NIEUWS IN HET KORT
Op richting kascontrolecommissie
In de bestuursvergadering d.d. 17 maart is een
Kascontrole Commissie ingesteld, een belangrijk
advies- en controleorgaan bij het financiële handelen
van het bestuur, c.q. de penningmeester van de
Stichting PKG. Voor een periode van in principe twee
jaar zijn de volgende personen in deze commissie
benoemd:
Rijn Pikaart, eerder jarenlang als kerkelijk ontvanger
behulpzaam bij de kerkvoogdij van de P.G. Grevenbicht.
Erik Klee, met een financieel juridische expertise.
Bert Bosman, penningmeester in het College van
Kerkrentmeesters van de P.G.S.-G.
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Beste vrienden en vrijwilligers,
In de aanloop naar Pasen ontvangt u de Nieuwsbrief.
Aan het vertrouwen in Pasen, “de dood heeft niet het
laatste woord”, ontleent het protestantse kerkje van
Grevenbicht eigenlijk haar bestaan. Het was hier in het
Grevenbichtse de gewoonte om op Paasmorgen, vooraf
aan de feestelijke dienst, op de begraafplaats achter het
kerkje liederen over de verrijzenis te zingen. Treffender
kan in ons midden de hoopvolle verbinding tussen de
levenden en gestorvenen, de verbondenheid van het
kerkje en de begraafplaats niet tot uitdrukking gebracht
worden.
Dit jaar vieren we het Paasfeest in het kerkje dat volop
midden in het frisse groen en de bloesem staat; de
prachtige lange lente heeft al vroeg flink uitgepakt en in
de wei van onze buren dartelt het nieuwe leven. Ook de
ooievaar is gesignaleerd. Al bij al vieren we Pasen met
een uitbundige natuur rond het kerkje, op een plekje
waar het landschap door menigeen als een oase wordt
ervaren. Dit jaar vieren we Pasen ook met de
verwachting op de uitvoering van het herstel en de
herinrichting van het kerkje: een gedegen plan om dit
monument van generaties levenden en doden te
behouden en nieuw leven in te blazen. We vertrouwen
erop dat dit ondanks stagnatie (zie pag.6.) zal lukken.
Deze Nieuwsbrief laat zien dat het kerkje dienstbaar
blijft aan de protestantse geloofsgemeenschap en
tegelijk bruist van nieuwe betrokkenheid en activiteit
voor het seizoen 2014 - 2015. Onder leiding van Corona
Smitskam is een schitterende concertreeks tot stand
gekomen. Vanaf het moment dat het kerkje, naar
verwachting eind juni, in haar vernieuwde staat weer
open gaat, ontrolt zich een vol programma met muziek,
exposities etc., en natuurlijk met de gebruikelijke
erediensten en het jubileum van “Ons Genoegen”.
Alles bij elkaar: de hoop op een vernieuwd kerkje met
een klinkend programma om blij van te worden, breed
en enthousiast gedragen door u allen. Met dat
vooruitzicht bij Pasen dit jaar, wenst het bestuur u fijne
Paasdagen.
Namens het bestuur van de Stichting PKG
Herman Baars, voorzitter

Jubileum zangkoor “Ons Genoegen”
In overleg met Wil Nakken, voorzitter, en Annie
Niessen, dirigent, is afgesproken het 75-jarig bestaan
van “Ons Genoegen’ op een zondag in het najaar te
vieren. De datum staat nog niet vast. Men stelt zich voor
om er met het koor, de voormalige leden, de
protestantse gemeenschap en de vrienden van het koor
een ‘gezellige’ (zoals we in Beeg gewend zijn)
gebeurtenis van te maken, inclusief een feestelijke
dienst in het kerkje. Hoe het precies zal gaan wordt later
in het jaar bekend.
Expositie Schutterij Eendracht
Na Pasen gaat een werkgroep aan de gang voor de
verdere voorbereidingen ten behoeve van de inrichting
en uitvoering van deze expositie, die eind juni in het
kerkje plaats vindt. Deze werkgroep bestaat uit Ria
Dielissen, Henk Boterenbrood en Marij Muijres; Jos
Houben is contactpersoon vanuit de schutterij. Ria
Dielissen is het aanspreekpunt in de praktische
uitwerking van deze bijzondere expositie. De financieel
zakelijke kant wordt door het bestuur van de Stichting
PKG behartigd. Wellicht leidt een initiatief van Nick
Naus tot meer financiële armslag onder de expositie.
Zoals bekend zal deze expositie bestaan uit foto’s in de
serie “Diptieken van een schutterij” van Ton Huijbers,
en historische objecten van de jubilerende Schutterij
Eendracht, die tevens de organisator is van het O.L.S. in
juli in Grevenbicht. Alle medewerkers wensen we
succes.

