NIEUWS IN ‘T KORT
JUBILEUM ZANGKOOR “ONS GENOEGEN”
Zoals bekend, het zangkoor “Ons Genoegen” bestaat
dit jaar 75 jaar. Binnenkort wordt in overleg met Wil
Naken, de voorzitter van het koor, en Annie Niessen,
de dirigente, een datum vastgelegd en een plan gemaakt om dit jubileum op een passende wijze te vieren.
Suggesties zijn natuurlijk altijd welkom.
In de volgende Nieuwsbrief leest u meer erover.
“GLOBAL EXPLORATION” - BRAM RUBER.
Bram Ruber is ondertussen weer terug uit India waar
hij aan een ontwikkelingshulp-project van Global
Exploration heeft deelgenomen. Dit initiatief is financieel mede ondersteund door de St. P.K.G. en door de
werkgroep Z.W.O. [dat staat voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking] van de
Prot. Gem. Sittard - Grevenbicht. Hij heeft in India de
handen uit de mouwen gestoken en van dichtbij ervaring opgedaan met de mensen ter plaatse en hun levensomstandigheden. We gaan met Bram een datum
afspreken waarop hij in het kerkje aan onze Grevenbichtse gemeenschap verslag doet van zijn reis naar
India.
De werkgroep Z.W.O. heeft met Bram afgesproken
dat hij daar eveneens zijn verhaal komt vertellen.
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Beste vrienden en vrijwilligers,
De zomer van 2014 zal vanwege het OLS een duurzame
vaste plaats in het gemeenschappelijk geheugen van Grevenbicht hebben. De St. PKG heeft met een tentoonstelling
over Schutterij Eendracht haar steentje bijgedragen. Weer
is een jubilerende vereniging met een expositie te gast in
het kerkje: de Koninklijke Harmonie Aurora die 150 jaar
bestaat. Proficiat
De zomer van 2014 is ook bijzonder voor de St. PKG; met
toestemming van de Gem. Sittard-Geleen kon een begin
gemaakt worden met de restauratie en herinrichting van
het monumentale kerkgebouw zodat het programma 2014
- 2015 volgens plan uitgevoerd zou kunnen worden. En dat
is gelukt; inpandig is het kerkje in korte tijd zover gereed
gekomen dat u deze zomer in een vernieuwd en functioneel interieur hebt kunnen genieten van het boeiende werk
van de kunstenaars Lou Thissen en Nico Koster. Het gastenboek toont alom grote waardering voor de kwaliteit van
de expositie. En dat geldt eveneens voor het resultaat van
de herinrichting in het kerkje: “heel vertrouwd, alsof het
altijd zo is geweest”.

HERBENOEMING BESTUURSLID
Onze rekenmeester Hans van der Steen is per 1 september opnieuw voor een periode van vier jaar door
de Kerkenraad van de P.G.S.-G. benoemd tot lid van
het bestuur van de St. P.K.G. Ook in de komende termijn zal hij de functie van penningmeester vervullen.
Met deze tussentijdse herbenoeming is een rooster
van af- en aantreden afgerond die de bestuurlijke
continuïteit van de Stichting P.K.G. waarborgt.
GOEDKEURING JAARREKENING 2013
Op 9 juli ontving het bestuur van de St. P.K.G. de
goedkeuring van de Jaarrekening 2013 door het Regionaal College voor Behandeling Beheerszaken in
Noord Brabant en Limburg van de P.K.N.
De goedgekeurde Jaarrekening is een openbaar document
SUBSIDIE PRINS BERNHARD CULTUURFONDS
Voor de uitvoering van de klassieke concerten met
jonge musici in het Podiumkerkje in het seizoen 2013
- 2014 heeft het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg een waarderingsbijdrage van
maximaal 500,-- euro verleend.
Het wordt zeer gewaardeerd dat de St. P.K.G. met de
concertreeks aan jong muzikaal talent een stimulerend podium biedt.

