een vaste
orde van dienst; groen voor de normale diensten en een gele aanvulling voor de avondmaaldiensten.
De diensten worden regelmatig ondersteund door de cantorij. Tot voor kort was er ook nog een
kerkkoor, maar dat is wegens het ouder worden van de gemeenteleden opgeheven.
Een belangrijk element is het vieren met andere geloofsgemeenschappen (RK parochies,
Remonstrantse gemeente, Lövenich/Euregio, interconfessionele diensten). Binnenkort is er weer een
viering samen met de moskee, RK parochies en het Apostolisch Genootschap.
Andere vormen van kerkdiensten:
Eén keer per maand vindt er een Taizéviering plaats.
Elke maand worden er een dienst gehouden in twee verpleeg- en verzorgingshuizen.
6 x per jaar worden er vieringen gehouden, die geheel door gemeenteleden worden ingevuld. Dit
zijn de zgn. “Vier-de-zondag”.
Er zijn 6x per jaar jongerenvieringen.
Er werden vroeger veel themadiensten gehouden, maar tegenwoordig is dat een stuk minder
geworden omdat zij veel werk vergen.
Met Startzondag en Advent vindt er na de viering een maaltijd plaats met de gemeenteleden in de
kerk.
In Urmond en Geleen zijn resp. een groot computerscherm en een beamer beschikbaar voor
ondersteuning van de dienst.
5. In gesprek met elkaar
Na de presentaties door de predikanten worden de aanwezigen gemeenteleden in groepen naar
verschillende locaties gestuurd om met elkaar over de vieringen van gedachten te wisselen over:
Gevraagd wordt wat men van de verschillende vieringen vindt, welke dienst is het meest bijgebleven
en wat wil men zeker niet missen in de dienst.
De kleuren op de stickers bepaalden de indelingen van de groepen.
Na drie kwartier uitgebreid in de groep met elkaar gesproken te hebben, moest elke groep in één zin
een samenvatting weergeven van hun discussie.
Onderstaand deze samenvattingen:
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Groep Rood
Variatie van de diensten wordt als prettig ervaren.
Groep Oranje
Heel belangrijk is de afwisseling in de diensten en de muziek. Er moet wel een bepaalde structuur
aanwezig zijn en er moet aandacht voor de jeugd zijn.
Groep Lichtblauw
De dienst moet je inspireren en je moet je aangesproken voelen
Groep Donkerblauw
Elkaar ontmoeten, samen vieren, je dicht bij God voelen, andere mensen spreken en inspiratie
krijgen.
Groep Donkergroen
Diensten moeten inspireren, praktisch moet je er iets aan hebben. Evalueren hoe de dienst ging.
Groep Lichtgroen
In de diensten zoekt men de ontmoeting in geborgenheid. Er is ruim voldoende variatie en men stelt
dit op prijs. Er moet structuur en herkenbaarheid zijn, belangrijk is dat er iets meegenomen wordt uit
de diensten.
Groep Grijs
Ontmoeting met God, samen zijn en zingen.
Groep Geel
De basis van het geloof ligt in de bijbel. Wat doe je er mee, actualiseren en voeding voor de gehele
week.
Vanuit de gemeenteleden kwam het verzoek om de gemeenteberaden niet alleen op de avonden te
beleggen, maar ook op een zondagochtend na een gezamenlijke dienst, zodat ouderen ook in staat
zijn om deze bijeenkomsten bij te wonen.
Aan het eind van de avond gaat Joachim Stegink voor in gebed. De avond wordt afgesloten met het
zingen van lied 971 uit het liedboek.
De volgende gemeenteavond vindt plaats op dinsdag 25 november om 20.00 uur in de Johanneskerk
te Sittard.
Marijke Pelman en Wim Hoogstraten, notulisten.
(Verslag is goed gekeurd door de kerkenraden op 11 november 2014)
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