De klassieke concertagenda is klaar!
Pierre Colen, Willem Tonnaer, Rob Waltmans en
Corona Smitskam hebben voor het komende
concertseizoen weer een zeer aantrekkelijk programma
samengesteld. Het seizoen loopt van oktober 2014 tot
en met juni 2015. Heel in het kort volgt hier een
overzicht van de geplande klassieke concerten:

Impressie bij het Vriendenconcert, 8 dec. 2013

Op zondag 5 oktober 2014 treedt het Aves Trio op,
bestaande uit Janneke Giesbers (dwarsfluit, piccolo),
Susanne Willems (dwars- en altfluit) en Jos
Janssen (klarinet).
Op het repertoire staan onder andere werken die Jos
Janssen zelf heeft gecomponeerd.
Op zaterdag 29 november 2014 treedt het Melisma
Saxophone Quartet op. Het kwartet bestaat uit
David Christobal Litago (sopraansaxofoon),
Marijke Schröer (altsaxofoon), Henriette Jensen
(tenorsaxofoon) en Jonas Tschanz (baritonsaxofoon).
Deze jonge musici treden door heel Europa op, en
waren al te beluisteren op Radio 4 vanuit het
Amsterdamse Concertgebouw.

Penningmeester Hans van de Steen tijdens overleg met
Gemeente en Provincie , 3 feb. 2014

Het jaarlijkse kerstconcert wordt op 20 december 2014
verzorgd door het Maastrichtse AMPM Quartett, en
de sopraan Claudia Couwenbergh.
Het kwartet bestaat uit Mariam Buzhgulashvili
(viool), Mami Kamezaki (viool), Paloma Ortas
(altviool) en Anna Nagy (cello).
Zij volgen de Masteropleiding aan het Maastrichtse
Conservatorium en zijn al professioneel aan het werk.
Claudia Couwenbergh maakt momenteel deel uit van
het Barokensemble Agimont.
Werk in uitvoering in de Heilig Kruisstraat, 17 maart
2014

Op zaterdag 10 januari 2015 brengt het Erato String
Trio, in samenwerking met Fifiënne Luvuma, het
programma ‘Eastern Fairy Tales’.
Russische en Hongaarse volksvertellingen worden
gecombineerd met muziek van componisten uit die
landen. Het Trio bestaat uit Pauline Koning (viool),
Mara Tieles Cutlé (altviool) en Katja Didychenko
(cello).
Ook geschikt voor kinderen!
Zaterdag 7 februari 2015 treedt het Canja Ensemble
op. Zij waren reeds eerder te gast in het kerkje.
Het ensemble bestaat uit Valerie Colen (hobo), Tom
Wolfs (klarinet) en Erica Rasch (fagot).

Volop nieuw leven bij de buren van het kerkje. 2 april

Ook Wood & Winds, die op zaterdag 7 maart 2015
optreden, zijn geen onbekenden.
Peter Wilms (marimba, percussie) en Werner
Janssen (saxofoon, klarinet, fluit) hebben een nieuwe

cd uitgebracht, en willen die graag in het kerkje laten
horen.

Op zaterdag 18 april 2015 treedt het Trio Rodin op.
Carles Puig (viool), Esther Garciá (cello) en Jorge
Mengotti (piano) wonnen in 2013 het Storioni Festival
in Den Bosch, wat o.m. leidde tot een concert in het
Amsterdamse Concertgebouw, uitgezonden op Radio 4.
Zij brengen in het kerkje een programma met Spaanse
dansen en Argentijnse tango’s.

