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Voor u ligt het jaarprogramma 2019-2020 van de protestantse 
kerken van Maasbracht en Roermond. 
Met deze sprankelende, nieuwe vormgeving laat het zien dat 
spiritualiteit, geloof en zingeving zeker nog ‘van deze tijd’ zijn!

En dat geloven, ontdekken en ontmoeten zeer goed samen 
kunnen gaan met thema’s als: maatschappelijke vraagstuk-
ken zoals dementie, nieuwe vormen van spiritualiteit zoals 
kloosterweekenden en pelgrimspaden, een kerkproeverij, films 
en lezingen. Maar ook liturgisch bloemschikken, duurzaam-
heid en klimaatvraagstukken, ontdekkingstocht in Bijbelse  
personages, vieren met dieren, meditatie en de Open kerk en 
een tweewekelijkse open maaltijd voor de buurt.

Kortom: een bruisend programma dat uitnodigt, verbindt, ver-
diept en inspireert! Of u nu voor de eerste keer ‘komt proeven’, 
op zoek bent of een vaste bezoeker bent, voor jong en oud, 
nieuw of vertrouwd: we hopen u te verwelkomen en te ont-
moeten op één of meerdere van deze activiteiten!

Hartelijke groet, 

Dominee Judith van den Berg-Meelis & 
Voorganger Erick van Brakel

Welkom
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Ui��e� ico�en
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Muziek /        Gespreks-        Viering          Maaltijd           Lezing            Film        Excursie         Creatief
Uitvoering  groep                      
       

In dit programmaboekje werken we met iconen

Datum van 
de activiteit
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September 2019
n.t.b.  Jezus Onder De Regenboog  | blz. 27
n.t.b.  Gespreksgroep: 
 Bijbelse kernfiguren  | blz. 28
10 Start Meet & Eat | blz. 6
15  Startzondag: Druk van Geluk | blz. 7
19 Sing-In | blz. 8
28 Drielandenontmoeting | blz. 9
29 Kerkproeverij | blz. 10

Oktober 2019
4 Vieren met dieren | blz. 11
9 Gespreksgroep:
  Geweldloos Communiceren | blz. 12
26 70+ middag | blz. 13
29 Film: Away from her | blz. 14
31 Sing-In | blz. 8

November 2019
19 Lezing: 
 Alles vraagt om onderhoud | blz. 15

December 2019
17 Zanggroep Courage | blz. 16
18 Liturgisch bloemschikken Kerst | blz. 17
24 Kerstmusical | blz. 18

Inhoud
Januari  2020
8  Lezing: Liberaal Christendom | blz. 19

Februari 2020
9 Viering: Plastic Fantastic? | blz. 20
12  Film: Into Great Silence | blz. 21

Maart 2020
3  Lezing: Pelgrimeren en zinzoeken | blz. 22
5 Gespreksgroep: 
 Spiritualiteit in de veertigdagentijd | blz. 23
19 Gespreksgroep: 
 Spiritualiteit in de veertigdagentijd | blz. 23
  

April 2020
n.t.b. 800 jaar Munsterkerk | blz. 24
2 Gespreksgroep: 
 Spiritualiteit in de veertigdagentijd | blz. 23
8 Liturgisch Bloemschikken Pasen | blz. 25
9 Gespreksgroep: 
 Spiritualiteit in de veertigdagentijd | blz. 23

Juni 2020
4 Alpe d’HuZes | blz. 26

* n.t.b. datum nader te bepalen   
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Meet & Eat
Open maaltijd in de kerk
Als er iets bij de Open Kerk gebleken is, is dat er veel behoefte 
bestaat aan ontmoeten (meet) en het voeren van gesprekken 
over alles en niets. Met allerlei mensen van binnen en buiten 
de kerk, alleenstaanden, gemeenteleden, kwetsbare mensen 
uit de samenleving.
Maar op een middag lukt het niet iedereen om te komen. Om 
meerdere groepen te bereiken gaan we een soort Open Kerk 
2.0 organiseren, maar dan met een maaltijd (eat). Heeft u een 
keer geen zin om te koken of zit/eet u iedere avond alleen? 
Kom dan eens gezellig langs, met of zonder de kinderen. Geef 
eens een andere invulling aan die avond. 
Meet & Eat houden we aan onze stamtafel in de consistorie.
Altijd een luisterend oor, een maaltijd, een kop koffie of thee of 
gewoon even stil zitten in een stille kerk, zo voor jezelf. 
Nodig jezelf uit en neem iemand mee waarvan je denkt: “dat 
zou wel eens een ondersteuning kunnen zijn”. Enfin..u begrijpt 
de bedoeling: Kom MEET en EAT.
De maaltijd zal 1x per maand op een dinsdag zijn en 1x per 
maand op een donderdag. Ook wordt de maaltijd georgani-
seerd op bijzondere dagen, zoals Dankdag en bidstond, of 
voorafgaand aan bepaalde activiteiten van de WIO.
De eerste data zijn gepland. De vervolgdata worden bekend 
gemaakt op de website en op de borden in de kerk. Meer vrij-
willigers (gastheer/vrouw, hulp bij koken) zijn altijd welkom!

