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Beste vrienden en vrijwilligers,
Op zaterdag 21 sept zijn door Wil Niessen en Fred van
Didden de bomen in de voortuin van het kerkje
verwijderd.
Ondertussen zijn ook de hortensia’s met de
bodembedekkers langs de muur aangeplant. In
november zullen de nieuwe lindebomen geplant
worden, de laatste stap waarmee door De Stichting
Instandhouding Kleine Landschappen (IKL) met een
subsidie van de Gemeente Sittard - Geleen, de
oorspronkelijke beplanting weer is hersteld.

Het is altijd een feest als je stralende mensen ontmoet
Op zondag 22 september straalden Gerrit en Truus Klee
- Singels toen Lianne van Oord, de voorzitter van de
Kerkenraad P.G. S-G aan Gerrit de draaginsigne in goud
met briljant van de Prot. Kerk Nederland uitreikte.
Gerrit kreeg deze hoge onderscheiding vanwege “zijn
grote inzet op diverse terreinen voor de oude
Protestantse Gemeente van Grevenbicht gedurende
ruim vijftig jaren”.
Op de binnenpagina van de Nieuwsbrief vindt u een
fotoverslag van deze feestelijke huldiging in het kerkje.
Stralende mensen zetten ook hun omgeving in het
zonnetje. Met Gerrit Klee schittert eigenlijk een hele
gemeenschap, die aangewezen is op ieders inzet in de
verantwoordelijkheden
en
de
dagelijkse
werkzaamheden
voor
haar
behoud
en
de
instandhouding van haar huis: het monumentale kerkje
waarin vele geschiedenissen opgeslagen zijn.
De Stichting Protestants Kerkje Grevenbicht feliciteert
Gerrit Klee van harte met de eer en waardering die aan
hem en deze kleine oude gemeenschap langs de Maas in
goud en briljant is overgebracht.
Namens het bestuur van de Stichting PKG
Herman Baars, voorzitter

Zomerexpositie een groot succes
Op zondagmiddag 11 augustus werd de Zomerexpositie
2013 officieel geopend.
Ruim 70 bezoekers kwamen naar het Podiumkerkje om
kennis te maken met de schilderijen van de Mexicaanse
schilder Luis Filcer, en de beelden van de Limburgse
beeldend kunstenaar Sjer Jacobs.
Eerst konden de aanwezigen genieten van het optreden
van Nadja Filtzer (zang) en Jens Lima dos Santos
(keyboard), oftewel Nadjazzda. Het werd een
sprankelend concert, waarin muziek uit alle delen van
de wereld aan bod kwam.
Na dit optreden werd de expositie officieel geopend
door kunstliefhebber Joan Röell, een oude vriend van
Luis Filcer. Hij vond dat de expositie eigenlijk de titel
“Allemaal mensen” zou moeten hebben. Want zowel de
schilderijen van Filcer als de beelden van Jacobs
hebben mensen tot onderwerp.
Na de speech trad Nadjazzda nog een keer op. Hermi
Smeets speelde een paar nummers mee op zijn trompet.
Het was een geweldige middag!
De expositie liep tot en met 1 september, en trok ruim
270 bezoekers. Voor velen was dit de eerste
kennismaking met het kerkje. Iedereen kreeg een
exemplaar mee van de concertagenda en informatie
over de andere activiteiten in het kerkje.
Zo’n expositie is een goede gelegenheid om
naamsbekendheid te krijgen in de regio. Ook financieel
zijn we er goed uitgesprongen, dankzij de giften in de
ton en de opbrengst van de verkochte tweedehands
kunstboeken. Bovendien werden op de laatste
expositiedag enkele kunstwerken verkocht. Dat brengt
ook geld in het laatje, want het kerkje krijgt van Galerie
Bärwaldt een percentage van de opbrengst.
Zo was de expositie ook financieel een groot succes.

FOTOVERSLAG HULDIGING GERRIT KLEE

Overzichtsfoto

Laudatio door de. C.J. Menken-Bekius

Een stralende Gerrit en Truus Klee

Overhandiging oorkonde

Felicitatie door ds. Joachim Steging

TOELICHTING PROGRAMMA
Ensemble Fluitmozaïek
Op 10 november 2013 treedt het Ensemble
Fluitmozaïek in het kerkje op.
Dit ensemble bestaat uit (oud-)leerlingen van de
bekende fluitist Willem Tonnaer. Zij brengen een
repertoire dat drie eeuwen muziek omvat van
componisten zoals Händel, Mozart en Debussy, maar
ook muziek van hedendaagse componisten. Er wordt
gemusiceerd op de dwarsfluit, de piccolo, altfluit,
basfluit en de contr’altofluit.
Het programma is ook leuk voor kinderen, er wordt een
verhaaltje met fluitbegeleiding voorgelezen (‘My dog
Pooh’van M. Isaacson).
Het concert begint om 15.00 uur en is gratis
toegankelijk. Een vrijwillige gave is welkom!
Mejoeches is terug!
Op 16 november 2013 treedt, op veler verzoek, het
klezmerorkest Mejoeches op. Anna Janssen (viool),
Jesse de Haas (piano) en Martha Mulder (zang)
brengen een programma met Jiddische liederen en
dansmuziek, en liederen in het Ladino van de
sefardische joden. Ongetwijfeld staat “Mayn Jiddische
Mame” weer op het repertoire.