LOPEND ONDERHOUD
Met de door het Rijk verleende BRIM-subsidie in dec.
2013 (zie vorige Nieuwsbrief no 9) kan het
onderhoudsplan 2014 uitgevoerd worden. Zo is het
dakraam bij het orgel hersteld; de lekkage bleek het
gevolg te zijn van een afgebrokkelde en verschoven lei.
Conform
het
inspectierapport
van
de
Monumentenwacht
zullen
een
aantal
onregelmatigheden aan de dakgoten, opgeknapt moeten
worden; tevens dienen op het dak, i.v.m. de veiligheid
bij werkzaamheden en inspecties, ladderhaken te
worden aangebracht, werkzaamheden die opgenomen
zijn in het onderhoudsplan bij de BRIM-subsidie.
Ondertussen is in maart door de Monumentenwacht de
periodieke inspectie wederom uitgevoerd. Binnenkort
ontvangt het bestuur weer een inspectierapport. Tevens
is in maart de jaarlijkse controle van de
bliksembeveiliging uitgevoerd,
Zoals u ziet, de staat van onderhoud van het kerkje
wordt onder leiding van Jacob Niessen goed
bijgehouden. Ook de zolderkamer boven de consistorie
is flink opgeruimd. De kamer gaat vooral gebruikt
worden als een ruimte waar o. a. de musici zich kunnen
voorbereiden op en gereedmaken voor hun optreden.

Op 9 mei 2015 treedt het internationaal bekende
Gitaarduo
Möller-Fraticelli
op. Johannes
Möller en Laura
Fraticelli treden
door heel Europa en
in Noord- en ZuidAmerika op. Dit jaar
komt hun nieuwe cd
uit, met
gitaarduetten van
J.K. Metz. Deze
werken zullen op 9
mei worden
uitgevoerd,
aangevuld met
Argentijnse tango’s
en eigen
composities.

Op zaterdag 16 juni
2015 wordt de
concertenreeks in het Podiumkerkje afgesloten met een
pianorecital door pianist Wouter Bergenhuizen.
Wouter behaalde in 2012 zijn Master diploma aan het
conservatorium van Amsterdam. In 2013 debuteerde hij
als solist bij de Philharmonie Zuid Nederland met het
pianoconcert ‘Totentanz’ van Franz Liszt.
Wat hij in het kerkje gaat spelen, is nog niet bekend…
Tot zover de klassieke concerten.
En er komt nog meer!
We zijn nog in onderhandeling met o.a. het Maasland
Kozakkenkoor, Lenny Kuhr, zigeunerorkesten, diverse
koren. Houd dus de website en de nieuwsbrieven van
het Podiumkerkje goed in de gaten!

RESTAURATIE EN HERINRICHTING
In de vorige Nieuwsbrief (no 9) is vermeld dat, mits de
ingezette procedure goed verloopt, het haalbaar is de
werkzaamheden voor restauratie en herinrichting
volgens planning vanaf eind april uit te kunnen voeren.
Dat is op het moment dat u deze Nieuwsbrief ontvangt
nog steeds mogelijk.
De conceptaanvraag en begroting van de Gemeente
Sittard - Geleen voor de Prov. Subsidie, opgesteld door
het bestuur van de St. PKG, is nog een keer vanwege een
aantal opmerkingen verbeterd. Vrijwel per omgaande
was er van de Prov. Limburg het bericht dat de
bijgewerkte versie in orde was. Vanuit de Gem. SittardGeleen werd echter opnieuw om aanvullende informatie
over de begroting gevraagd. Deze onverwachte hobbel is
met succes genomen, zo bleek uit telefonisch overleg op
7 april. M.a.w., zodra de Gemeente deze aanvraag bij de
Provincie indient, kan de Provincie direct handelen
conform de nieuwe regeling “Nadere subsidieregels
restauratie
en
stimulering
herbestemming
monumenten 2013 -2014”. Alles ligt klaar in Maastricht,
het is nu een kwestie van tempo bij de Gemeente.
Veel waardering is er voor onze penningmeester Hans
van der Steen, die de afgelopen maanden vrijwel
dagelijks aan het cijferen, rekenen, corresponderen en
overleggen was. We vertrouwen erop dat zijn klus er nu
vrijwel op zit en Jacob Niessen weldra het startblok kan
verlaten om namens het bestuur de uitvoering van het
project “Restauratie en Herinrichting Kerkje” te gaan
begeleiden. Om in O.L.S-termen te spreken: we beseffen
dat ook het laatste schot raak moet zijn.
Dit is de situatie op het moment dat deze Nieuwsbrief in
productie gaat. In de volgende Nieuwsbrief, no 11, die
begin juni verschijnt hopen we u verslag te kunnen doen
van de uitvoering van dit project.

VRIENDEN EN VRIJWILLIGERS

AGENDA KOMEND PROGRAMMA.

Allereerst de jarigen voor zover dat bekend is. In de
maand februari was in Grevenbicht Hetty Nakken
jarig en in Born: Ben de Wilde en Rijn Pikaart.
Proficiat !