start
10|9

Wanneer:  10 en 26 september 2019
  10 en 29 oktober 2019
Opgeven:   voor deelname maaltijd of vrijwilliger
Contact:  Aafke Doelman 
E-mail:   meetandeat@pg-roermond.nl
Telefoon: 06-15 122 689
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De druk van geluk
Startzondag

Veel mensen ervaren vandaag de dag twee dingen tegelijker-
tijd: geluk én druk. Het lijkt een ‘survival of the happiest’ te zijn. 
Wie niet mee kan, ligt er uit. Ondertussen weten we dat geluk 
meer te maken heeft met krijgen dan met maken, meer met 
wijsheid dan met talent, meer met ‘wij’ dan met ‘ik’.
Wat hebben wij als kerk te bieden als tegengeluid? Welke bron-
nen? Waar te beginnen, hoe komen we verder en waar brengt 
het ons? Deze thema’s zullen aan bod komen in de dienst. 

Na de koffie hebben wij een keuze uit activiteiten voor elke 
leeftijdsgroep:

• Voor de jongsten: spel- en knutselactiviteiten
• Voor de wat ouderen: bezichtiging van het kerkgebouw 

onder leiding van onze eigen stadsgids Miny van Marion 
òf het thema van de eredienst samen bediscussiëren met 
o.a. de dominee en (gemeentelid) gelukscoach Marianne 
Janssen-Willems.

• Wie liever alleen wat uitgebreider dan anders wil genieten 
van het koffiedrinken en de gesprekken met anderen, kan 
gewoon gezellig aan de koffietafels blijven zitten. 

Deze dienst is een goede gelegenheid om eens iemand mee te 
nemen die nieuwsgierig is naar de kerk: een buurvrouw, col-
lega, vriend of vriendin.

Wanneer:  15 september 2019 om 10.00 uur 
Waar:   Minderbroederskerk          
Opgeven:      predikant@pg-roermond.nl

15|9
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Sing-In 
De 1e Sing-In van het nieuwe seizoen is vastgesteld op don-
derdag 19 september 2019 om 19:00 uur in de Kerk in Maas-
bracht. Tijdens een Sing-In zingen we o.l.v. onze organist 
Antoon bekende christelijke liederen uit het nieuwe Liedboek, 
onze Groeibundel of uit de bundel van Johannes de Heer, etc. 
Niet alleen bekende liederen, soms oefenen we een onbekend 
of moeilijker te zingen lied. 
Mocht u verzoeknummers hebben, dan kunt u deze doorgeven 
op de daarvoor bestemde formulieren in “De Herberg”. 
Iedereen is welkom.

De 2e Sing-In is vastgesteld op donderdag 31 oktober 2019 
zelfde plaats, zelfde tijd.

Zingt u met ons mee? 
U bent van harte welkom namens Antoon, Gina en Jeannette.

Wanneer:  19 september 2019 om 19.00 uur
Waar:   Kerk in Maasbracht
Contact:  Gina Gort
Telefoon:  (06) 489 50 199

start
19|9
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Drielandenontmoeting  
Bezoek aan de ex-vliegbasis, een wandeltocht en 
een kerkdienst

Op zaterdagmiddag 28 september zijn we te gast bij onze 
Duitse en Engelse broeder- en zusterkerken in Duitsland. Het 
programma zal bestaan uit een actief element (wandelen), 
een rondleiding door de burgermeester van Elmpt op de oude 
luchtmachtbasis en afsluitend om 18.00 uur een gezamenlijke 
drielandenviering. 
We verzamelen om 15.00 bij de hoofdingang en maken met 
een bus een rondrit over de basis. De burgemeester van Elmpt 
iets daarbij iets vertellen over het verleden en de toekomst van 
dit militair terrein. Daarna wandelen we van de kerk in Amern 
naar de kerk in Waldniel (4km), waar de drielandenviering 
plaatsvindt. Na afloop is er eten en brengt de bus ons weer te-
rug. Voor het gebruik van de bus wordt een bijdrage gevraagd 
van 5 euro per persoon.

