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Beste vrienden en vrijwilligers,
Hier is de eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar 2014. Na
het veelbelovende concert door het Euregio Accordeon
Ensemble met Les Gallants op 8 februari wordt het de
komende tijd wat rustiger op het podium van het kerkje.
Dit komt omdat het kerkje in maart - april niet goed
bereikbaar is voor onze gasten vanwege de grote
werkzaamheden aan de weg en het riool in de Heilig
Kruisstraat. Let wel, er zijn goede afspraken gemaakt met
de uitvoerder van het werk aan de straat, mocht het
kerkje onverhoopt gebruikt moeten worden bij een
begrafenis.
De rust op het podium hangt vervolgens samen met de
mogelijkheid dat de plannen voor restauratie en
herinrichting nog in april - juni uitgevoerd kunnen
worden.
Achter een zekere pauze in het programma schuilt
eigenlijk een drukte van belang; er wordt ondertussen
veel werk verzet rondom begrotingen en subsidies door
onze rekenmeester Hans van der Steen. Het bestuur en
andere betrokkenen zijn druk bezig om de restauratie en
herinrichting volgens planning uit te kunnen voeren. De
rust is dus maar schijn, zeker wanneer de klus gestart
gaat worden. Uw hulp is dan hard nodig.
In een mogelijk vernieuwd kerkje wordt er in de tweede
helft van dit jaar een omvangrijk programma
gepresenteerd. U vindt in de Nieuwsbrief de eerste
informatie over maar liefst vier exposities; en dan is er
nog de concertreeks die door Corona Smitskam
voorbereid wordt. En dat is nog niet alles: naast de vaste
vieringen van de P.G.S.-G. en de Ds Deelemanschool, is er
onder meer het 75-jarig jubileum van “Ons Genoegen” en
de presentatie van de CD met de Bach-suites,
Al bij al, 2014 wordt een jaar met grote inspanningen en
een fors programma. Het kerkje is dit jaar volop in
beweging en in gebruik. We zullen elkaar nodig hebben.
Het bestuur is vol goede moed en werkt er met veel
plezier aan; en dat komt vooral omdat we weten dat we op
uw hulp en steun kunnen rekenen.
Alvast onze dank.
Namens het bestuur van de Stichting PKG
Herman Baars, voorzitter

Wellicht hebt u het reeds gemerkt: het orgel in het kerkje
kan weer naar behoren bespeeld worden. Externe
deskundige adviezen zoals van Rob Waltmans, organist
en adviseur voor onze klassieke concertreeks, leidde tot
de conclusie dat de eerder uitgebrachte beoordeling van
de toestand van het orgel op z’n zachts gezegd zwaar
overdreven was. Het probleem was de luchtvochtigheid
bij het orgel. De provisorische voorziening is nu
vervangen door een professioneel apparaat dat de
luchtvochtigheid in het orgel op peil houdt. Jacob
Niessen, de portefeuillehouder voor het onderhoud van
het kerkje, heeft tevens de bereikbaarheid verbeterd tot
dit apparaat, dat onder in het orgel is geplaatst. Het
bestuur beraadt zich momenteel over een goed
programma voor onderhoud van het mooie orgel.
KOOR ‘ONS GENOEGEN’ 75 JAAR
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat het Zangkoor “Ons
Genoegen” van de oude Protestantse Gemeente
Grevenbicht is opgericht. En het koor dat in haar
geschiedenis heel wat ups en downs heeft gekend, staat er
nog steeds. Al weer vele jaren, onder leiding van Annie
Niessen; is het steeds een genot als “Ons Genoegen” zich
luisterrijk in het kerkje en elders presenteert. Dit
bijzondere jubileum van “Ons Genoegen”, waarvan Wil
Nakken voorzitter is, kan niet onopgemerkt blijven. Dat
moet gevierd worden, ook als een nieuwe impuls vooruit.
Wanneer en hoe is nog niet bekend
WISSELINGEN IN DE KERKENRAAD P.G.S.-G.
Het bestuur van de Stichting P.K.G heeft vanwege haar
doelstelling en functie statutair en informeel zeer
regelmatig contact met de Kerkenraad, met name met de
voorzitter en penningmeester van het College van
Kerkrentmeesters en met de voorzitter van de
Kerkenraad. Onlangs is Bas van Dongen aangetreden als
voorzitter van het Coll. v. Kerkrentmeesters. Sietse van
der Sluis volgde Lianne van Oord op als voorzitter van de
Kerkenraad. Het bestuur van de St. PKG wenst beide
voorzitters wijsheid en zegen en ziet vol vertrouwen de
samenwerking tegemoet. Onze dank aan Lianne van Oord
voor de plezierige constructieve verstandhouding.