Kortom: u en heel Grevenbicht treft een nieuw stijlvol intiem en waardig - interieur aan dat op maat is voor de
eredienst en geschikt voor een podium van sociaal culturele activiteiten. In oktober zal ds Corja Menken - Bekius
zich er als kunstenares met haar expositie “Ruth” en als
predikante helemaal thuis kunnen voelen.
Met dank voor uw waardering wenst het bestuur van de St.
PKG u allen met dit gezamenlijk te dragen “aloude thuis”
het vertrouwen in nieuwe goede tijden.
Herman Baars, voorzitter.
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VERNIEUWD INTERIEUR KERKJE
Velen van u hebben het al gezien: het interieur van het
kerkje is vernieuwd en opgeknapt!
Voor wie nog niet in het kerkje is geweest, volgt hier
een korte rondleiding met uitleg.
Als u de hal van de kerk ingaat en op de nieuwe mat uw
voeten veegt, ziet u rechts dat de oude keuken is vervangen door een gloednieuwe garderobe. De lambrisering hierin is gemaakt met het hout van de oude kerkbanken.
Gaat u de kerkzaal binnen, dan ziet u dat ook hier de
muren zijn voorzien van dezelfde lambrisering, met
zitgelegenheid en bergruimte. De oude kerkbanken
hebben op deze manier een tweede leven gekregen! De
verwarmingsroosters zijn in de lambrisering verwerkt,
zodat de warme, droge lucht langs de vochtige muren
strijkt. Dit is één van de manieren om iets te doen aan
het vochtprobleem in de muren.

Mei 2014, werk in uitvoering

Als u verder loopt door de kerkzaal, kunt u zien dat de
stenen vloer is opgeknapt en er weer stralend bij ligt.
Onder de avondmaalstafel ligt een nieuw karpet.
Als u vervolgens de voormalige consistorie ingaat, ziet u
dat deze ruimte is omgetoverd in een professionele keuken, met vaatwasser, grote koelkast en heel veel bergruimte. Het buffet staat op wieltjes, zodat het eventueel
in de kerkzaal gereden kan worden. Het plafond is verlaagd en voorzien van spotjes en boven het buffet hangt
fraaie verlichting, alles voorzien van led-lampen. Uiteraard zijn de muren opnieuw geschilderd en is ook de
buitendeur van een nieuwe vernislaag voorzien.

De lambrisering gemaakt uit de oude kerkbanken

Gaat u vanuit de keuken met de wenteltrap naar de
zolder, dan ziet u dat deze ruimte eindelijk is leeggeruimd. Voortaan gaat deze ruimte dienst doen als
kleedruimte voor artiesten, vandaar de grote spiegel en
kapstok.
Ook de geluidsinstallatie is vernieuwd. Er kunnen nu
cd’s gedraaid worden tijdens exposities. Er hangen
nieuwe geluidsboxen, en we beschikken over twee
draadloze microfoons.
Wilt u al dit moois met eigen ogen zien, kom dan snel
eens kijken tijdens één van onze activiteiten in het
kerkje!

Gezellig druk bij opening expositie Schutterij Eendracht

Het keizerspaar bij hun portretten uit 1995 in de serie
Diptieken van een Schutterij” door Ton Huijbers
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CONCERTAGENDA

EXPOSITIE KON. HARM. AURORA 150 JAAR
Vrijdagavond 29 augustus 19.30 uur vindt in het
kerkje de feestelijke opening plaats van de expositie over
150 jaar Koninklijke Harmonie Aurora. U hebt inmiddels
een uitnodiging ontvangen.
Aurora brengt onder leiding van Frank Ruber een overzicht
van “Anderhalve eeuw de juiste stemming”, in beeld gebracht met foto’s en documenten van haar leden en de muziek waarvan de dorpsgemeenschap tot op de dag van vandaag heeft kunnen genieten. Een geweldige prestatie. In
een ambiance van onder meer oude vaandels, instrumenten, uniformen, behaalde prijzen en het verenigingsleven
van Aurora, stapt u een muzikale geschiedenis in die uitzicht biedt op opnieuw een gouden dageraad.
De Oude Harmonie is springlevend. Komt dat zien en horen!
In het kerkje bent u te gast bij de jubilerende Harmonie Op
vrijdagavond 29 augustus is het kerkje om 19.00 uur open.
De tentoonstelling kan vervolgens bezocht worden op zaterdag 30 en zondag 31 augustus; en op zaterdag 13 en
zondag 14 september, telkens vanaf 14.00 uur tot 19.00
uur.
EXPOSITIE RUTH, EEN VERHAAL VAN HOOP.
Bij haar intrede als predikant in Grevenbicht in 1978
preekte ds Corja Menken - Bekius over Ruth: een sterke
inspirerende Bijbelse vrouw die uitzicht op goede hoop
geeft. Het verhaal van Ruth heeft Corja met negen kleurrijke schilderijen in beeld gebracht. Hier een fragment van
het doek “Aren lezen op het veld”