In verband met de logistiek willen we graag weten wie er mee 
doet. Opgeven voor 22 september bij Henk Boven. 

U kunt er ook voor kiezen om rechtstreeks naar de drielanden-
dienst (18.00 Waldniel, Lange Strasse 48) te gaan.

Wanneer:  28 september 2019 om 15.00 uur
Waar:  Elmpt  / Waldniel
Contact: Henk Boven
Opgeven/info: boven.h@ziggo.nl
Telefoon:  0475-328318  

28|9
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Kerkproeverij
Zin om met mij naar de kerk te gaan op zondag 29 
september?

Alle leden van onze gemeente worden van harte uitgenodigd 
om op zondag 29 september iemand mee te nemen naar de 
dienst. In dat weekend zetten kerken in het hele land de deuren 
open voor gasten in het kader van de landelijke campagne 
Kerkproeverij. Onze gemeente doet ook mee!
Kerkproeverij vormt de gelegenheid om iemand die je persoon-
lijk kent uit te nodigen. Wij zullen als gemeente een viering 
maken die goed te volgen is voor mensen die niet gewend zijn 
aan een kerkdienst en die aantrekkelijk is om mee te maken. 
Daar hebben we u bij nodig. 
We kunnen er als kerk naar streven gastvrij en verwelkomend 
te zijn, maar als we geen uitnodiging doen aan mensen om ons 
heen, wie gaat er dan proeven van de gastvrijheid en liefde van 
God? Daarom aan u de vraag om iemand mee te nemen; een 
buur, een kennis of vriend die niet (meer) naar de kerk gaat en 
met wie u een relatie hebt, die u vertrouwt. Houd de uitnodi-
ging vrijblijvend: “Zou het je wat lijken om een keer mee te 
gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze 
zondag is speciaal voor gasten.” 
Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church 
Sunday, een initiatief van Michael Harvey waar kerken wereld-
wijd aan deelnemen. Zie voor meer info www.kerkproeverij.nl.

Wanneer:  29 september 2019 om 10.00 uur
Waar:   Kerk Maasbracht
Info:   www.kerkproeverij.nl.

29|9
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Vieren met dieren
Op vrijdag 4 oktober is het weer dierendag. Deze dag staan 
we stil bij de vreugde die al onze huisdieren en dierenvriendjes 
ons geven. 
Dit doen we in een speciale dierendagdienst: ‘Vieren met die-
ren’.
Het is een dienst die speciaal is toegespitst op jeugd en jonge-
ren, waarbij iedereen (ook vriendjes en vriendinnetjes) van 
harte welkom is. Alle huisdieren mogen gezellig mee naar deze 
dienst.
Tevens zal er een dierendagquiz gehouden worden waarbij 
leuke (dieren-)prijzen te winnen zijn.

Wanneer:  4 oktober 2019 om 19.00 uur
Waar:  “De Herberg” Maasbracht
Info:   Erick van Brakel

4|10
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Geweldloos communiceren
Zomaar een greep uit wat gehoorde zinnen uit kerk, pastoraat 
en huiselijke setting:  
“Ik hoor nooit iets van de kerk”
“Als dat gebeurt, dan kom ik zondag niet”
“Dat doet hij nu altijd als hij boos wordt”
“Laat maar, je begrijpt het toch niet”

Waarom gaat het soms mis met wat we willen zeggen of es-
caleert het in een gesprek met de ander?
In deze bijeenkomst krijgt u een eerste introductie in de metho-
de van ‘geweldloos communiceren’. Het maakt ons bewust 
van hoe er in onze woorden en communicatie een emotionele 
lading, oordeel of pijn zit. En welke vragen, behoeften eronder 
liggen. Daarvan bewust worden is een eerste stap. Dit geldt 
zowel voor wat en hoe wij zelf communiceren, als voor de 
mensen met wie we dat doen. Vervolgens kijken we naar alter-
natieve manieren om bij de ander door te vragen of onze eigen 
behoeften te verwoorden. Indien gewenst kunnen de bijeen-
komsten uitgebreid worden met een aantal oefenbijeenkom-
sten.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld? Voor mensen die in 
hun kerkenwerk (pastoraal, bezoekwerk, vergaderingen) of 
privé hier tegenaan lopen of zelf hier last van ervaren. 