RESTAURATIE EN HERINRICHTING KERKJE
In de vorige Nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat er eind
november 2013 onder leiding van Foort Groenleer,
gemeenteadviseur kerkbeheer PKN Zuid Nederland, een
gezamenlijke afstemming tussen de St. PKG, de Provincie
Limburg en de gemeente Sittard - Geleen heeft
plaatsgevonden inzake de aanvraag voor subsidie die
aansluit bij de nieuwe regeling “Nadere subsidieregels
restauratie en stimulering herbestemming monumenten
2013 - 2014” van de Provincie Limburg. Door de St. PKG
zijn vervolgens de uit te voeren werkzaamheden opnieuw
geordend en begroot naar restauratie en herinrichting.
Op maandag 3 februari is er een vervolgoverleg waarbij
alle deelnemende partijen aanwezig zijn om tot een
afronding van de aanvraag te komen, die vervolgens door
de gemeente Sittard-Geleen bij de provincie Limburg
wordt ingediend.
Verwacht mag worden, gezien de gezamenlijke inzet en
bereikte overeenstemming en de urgentie van restauratie
en herinrichting van het monumentale kerkje, dat er nog
in februari 2014 een besluit wordt genomen met een
gunstig resultaat. Dat is belangrijk; omdat naast een inzet
van een deel eigen middelen. ook nog aanvullende
subsidie nodig is. Maar ook hiervoor zijn de wegen
verkend en uitgezet. Het bestuur gaat er nog steeds van
uit, mits de ingezette procedure vloeiend verloopt, dat de
voorgenomen planning van de uitvoering van de
werkzaamheden in mei - juni haalbaar is.
Keukenblok
Met het oog op deze planning is onlangs door Jacob
Niessen en Corona Smitskam het nieuwe keukenblok
uitgezocht dat in de consistorie geplaatst wordt.
De keuze is gevallen op een modern keukenblok met
helder bordeaux rood als hoofdkleur; het aanrechtblad is
donkergrijs gevlekt.
Het keukenblok bevat naast de nodige opbergkasten ook
de apparatuur zoals een (fluisterzachte) vaatwasser en de
koeling.
Het mobiele buffet bestaat uit drie losse servieskasten op
wielen, die aan elkaar geschoven kunnen worden, en zo
nodig los de kerkzaal ingereden kunnen worden.
TOEKENNING
BRIM-SUBSIDIE
VOOR
ONDERHOUD
Op 10 december 2013 ontving de St. PKG van de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de beschikking van de
toekenning van een subsidie op grond van het Besluit
Rijkssubsidiëring instandhouding Monumenten (BRIM)
2013. Het gaat om een bedrag van 22.109,-- euro voor de
uitvoering van het ingediende onderhoudsplan van het
kerkje voor de jaren 2014 - 2017. Voor het jaar 2014 is
ruim 5000,-- euro beschikbaar.
Vanuit het onderhoudsplan kan nu als eerste het dakraam
bij het orgel opgeknapt worden.
De toekenning van de Brim-subisidie door de
Rijksoverheid is een belangrijke bouwsteen voor de
toekenning van subsidie door de Gemeentelijke en
Provinciale Overheid ten behoeve van de restauratie en
herinrichting van het kerkje als rijksmonument.