Het concertseizoen gaat weer beginnen!
In september en begin oktober kunt u de volgende concerten bezoeken:
21 september 2014: barokconcert met Rianne
Kriechel en Carel Teerink
Laat u onderdompelen in de wereld van de barok!
Rianne Kriechel-Mans (barokdwarsfluit) en Carel Teerink (cembalo) treden voor u op. Zij brengen werken van
onder meer J. S. Bach, M. Blavet en Telemann.
Carel heeft zijn cembalo (klavecimbel) eigenhandig gebouwd. Dit instrument is zeer geschikt voor de barokmuziek!
Aanvang 15.00 uur. Entree € 10,00.
5 oktober 2014: eigen composities door het Aves
Trio
Op deze zondagmiddag treedt het Aves Trio op.
Dit in 2011 opgerichte kamermuziekensemble bestaat uit
Janneke Giesbers (dwarsfluit, piccolo), Susanne Willems
(dwarsfluit, altfluit), en Jos Janssen (klarinet).
Het Aves Trio probeert zo gevarieerd mogelijk voor de
dag te komen door verschillende stijlen te spelen, waaronder ook eigen composities. Het publiek wordt zoveel
mogelijk bij het optreden betrokken.
Een hele luisterervaring! Zie ook www.avestrio.nl.
Aanvang 15.00 uur.
Entree € 10,00.

Een overzicht van de concerten in de periode september
2014 tot en met juni 2015 is te vinden in de folder die
onlangs is verschenen. We sturen deze folder per brief
naar u toe. U vindt daarbij ook informatie over de mogelijkheid om van tevoren kaartjes voor een ‘klassiek kwartet met korting’ te bestellen.
Houdt uw brievenbus in de gaten!

Op zaterdag 11 oktober is zij terug in Grevenbicht met
haar schilderijen over Ruth: sprekende beelden om in het
verhaal van Ruth te ontdekken dat hoop doet leven. De
doeken over Ruth sluiten aan bij vier schilderijen over het
kerkelijk jaar, die eveneens aanwezig zijn

Concert Lenny Kuhr
Op 15 november 2014 geeft de bekende zangeres Lenny
Kuhr een concert in het kerkje.
Het is verstandig om tijdig kaarten te kopen, want er is
nu al grote belangstelling voor dit concert.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Corona Smitskam, Peperstraat 7, Grevenbicht.

Zaterdagmiddag 11 okt. om 15.00 uur wordt deze expositie geopend door haar oud-catechisanten, die tevens op
deze dag met hun vroegere predikante een reünie hebben.
De expositie is in ieder geval vervolgens te bezoeken op
zondag 12 oktober vanaf 15.00 uur tot 18.00 uur en op
zaterdag 18 en zondag 19 oktober vanaf 14.00 uur tot 18.00
uur.
Bij de uitnodiging voor de opening en een bezoek aan de
expositie krijgt u nadere informatie, ook over de viering op
zondagmorgen 12 okt. in de Johanneskerk te Sittard. Zie
ook de website: www.podiumkerkje.nl
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VRIENDEN EN VRIJWILLIGERS

AGENDA KOMEND PROGRAMMA.

Voor zover bekend waren er in de kring van vrienden en
vrijwilligers rondom het kerkje de volgende jarigen.