9|10

Wanneer:  9 oktober 2019 om 20.00 uur
Waar:   Consistorie van de Minderbroederskerk
Opgave & info:  predikant@pg-roermond.nl
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70+ middag

Zaterdag 26 oktober organiseert de diaconie de jaarlijkse 70+ 
middag in “De Herberg”. De Heer Frens Westenbrink zal deze 
middag een lezing verzorgen met de titel: “Libellen - Heersers 
van het luchtruim”.
Libellen behoren tot de meest primitieve insecten van onze 
wereld. Het zijn agressieve jagers die met snelheden tot wel 
36 kilometer per uur op insecten jagen. 
Wereldwijd zijn er zo’n 6000 soorten bekend, waarvan je er in 
Nederland nu 67 kunt waarnemen. Alle libellen leggen eitjes 
in zoet water, waaruit zich larven ontwikkelen die maanden, 
tot zelfs meerdere jaren, op de bodem van vennen, kanalen of 
rivieren leven. Als de larve volgroeid is kruipt hij uit het water 
en barst de volwassen libel uit zijn larvenhuidje. Dan hebben 
ze, afhankelijk van de soort, nog 2 – 6 weken te leven om zich 
voort te planten. De verschillende soorten hebben de meest 
fantastische kleuren, van karmozijnrood tot indigoblauw. De 
spreker, Frens Westenbrink, is IVN-gids en auteur van het boek 
“Gorsselse heide, geschiedenis, flora en fauna”. Hij zal zijn 
verhaal uit de doeken doen met veel plaatjes van de prachtig 
gekleurde libellen die je in Nederland kunt waarnemen. 

Het volledige programma volgt in het contactblad van oktober.

26|10

Wanneer:  zaterdag 26 oktober 2019
Waar:   “De Herberg” in Maasbracht
Contact: Jeannette van Dijk
Telefoon:      (0475) 31 76 80
E-mail:  diaconie@pknmaasbracht.nl
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Maatschappelijke film & discussie 
Away from her: over ouderdom, dementie en liefde

De film gaat over Fiona, die Alzheimer heeft, en haar man Grant 
en de overgang van thuiswonen naar een verzorgingstehuis. 
Maar de film laat ook de barsten en onderhuidse kanten van het 
huwelijk zien en de geschiedenis en de onvermoede toekomst 
van een huwelijk. Het begint als een zoetsappige televisiefilm 
over een nare ziekte. Fiona en Grant lijken het perfecte stel - 
met een perfect huis aan een prachtig meer in het noorden van 
Canada. Grant kan niet geloven dat hij afscheid moet nemen 
van Fiona, maar op haar dringende verzoek brengt hij haar toch 
naar een verzorgingstehuis. En daar vindt Fiona een nieuwe 
liefde. Zonder omhaal onderzoekt Away from Her de onvoor-
spelbare wegen van het hart. Grant heeft het gevoel gestraft 
te worden voor zijn slippertjes uit het verleden - hun huwelijk 
was nooit zo stabiel als hij zichzelf voorhield. De film richt zich 
volledig op de karakters, die elk hun innemende en hun stekeli-
ge kanten hebben.
‘Away from Her’ is een sober en sterk drama met een prachtige 
hoofdrol van Julie Christie, die haast onmerkbaar schakelt tus-
sen onzekerheid en elegantie, tussen luciditeit en verwarring. 
Haar optreden verleent de film een tragische ondertoon, die 
wordt gecompenseerd door Polley’s optimisme. Zonder Fio-
na’s slopende ziekte ook maar enigszins te romantiseren, is 
Away from Her vooral een lofzang op de liefde.

29|10

Wanneer:  29 oktober 2019 om 20.00 uur
Waar:   Ontmoetingscentrum Roermond
Voorstukje:  https://pg-roermond.nl/away-from-her
info:  wio@pg-roermond.nl
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19|11
Alles vraagt om onderhoud
Lezing door Marinus van den Berg