Kamermuziekensemble Cecilia
Vriendenconcert op 8 december 2013

Trompettisten Brass Ensemble Bläseralta
Vriendenconcert op 8 december 2013

Leden van Conzorzia Rob Waltmans en het
sopranenkwartet Amica bij het kerstconcert op 21
december 2013

Trio Versatile, Nieuwjaarsconcert 11 januari 2013

EXPOSITIES IN 2014
In 2014 staan de volgende vier exposities op de rol:
‘DIPTIEKEN VAN EEN SCHUTTERIJ”
21 t/m 29 juni
Ter gelegenheid van het OLS 2014 in Grevenbicht brengt
de Stichting PKG de fotoserie “Diptieken van een
schutterij” voor het voetlicht. Deze serie van ruim 40
foto’s, in 1988 gemaakt door de fotograaf Ton Huybers,
bestaat uit dubbelportretten van de toenmalige leden van
Schutterij Eendracht.
Deze kunstzinnig waardevolle serie foto’s is niet eerder
voor het brede publiek in Grevenbicht te zien geweest.
De foto-expositie wordt tevens ingericht met bijzondere
objecten uit de geschiedenis van Schutterij Eendracht
ZOMER-EXPOSITIE
3 aug t/m 24 aug.

TOELICHTING PROGRAMMA
Euregio Accordeon ensemble met Les Gallants
Op 8 februari 2014 kunt u luisteren naar het Euregio
Accordeonensemble en het duo Les Gallants. Het Euregio
Accordeonensemble, olv. Jan Zaad, bestaat uit acht
gemotiveerde spelers, die de accordeonmuziek in vele
stijlen laten horen, vooral muziek die geschikt is voor het
concertpodium. Werken van klassieke componisten, zoals
bijvoorbeeld Bach. Het duo Les Gallants wordt gevormd
door Foppe Jacobi (accordeon) en de Luxemburgse
sopraan Cynthia Knoch. Cynthia en Foppe hebben een
schitterend programma rond Kurt Weill opgebouwd. De
muziek is door Foppe geschikt gemaakt voor accordeon.
Cynthia heeft ruime ervaring in de wereld van musical,
cabaret en in verschillende vocale ensembles en bands.
Dit concert biedt dus een interessante mix van klassiek en
jarendertigromantiek. Aanvang 20.00 uur, entree €
10,00.

In samenwerking met Galerie Bärwaldt te Maastricht
brengt de St. PKG dit jaar een zomer-expositie met
schilderijen en beelden van Lou Thissen. Van deze
veelzijdige kunstenaar, in 1950 geboren in Stein, is werk
als schilder, tekenaar en beeldhouwer te zien.
Zijn doeken met vaak monumentale afmetingen kennen
een helder en uitbundig kleurgebruik.
Lou Thissen exposeert regelmatig en met succes
internationaal, waaronder in Japan en Amerika en
uiteraard in zijn favoriete Italië, een belangrijke bron voor
zijn inspiratie.
Bij de opening wordt muzikale medewerking verleend
door de groep “Tuna Universitaria de Maastricht”.
“150 JAAR KON. HARMONIE AURORA’
29 aug. t/m 14 sept.
De jubilerende Koninklijke Harmonie Aurora is in het
podiumkerkje te gast met een expositie over haar rijke en
boeiende
geschiedenis
In
de
Grevenbichtse
dorpsgemeenschap. De eerste voorbereidingen worden
getroffen.
Frank Ruber is contactpersoon
“RUTH, EEN VERHAAL VAN HOOP’
11 t/m 19 okt.
Ds Corja Menken - Bekius heeft een prachtige serie
schilderijen over het boek ‘Ruth’ gemaakt. Dit verhaal van
hoop, door haar in acht grote doeken uitgebeeld, wordt in
het kerkje tentoongesteld.
Deze bijzondere expositie gaat samen met een reünie van
de catechisanten uit de periode 1978 - 1983, de tijd
waarin ds Corja Menken - Bekius hier in Grevenbicht
predikant was.
Onder leiding van onder meer Gerty Steenland - Vencken
zullen deze oud-catechisanten dit unieke project
organiseren en uitvoeren; in overleg met hun vroegere
predikant wordt een programma voorbereid.
Vanzelfsprekend is ook ds. Joachim Stegink bij het
project betrokken.
Een geweldig initiatief, ontstaan bij de uitreiking van de
onderscheiding aan Gerrit Klee