Felicitatie door Rob Klee

Zegenwens voor protestants Grevenbicht

Felicitatie door wethouder Pieter Meekels

In verband met zijn ziekte is het nog niet zeker of
klarinettist Marc Bongers kan meespelen. We hopen dat
hij wel op deze avond aanwezig kan zijn, al was het
maar als toehoorder. Er zit namelijk een bijzonder tintje
aan deze concertavond.
In de afgelopen maanden heeft Mejoeches tijdens
huisconcerten loten verkocht. Met de opbrengst van de
loterij kunnen ze een nieuwe cd opnemen. Op 16
november kunnen de resterende loten worden gekocht,
en wordt het winnende lot getrokken. Gezien de
verwachte drukte, is het raadzaam voor dit concert
tijdig een kaartje te reserveren.
Het concert begint om 20.00 uur.
Entree: € 10,00.
Vriendenconcert
Op zondagavond 8 december 2013 kunnen alle
Vrienden van het kerkje weer gratis naar het
Vriendenconcert. Dit concert wordt door de Stichting
PKG aan de Vrienden aangeboden als dank voor de
financiële ondersteuning.
Dit jaar wordt het Vriendenconcert verzorgd door het
Kamermuziekensemble Cecile, onder leiding van Jo
Savelkoul, en het Brass Ensemble Bläseralta, onder
leiding van Math Schoemans.
Het programma is nog niet bekend, maar het belooft
weer een bijzondere avond te worden.
De Vrienden van het kerkje ontvangen een persoonlijke
uitnodiging voor dit concert.
We hopen dat velen van u in de gelegenheid zijn om het
concert bij te wonen.

VRIENDEN EN VRIJWILLIGERS
Wederom nieuwe “Vrienden van het Kerkje”.
Een welkom aan Wil Sprengers en Niek Naus uit de
Staai in Grevenbicht.
Vanuit Zutphen meldde zich Jan van Beijeren;
inderdaad, u herkent de naam; hij is een zoon van
meester Wim van Beijeren die in de jaren vijftig van de
vorige eeuw hoofd was van de Ds Deelemanschool.
Vanuit Sittard sloot mevr. Eugenie van den Hoogen Leunissen zich bij de vriendenkring aan.
Tenslotte: ook de fam. Burgersdijk - van der Ende in
Enschede werd in de kring van “Vrienden van het
Kerkje” opgenomen.
Maar eigenlijk waren Leny en haar man altijd al goede
vrienden van het Grevenbichtse kerkje; als het maar
even kan zijn zij erbij als er iets bijzonders te doen is;
velen herinneren zich bijvoorbeeld ongetwijfeld dat
Leny op zondag 18 oktober 1987 namens haar moeder,
die kort daarvoor overleden was, de gevelsteen met de
tekst “Ned. Hervormde Kerk, A.D. 1851” onthulde.
In de maand augustus vierden in Grevenbicht Marij
Muijres - van Didden, Arno Duwel en Ellen Hermans van Didden hun verjaardag.
In september was in Born Peter Bakker jarig. In
Grevenbicht vierden Marjan Didden - Plessius en Gerrit
Klee hun verjaardag en in Enschede werd de verjaardag
van Leny Burgersdijk - van der Ende gevierd.
Aan hen en alle anderen die in deze voorbije maanden
jarig waren: een hartelijk gefeliciteerd.
Een felicitatie gaat naar Wim en Marleen van Didden Laughs in Ohe en Laak die op 11 augustus 35 jaar
getrouwd waren. En de familie van Didden had nog
meer te vieren. Bij Roy en Wendy Meuwissen van
Didden was er de geboorte van hun zoon Bas.
Gefelciteerd !
De gelukwensen gaan natuurlijk ook naar de trotse
grootouders Fred en Kitty van Didden en naar zijn
overgrootmoeder To van Didden - Niessen.
Ook de groep vrijwilligers blijft groeien. Henny de Mooy
was gastvrouw tijdens de zomerexpositie. Zij heeft ook
aangeboden om Ben de Wilde te helpen bij de bezorging
van de Nieuwsbrief in Born.
Bij de feestelijke huldiging van Gerrit Klee trad Heidy
Martin - Venken uit Einighausen voor het eerst als
gastvrouw op. Welkom !

AGENDA KOMEND PROGRAMMA
Vrijdagavond 25 oktober;
Besloten avond voor sponsors van het Bluegrass
Festival, georganiseerd door o.a. de Stichting
Autivriendellijk Limburg.
Zaterdag 2 november 18.00 uur
Herdenking overledenen
Voorganger: ds Joachim Stegink
Zondag 3 november 15.00 - 16.00 uur
Het kerkje is open voor Akoestiek Vertier
o.l.v. Pauline Vandehoek.
Zondag 10 november: 15.00 uur
Ensemble Fluitmozaïek o.l.v. Willem Tonnaer
Gratis entree; vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld
Zaterdag 16 november: 20.00 uur
Op veler verzoek opnieuw een optreden van
Mejoeches met Klezmerconcert
Entree: 10 euro
Zondag 1 december 15.00 - 16.00 uur
Het kerkje is open voor Akoestiek Vertier
o.l.v. Pauline Vandehoek
Zondag 8 december: 20.00 uur
Vriendenconcert door
Brass Ensemble Bläseralta o.l.v. Math Schoemans
en
Kamermuziek Ensemble Cecile o.l.v. J Savelkooul
Gratis entree voor “Vrienden van Kerkje”, vrijwilligers
en de schenkers van de stoelen.
overigen: 10 euro
Vrijdag 20 december 9.30 uur
Kerstviering Ds Deelemanschool
Zaterdag 21 december 20.00 uur
Kerstconcert
door Conzorzio Rob Waltmans
en het Sopranen-kwartet Amica
Entree: 10 euro
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