Alles vraagt om onderhoud. Waar geen onderhoud is slaat 
slijtage toe. Dat geldt ook voor relaties. Ook relaties kunnen 
slijten en vragen om wederzijds onderhoud. Relaties kunnen 
tijdelijk zijn, zoals met buren of op het werk. Familierelaties 
zijn levenslang, maar niet allemaal even belangrijk. Vriend-
schapsrelaties zijn soms intenser dan familierelaties. Relaties 
zijn steeds in beweging en vragen steeds om aandacht. Dat 
kan heel moeilijk zijn om allerlei redenen. Een mens kan bijna 
ongezien vereenzamen. Het ontbreekt steeds meer aan relaties 
van betekenis. Dat is niet leeftijdsgebonden maar geldt voor 
alle levensfases. Soms kruipt een mens diep in zichzelf, wordt 
onbereikbaar en verlangt tegelijk naar contact, verbinding, 
gezien en erkend worden. Vaak wordt er veel verwacht van iets 
doen, maar soms moet je niets doen: “eerder naast iemand 
gaan liggen dan aan iemand trekken.” Marinus van den Berg 
zal allereerst stilstaan bij de vraag: “Eenzaamheid en verbin- 
ding, wat houdt dat in?”.
Marinus van den Berg woont in Rotterdam, is pastor en schrij-               
ver over rouw, afscheid, verlies. Op de Landelijke Pastorale 
Dag van de PKN verzorgde hij enkele workshops over een-
zaamheid en verbinding. Hij publiceerde dit jaar “Dicht op de 
dag, schrijven als levenswijze” (Ten have, Utrecht).

Datum:   dinsdag 19 november 2019
Locatie:  Ontmoetingscentrum Roermond
Contact: Welmoed Jacobs
E-mail:  wio@pg-roermond.nl
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Zanggroep Courage 
Courage, een zanggroep bestaande uit gemeenteleden maar 
ook randkerkelijken en niet gelovigen. Hoe gaan we met elkaar 
om, wat doen we in de kerk voor elkaar, hoe staat God hier in 
en wat doet het met mensen die niet en wel geloven in een 
God. Op een ontspannen manier zingen en respect hebben 
voor elkaars inzichten, dat maakt Courage zo bijzonder. 
We zingen een mix tussen Christelijke liedjes en andere mooie 
liederen met inspirerende teksten.

Op 17 december om 19:30 uur treedt zanggroep Courage op in 
het ontmoetingscentrum “De Herberg” Maasbracht.

Wanneer:  17 december 2019 om 19.30 uur
Waar:   “De Herberg” in Maasbracht
Contact:  Alinda Verdonk 
Telefoon:  06-17980149 
E-mail:  alindagootjes@hotmail.com

17|12
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Liturgisch bloemschikken Kerst 
In de week voor Kerstmis staat de workshop liturgisch bloem-
schikken weer op het programma. We gaan dan een mooi 
kerststuk maken waarin de symboliek van het komende kerst-
feest tot uitdrukking zal worden gebracht. 
Waarschijnlijk zal de workshop op woensdag 18 december 
vanaf 14:00 uur plaatsvinden, maar de exacte datum is op dit 
moment nog niet bekend. Deze datum kan dus nog wijzigen.

Voor alle materialen zal worden gezorgd. De kosten, inclusief 
het materiaal en koffie met iets lekkers, bedragen 20 euro per 
persoon (te betalen ter plaatse). Voor deze workshop geldt een 
maximum aantal deelnemers van 15 personen.
Voorinschrijven is noodzakelijk via het inschrijvingsformulier in 
de Herberg maar kan ook via een e-mail aan Erick van Brakel.
De definitieve datum zal worden aangekondigd in het contact-
blad.

Wanneer:  woensdag 18 december 2019 
  om 14.00 uur (voorlopige datum!)
Waar:   “De Herberg” Maasbracht
Contact:  Erick van Brakel
Opgeven:  erick-vb@live.nl

18|12
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Kerstmusical op Kerstavond
Het is inmiddels voor velen een heerlijke traditie. Op Kerst-
avond een musical opvoeren of juist komen aanschouwen. 

Dit jaar willen we uiteraard deze traditie doorzetten en daarom 
is de groep inmiddels alweer met de voorbereidingen bezig.

Als invalshoek en inspiratie is gekozen voor de drie wijzen uit 
het kerstverhaal. Wie zijn ze? Welke rol speelden ze nou ei-
genlijk? En wat bezielde hen om zomaar een ster na te jagen?
De drie wijzen zullen op originele wijze neergezet worden met 
een knipoog naar het originele kerstverhaal. Zij zijn uit de gratie 
gevallen en willen dolgraag in ere hersteld worden. Zou die ene 
ster die op Kerstavond aan de hemel verschijnt hun de eeuwige 
roem kunnen verschaffen? En kunnen zij de ware reden van 
het verschijnen van deze speciale ster achterhalen?
Het geheel is met een uniek sausje overgoten en zal natuurlijk 
begeleid worden door liedjes van vroeger en nu. 
Het belooft een luchtig en fantastisch verhaal te worden voor 
jong en oud. We hopen iedereen met familie en vrienden te 
mogen verwelkomen op Kerstavond in onze mooie Minder-
broederskerk.