Geen concerten in maart en april
In maart en april is de Heilig Kruisstraat slecht
toegankelijk wegens werkzaamheden aan het riool.
Daarom zijn er deze periode geen concerten gepland.
Het eerstvolgende concert vindt plaats op zaterdagavond
3 mei. Dan treedt de Bluegrass Band “Blue Max” op.
Informatie hierover vindt u in de volgende nieuwsbrief.
Subsidie gemeente Sittard-Geleen
De gemeente Sittard-Geleen heeft de Stichting een
incidentele ‘waarderingssubsidie’ van € 500 toegekend,
voor het jaar 2014.
ANBI-gegevens op de website
De Stichting PKG is een culturele ANBI, dat wil zeggen
een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. De
Belastingdienst heeft ons deze ANBI-status toegekend per
1 januari 2012. Wie geld doneert aan de Stichting, kan dit
op gunstige voorwaarden van de inkomstenbelasting
aftrekken. Meer informatie hierover vindt u op
www.anbi.nl. Sinds 1 januari 2014 geldt voor alle ANBI’s
dat zij op hun website duidelijke informatie moeten
verschaffen over onder meer het beloningsbeleid, het
beleidsplan, en de activiteiten van het voorafgaande jaar.
Ook moet er een financiële verantwoording op de website
staan. Dit alles is bedoeld om donateurs meer inzicht te
geven in de besteding van het gedoneerde geld. Populair
gezegd: wat doen ze met het geld, hoeveel gaat er naar het
goede doel, en wat blijft er aan de beruchte strijkstok
hangen? Op www.podiumkerkje.nl is nu een nieuw item
‘ANBI-gegevens’ bovenaan de pagina opgenomen. Daarin
vindt u alle informatie die we volgens de Belastingdienst
aan u moeten verschaffen. Kijk er maar eens naar!