De werkzaamheden aan de weg en het riool in de Heilig
Kruisstraat [vanaf de Beneluxlaan tot aan het
Kruiskapelletje] zijn zover gevorderd dat het kerkje
weer goed bereikbaar is. Bravo ! Voor de tweede helft
van april is er dan ook de volgende agenda.

De maand maart: de jarigen in Grevenbicht waren:
Fred van Didden, Joke Kamstra, Theo Willems, Wil
Niessen, Herman Baars en Jo Janssen die zijn 80ste
verjaardag vierde.
In Born: Henny de Mooij; in Nieuwstadt: Dick van Alst;
in Zeist: Maarten Menken;
in Schipperskerk: Hans van der Steen en in
Munstergeleen: Marie-Anne Baggen.
Allen van harte gefeliciteerd.
In april zijn er de volgende verjaardagen. In Sittard
vierde Lisa van Didden - Singels haar 83 ste verjaardag.
In Grevenbicht zijn de jarigen: Wil Nakken, Ryan van
der Aa, Mildred Wurkum, Jo van der Sluijs, John
Didden en Leo van Didden. In Obbicht wensen we Jos
Niessen bij zijn verjaardag vooral voorspoed in
gezondheid opdat hij samen met zijn vrouw weer op reis
kan gaan. Zijn moeder To Niessen - Willems viert deze
maand haar 88 ste verjaardag.
Gefeliciteerd allemaal !
Een welkom in de Vriendenkring is er voor Camiel
Goudeseune uit Maasbree; hij is een zeer regelmatige
gast bij de concerten in het kerkje.
In februari kon de fam. Muijres - van Didden haar geluk
niet op. Math en Marij werden voor het eerst
grootouders. Bij Mieke en Kevin in Rotterdam werd een
dochter
geboren;
haar
naam
luidt:
Bente.
Overgrootmoeder Lisa van Didden - Singels staat nu
aan het hoofd van vier generaties in de vrouwelijke lijn.
Dat is uniek. Voor Bente en haar familie onze beste
wensen.
Kort voor haar 90-ste verjaardag overleed op 15 maart
in het Zorgcentrum Hoogstaete te Sittard Tonia
Wiesfeld - Bergmans. Op 20 maart is Tonia na een
plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van
Grevenbicht vlakbij haar huis en hof begraven op het
protestantse kerkhof. In zomerse lentedagen is het
leven van Tonia, uitgeteld en moegestreden, tot rust
gekomen, en is zij weer terug naast haar man Hein
Wiesfeld, die in 1998 overleed. Ter herinnering aan
Hein en Tonia zijn door Ans Wiesfeld stoelen met hun
namen in het kerkje geplaatst

Zondag 13 april
De boekenkraam van de St. PKG op de VBO-braderie.
Donderdag 17 april, 9.30 uur
Viering Paasfeest door de Ds Deelemanschool.
Iedereen is van harte welkom !
Zondag 20 april, 9.00 uur
Viering PAASFEEST P.G.S.-G. in het kerkje.
Voorganger: ds. Joachim Stegink.
LET OP
Vanaf eind april tot medio juni zal vermoedelijk de
restauratie en herinrichting van het kerkje uitgevoerd
kunnen gaan worden. Dat betekent dat in die periode de
Regiodienst op 29 mei en de Viering van Pinksteren op
8 juni in het kerkje van Grevenbicht komen te vervallen.
Via het kerkblad Gaandeweg en de website van de
P.G.S.-G. krijgt u hierover nader bericht.
Ook het inloop uur van de P.G.S.-G op zondagmiddag 4
mei en 1 juni komt te vervallen. Wat wel doorgaat:
Zondag 18 mei
De boekenkraam van de St. PKG op de braderie van
Harmonie Cecilia in de dr Duyssenslaan
En vervolgens start het programma weer !!!!
Zaterdag 21 juni.
Opening expositie Schutterij Eendracht met onder
meer foto’s uit de serie “Diptieken van een schutterij”
door Ton Huijbers. Deze expositie in het kader van het
jubileum van Schutterij eendracht en het O.L.S in
Grevenbicht is vanaf zondag 22 juni tot en met
zondag 29 juni toegankelijk. De openingstijden
worden in de media bekend gemaakt.
Zondag 6 juli, 15.00 tot 16.00 uur
Inloop uur in het kerkje P.G.S.-G.
Maandagochtend 7 juli, 9.00 uur
Viering einde schooljaar Ds Deelemanschool
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