24|12

Wanneer:  24 december 2019 om 20.00 uur
Waar:   Minderbroederskerk
Contact:  Diana Adams-Dumee
E-mail:   musical@pg-roermond.nl
Telefoon:  06 – 53591143
Facebook:  https://www.facebook.com/  
  kerstmusicalroermond/
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Liberaal Christendom
Lezing door Professor Dr. Rick Benjamins
  
Nog niet zo lang geleden verscheen het boek ‘Liberaal Chris-
tendom: ervaren, doen, denken’. In dit boek verwoorden elf 
schrijvers de betekenis van het geloof voor de hedendaagse 
uitdagingen en vraagstukken. De schrijvers spreken zich uit 
over waarheid en interpretatie, kerk en wereld, over God, Jezus 
en de Geest. Ze denken na over de impact van het geloof op het 
alledaagse leven, geweld, vrijheid en relaties tussen mensen. 
Liberaal Christendom helpt bij de grote kwesties van alle tijden 
en inspireert tot vrijmoedigheid. 
Alle schrijvers zijn verbonden met Op Goed Gerucht en/of de 
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten; twee bewegingen die 
binnen de PKN actief zijn. 

Eén van de redacteuren, Professor Dr. Rick Benjamins, heb-
ben we kunnen uitnodigen voor een lezing over Liberaal Chris-
tendom. De WIO verwacht een interessante en betekenisvolle 
avond. Omdat Liberaal Christendom niet op alle vragen een 
antwoord heeft, zullen de mensen tijdens de avond actief wor-
den betrokken.
Mensen die zich willen voorbereiden op deze avond worden 
geadviseerd om het genoemde boek te lezen. 

8|1

Wanneer:  8 januari 2020 om 20.00 uur
Waar:   Ontmoetingscentrum Roermond
Contact:  Gerard Jonkman
E-mail:  wio@pg-roermond.nl
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Plastic Fantastic?
Bijzondere dienst en dienstvoorbereiding
 
In samenwerking met de ZWO vervolgen we onze duurzame 
diensten. Dit jaar met bezinning en praktische handvaten over 
hoe wij in ons dagelijks leven kunnen minderen met ons plas-
ticgebruik en hoe we duurzamer kunnen consumeren. 

Vind je of vindt u het leuk om in deze dienst mee te denken, te 
helpen (praktisch, liturgisch, muzikaal, of creatief) of voor te 
bereiden, neem dan contact op met de predikant!

9|2

Wanneer:  9 februari 2020 om 10.00 uur
Waar:   Minderbroederskerk
Opgeven:      predikant@pg-roermond.nl
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Into Great Silence

‘Into Great Silence’ is een zeer nauwkeurige, gedeeltelijke stille 
meditatie over het kloosterleven in zijn meest pure vorm. Geen 
muziek, behalve de liederen in het klooster, geen interviews, 
geen commentaar. De film volgt het veranderen van de tijd, de 
seizoenen en de steeds terugkerende elementen van de dag, 
van het gebed. Een film die bijna een klooster wordt, in plaats 
van er een weer te geven. 

Een film van Philip Gröning over bewustzijn, absolute aan-
wezigheid, over mannen die hun leven hebben gewijd aan God 
in de allerpuurste vorm. ‘Into Great Silence’ is de eerste film 
ooit over het leven in La Grande Chartreuse, de vestiging van 
de legendarische Kartuizer Orde in de Franse Alpen.
De monniken leven aan de hand van eeuwenoude regels en 
rituelen. De Kartuizer Orde is de meest gesloten orde van de 
rooms-katholieke kerk en is bijna helemaal verborgen voor de 
buitenwereld. 
Dat Gröning toestemming heeft gekregen dit klooster als bui-
tenstaander en vooral als filmer te betreden, is een unicum te 
noemen.

Maatschappelijke film & discussie 

12|2

Wanneer:      12 februari 2020 om 20.00 uur
Waar:         Ontmoetingscentrum Roermond
Voorstukje:    https://pg-roermond.nl/silence
Info:  wio@pg-roermond.nl
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Pelgrimeren en zinzoeken
Lezing door Thomas Quartier

Pelgrimage is een populair fenomeen, ook in Nederland. Niet 
alleen pelgrimsplaatsen maar ook kloosters trekken grote aan-
tallen mensen aan die de weg naar hun eigen innerlijk willen 
bewandelen. Pelgrim en monnik staan voor twee manieren van 
zinzoeken. Wat betekenen pelgrimage en contemplatie in onze 
tijd? Welke kansen en beperkingen zijn ermee verbonden? 
Benedictijnermonnik en pelgrim Thomas Quartier zal zijn pers-
pectief en ervaring met ons delen. Dat doet hij aan de hand van 
de rituelen die de weg naar Santiago tot een pelgrimage maken 
en de ervaringen van contemplatie die in de benedictijnse spiri-
tualiteit een belangrijke rol spelen. Een spannende spirituele 
ontdekkingsreis naar het klooster op je eigen pelgrimage van 
het zinzoeken! 