VRIENDEN EN VRIJWILLIGERS
In de afgelopen periode heeft Wil Nakken meermalen de
klok geluid voor een overlijden in de vriendenkring van
het kerkje.
Op 12 december 2013 overleed thuis in Grevenbicht op 75
jarige leeftijd Mien Didden Haagmans. Zij heeft met
haar oprechte zorgzaamheid voor en betrokkenheid naar
anderen, samen met haar man Piet die in 1994 overleed,
veel voor de protestantse gemeenschap en de
instandhouding van het kerkje betekent. Dankbaar en vol
goede herinneringen hebben we afscheid van haar
genomen.
Kort daarna, op 23 december overleed haar oudste broer
Jan Haagmans; eerder, op 26 juli dit jaar, is haar broer Jo
Haagmans overleden. In een half jaar tijd is een hele
generatie Haagmans weggevallen.
Het bestuur van de St. PKG wenst hun familie, de
kinderen en kleinkinderen, bij zoveel verlies in zo korte
tijd, de kracht van Gezang 44 om in dit leven ‘met een vrij
en vrolijk hart en milde vrede’ verder te gaan.
Met dit gezang is Mien begeleid naar haar laatste
rustplaats naast Piet.
Op 92 jarige leeftijd overleed op 12 januari 2014 Nelly
van Didden-Duimelaar. Zij heeft haar man Willem
van Didden bijna 30 jaar overleefd. Omringd door haar
trouwe familie en velen die haar dierbaar waren is van
Nelly dankbaar en in vertrouwen dat zij bij haar Heer een
‘schuilplaats’ heeft gevonden, afscheid genomen in het
kerkje.
Voor de familie alle sterkte, nu het echt “ongrijpbaar stil”
is geworden met Nelly.
Naast verlies en rouw was er ook vreugde in de
vriendenkring. Jacob en Jose Niessen vierden in
december te Rothem aan de overkant van de Maas hun
40-jarig huwelijksfeest. Voor hen nog vele gelukkige
jaren. Ook een felicitatie voor Lies Niessen-Van Didden
die in Sittard haar
93-ste verjaardag vierde.
In december 2013 kwam Sara op de verjaardag van
Jacqueline van Didden.
In Zeist was ds Corja Menken - Bekius jarig.
En dan de bij ons bekende verjaardagen in januari.
In Grevenbicht: Henk Boterenbrood, Wim Willems, Peter
van Didden en Frank Hermans.
In Born: Liesbeth Pikaart en Henk Nijessen; Frans
Stricker in Schipperskerk, Wim van Didden in Ohe en
Laak, Dickey van Didden in Maastricht en Jacqueline
Krol-Van Straaten in Leiden.
Voor allen een van harte proficiat.
Vervolgens een felicitatie voor Hermie Smeets, die op 11
januari in Oos Hoes uitgeroepen werd tot Iëre Zawpens
2014. Hermie Smeets is lid van Zangkoor Ons Genoegen
en eigenlijk ook de vaste trompettist in het kerkje. Bij
ieder gezelschap in Grevenbicht waar gezongen en
gemusiceerd wordt is Hermie te vinden. Een prima keuze.
Tenslotte: er was een heel bijzonder jubileum in
Amersfoort. Magda van der Ende en Abel Hertzberger
organiseerden in december een feestweek vanwege het 25
jaar bestaan van hun Expeditie, het centrum voor
inspiratie binnen 35 jaar volhardend werken aan
veranderingen gericht op een betere wereld. Proficiat.

AGENDA KOMEND PROGRAMMA
In de maanden maart en april zijn er geen concerten en
andere grotere activiteiten in het programma opgenomen.
De werkzaamheden aan het riool in de Heilig Kruisstraat
maken het podiumkerkje voor bezoekers moeilijk
toegankelijk en er kan ook niet geparkeerd worden.
Het eerst volgende concert vindt weer begin mei plaats.
Zondag 2 februari 15.00 tot 16.00 uur
P.G.S.-G.: Open kerkje met Akoestiek Vertier,
onder leiding van mevr. Pauline Vandehoek.
Woensdag 5 en donderdag 6 februari
Vervolg Cd-opnamen Bach-suites
Zaterdag 8 februari 20.00 uur
Concert door Euregio Accordeon Ensemble
en Les Galants [zie toelichting].
Entree: 10 euro.
Zondag 2 maart 15.00 tot 16.00 uur
P.G.S.-G.: Open kerkje met Akoestiek Vertier,
onder leiding van mevr. Pauline Vandehoek.
Zondag 6 april 15.00 tot 16.00 uur
P.G.S.-G.: Open kerkje met Akoestiek Vertier,
onder leiding van mevr. Pauline Vandehoek.
Zondag 13 april
Boekenkraam van de St. PKG op de VBO-Braderie
Donderdag 17 april, 9.30 uur
Viering Paasfeest door de Ds Deeleman Basisschool
Iedereen is welkom !
Zondag 20 april 9.00 uur
Viering PASEN P.G.S.-G.
Voorganger: ds. Joachim Stegink
Zaterdagavond 3 mei 20.00 uur
De Stichting Autivriendelijk Limburg organiseert een
concert door de Bluegrass Band “Blue Max”.
Entree: zie volgende Nieuwsbrief
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