Vrijdag 29 augustus 19.30 uur
Feestelijke opening expositie van de jubilerende

In de maand juli: allereerst onze felicitaties voor To
van Didden - Niessen die haar 89-ste verjaardag vierde.
Andere jarigen;
In Grevenbicht: Ida Dorrestijn, Gisela Venderbosch,
Hermie Smeets, Erik Klee (lid van de Kas Controle
Commissie) en zijn vrouw Lizzy; ook Rob Klee, bestuurslid van de St. Prot. Begraafplaats Grevenbicht,
vierde zijn verjaardag.
In Maastricht was onze voormalige predikant Joan Röell jarig; in Born Roald Perbal en in Sittard Carla Melsert.
Aan allen onze beste wensen: en lang zullen ze leven in
goede gezondheid.

KONINKLIJKE HARMONIE AURORA
“Anderhalve eeuw de juiste stemming”

Deze goede wensen ter gelegenheid van de verjaardag
zijn er in augustus in Grevenbicht ook voor Marij
Muijres - van Didden, Arno Duwel, en Ellen Hermans van Didden. Proficiat.

Zondag 7 september, 15.00 tot 16.00 uur
Inloop-uur van de P.G.S.-G.

Gisela Venderbosch behaalde de 3e plaats in een tuinenwedstrijd georganiseerd door Woningbeheer BornGrevenbicht. Wethouder Pieter Meekels overhandigde
haar de welverdiende prijs voor de bijdrage van haar
tuin aan het woon- en leefklimaat van de buurt.
Sjra en Rina Savelkoul - van Didden zijn opnieuw grootouders geworden: een kleindochter met de mooie naam
Hannah; haar naam betekent: vol van Gods genade.
Met zo’n naam kan de dochter van Sander en Floor in
Eijsden gerust haar leven aan, want anderen kunnen
erop vertrouwen dat zij het beste met hen voorheeft.
Onze gelukwensen voor de grootouders en ouders, en
natuurlijk ook voor haar overgrootmoeder Lisa van
Didden - Singels.
Ook in deze Nieuwsbrief kan weer een nieuwe vriend
van het kerkje vermeld worden, namelijk mevr. Ike van
Goudoever in Sittard. Welkom in de kring.
______________________________________

Tenslotte: een bijzondere gebeurtenis op de Protetantse
Begraafplaats. Op 5 juli plaatste Schutterij Eendracht
een krans op het graf van Henk Haagmans.

Toelichting expositie door Frank Ruber;
muzikale omlijsting: ensemble Kon. Harmonie Aurora
Deze expositie is vervolgens te bezoeken
op 30 en 31 augustus en op 13 en 14 september
telkens vanaf 14.00 uur tot 19.00 uur
Vrij entree
Maandag 1 september, 9.30 uur
Viering begin schooljaar Ds Deelemanschool.
Een ieder is welkom.

Zondag 21 september 15.00 uur tot 17.00 uur
BAROK-CONCERT door Rianne Kriechel (traverso) en
Carel Teerink (cembalo).
Entree: 10.00 euro
Maandag 29 september 20.00 uur
Wijkavond Grevenbicht P.G.S.-G in het kerkje
o.l.v. Sietse van der Sluis, voorzitter Kerkenraad
Zondag 5 oktober 15.00 uur tot 17.00 uur
KAMERCONCERT door ‘t AVES TRIO
Entree: 10.00 euro
Zaterdag 11 oktober 15.00 uur
OPENING EXPOSITIE EN PROJECT RUTH
Schilderijen van ds Corja Menken - Bekius.
Toelichting expositie door ds Joan Röell
Muzikale omlijsting door Jens Wijshoff
Presentatie: Erik Klee
Openingstijden expositie Ruth: zie pag. 5.
Tevens op zaterdag 11 oktober
REUNIE OUD-CATECHISANTEN
uit de periode van ds Corja Menken - Bekius
Organisatie o.l.v. Gertie Steenland - Vencken
Zondag 12 oktober 10.00 uur Johanneskerk Sittard
VIERING ROND RUTH, EEN VERHAAL VAN
HOOP
Ds Joachim Stegink samen met. ds Corja Menken- Bekius en Oud-Catechisanten Grevenbicht.
_______________________________________
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