Br. Thomas Quartier osb (1972) is monnik van de abdij Sint 
Willibrord in Doetinchem. Hij is directeur van het Benedictijns 
Centrum voor Liturgische Studies aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen en hoogleraar voor Monastieke Spiritualiteit aan de 
Katholieke Universiteit Leuven. Daarnaast is hij verbonden aan 
het Titus Brandsma Instituut en de Benedictijnse Universiteit 
Sant Anselmo in Rome. Onlangs verscheen: “Heilige woede. 
Monnik zijn, een radicale keuze” (Advenniat 2018).

3|3

Wanneer:  dinsdag 3 maart 2020 om 20:00 uur
Waar:   Ontmoetingscentrum Roermond     
Thema:   Pelgrimage en zinzoeken
Contact:  Wilma Kaemingk
E-mail:   wio@pg-roermond.nl
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Spiritualiteit in de 
Veertigdagentijd

In een aantal bijeenkomsten krijgt u een introductie en oefe-
ning in een andere (spirituele) manier om de Bijbel te lezen: 
Lectio Divina (‘Goddelijke lezing’).
Wil je meer halen uit een Bijbeltekst en wil je vooral ervaren 
wat een tekst met je doet? Probeer dan deze spirituele vorm 
van lezen: de Lectio Divina. Dit is een christelijke vorm van 
meditatief lezen. Het gaat er vooral om wat een tekst met je 
doet, in plaats van de rationele doordenking of bespreking; het 
verkrijgen van informatie is minder belangrijk. Je leest de tekst 
in vier ‘meditatieve’ stappen om ruimte te bieden om God tot 
je te laten spreken. Wat zegt deze tekst jou, op dit moment en 
met jouw vragen? In en na afloop van deze vier stappen is er 
gelegenheid tot uitwisseling van de ervaringen in de groep. De 
teksten die we lezen zullen ons voorbereiden en meenemen op 
weg naar Pasen.

In navolging van het succes van voorgaande jaren willen we 
ook weer een oecumenische opzet van de deelnemers beogen: 
Iedereen is van harte welkom en neem vooral iemand mee!
De bijeenkomsten zijn op donderdagavonden in de veertigda-
gentijd.

start
5|3

Wanneer:  5, 19 maart, 2 april, 
  Witte Donderdagviering 9 april 2020
Waar:   Consistorie van de Minderbroederskerk
Opgave & info:  predikant@pg-roermond.nl
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800-jarig bestaan Munsterkerk
Voorjaar 2020 verzorgt deken Rob Merkx een rondleiding door 
de Munsterkerk.
Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk behoorde tot een grote Cister-
ciënserinnenabdij en werd gesticht omstreeks 1218 door graaf 
Gerard III van Gelre en zijn vrouw Margaretha van Brabant.
De wijding van de kerk was op 1 oktober 1220 door aarts-
bisschop Engelbert van Keulen. Sinds de wijding wordt, tot op 
heden, dagelijks het H. Misoffer gevierd. Alleen in de periode 
1797-1803 stond de Munsterkerk leeg, toen de Fransen de 
abdij sloten. 

Een stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit de 16e eeuw 
laat een kerk zien met een gotische spits. Het gebogen dak van 
de barokke koepeltoren wordt voor het eerst afgebeeld door 
Jan de Beijer in 1738. Waarschijnlijk geplaatst na de grote 
stadsbrand van 1665.
In de 19e eeuw is de kerk in verval geraakt en de Roermondse 
architect Dr. Pierre Cuypers ontfermt zich over het gebouw.
Cuypers transformeert de kloosterkerk tot een stadskerk en 
plaatst twee rijzige westtorens. Ook de oosttorens worden 
daarna vervangen en hij past de vieringkoepel aan. Restau-
raties na de 2e Wereldoorlog laten een versobering van het 
interieur zien. Exterieur van de kerk blijft echter ongewijzigd. 

april/mei
2020

Wanneer:  datum rondleiding zal t.z.t. bekend 
  gemaakt worden.
Waar:   Munsterkerk Roermond
Contact:  Annemarie Vriesen
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Liturgisch bloemschikken Pasen 
In de Goede Week, vlak voor het Paasfeest, staat de workshop 
liturgisch bloemschikken weer op het programma. We gaan 
dan een mooi fleurig paasstuk maken waarin de symboliek van 
de Goede Week en het komende Paasfeest tot uitdrukking zal 
worden gebracht. 
Waarschijnlijk zal de workshop op woensdagmiddag 8 april 
vanaf 14:00 uur plaatsvinden, maar de exacte datum is op dit 
moment nog niet bekend. Deze datum kan dus nog wijzigen.

Voor alle materialen zal worden gezorgd. De kosten (inclusief 
het materiaal en koffie met iets lekkers) bedragen 20 euro per 
persoon (te betalen ter plaatse). Voor deze workshop geldt een 
maximum aantal deelnemers van 15 personen.
Voorinschrijven is noodzakelijk via het inschrijvingsformulier in 
de Herberg maar kan ook via een e-mail aan Erick van Brakel.
De definitieve datum zal worden aangekondigd in het contact-
blad.

8|4

Wanneer:  woensdag 8 april 2020 
  om 14.00 uur (voorlopige datum!)
Waar:   “De Herberg” in Maasbracht
Contact:  Erick van Brakel
Opgeven:  erick-vb@live.nl
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Alpe d’HuZes
Jaarlijks beklimmen duizenden fietsers, hardlopers en wande-
laars de Alpe d’Huez (Alpe d’HuZes) om geld in te zamelen 
voor het Kankerfonds.

Onze groep ‘De Bourgondische Trappers’ bestaat uit 9 mannen 
en 2 vrouwen en gaat op 4 juni 2020 als groep deze uitda-
ging aan. Ieder gaat, op zijn eigen tempo, proberen om de Alpe 
d’Huez meerdere malen te beklimmen. De route is 13 kilometer 
lang en heeft een stijgingspercentage van gemiddeld 10%, een 
pittige uitdaging dus.
Als groep zijn wij te volgen via Facebook ‘De Bourgondische 
Trappers’. Hier laten wij zien hoe we samen toewerken naar dit 
doel en houden iedereen op de hoogte van onze vorderingen. 
Ook onze inzamelingsacties worden hier vermeld. Wij hopen 
door ons trainingsprogramma gedurende het jaar om op 4 juni 
2020 een mooi bedrag op te halen voor het Kankerfonds, zo-
dat het in de toekomst misschien mogelijk zal zijn deze ver-
schrikkelijke ziekte te genezen.
Steunt u ons ook?

Namens enkele leden van de protestantse kerk Maasbracht:
Hans Boonstra, Henri van Sandijk en Peter van Sandijk.

4|6

Wanneer:  4 juni 2020
Waar:   Alpe d’Huez
Facebook:  https://facebook.com/
  De Bourgondische Trappers/
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Jezus Onder De Regenboog
Christen en anders dan de norm….dat is de laatste jaren 
steeds geaccepteerder, maar vaak levert het toch (innerlijke) 
strijd op. Of dat nou eenzaamheid, schaamte, niet geaccep-
teerd worden of iets anders is: die strijd is herkenbaar voor 
velen. Niet eens altijd persoonlijk trouwens: soms hangt het 
samen met een familielid, vriend of bekende.
Ongeveer eens per maand/eens per zes weken proberen we 
bij elkaar te komen voor een bijeenkomst of een ander uitje; 
de ene keer gaan we met een groep naar een museum of een 
restaurant, een andere keer kiezen we voor een workshop of 
gaan we samen een gesprek aan.
Jezus Onder De Regenboog wil allereerst een veilige ontmoe- 
tingsplaats zijn; of je nou homo, lesbisch, bi of transgender 
bent of jezelf überhaupt als “anders dan de norm” ziet: je bent 
welkom. Oók als je te maken hebt met vragen of gevoelens 
rondom een bekende of familielid; neem gerust contact op. Als 
een groep ervaringsdeskundigen kan Jezus Onder De Regen-
boog wellicht helpen! 
Hoe?
Ongeveer eens per maand / eens per zes weken zullen we bij 
elkaar komen. De data zullen via de website en de Facebook-
groep bekend worden gemaakt. Een gedeelte van de groep 
doet mee aan de Bruggen Bouwenbijeenkomsten. Indien je 
persoonlijk wilt worden gecontacteerd, laat ons dit gerust 
weten!

Wanneer:   Om de 4 tot 6 weken
Contactpersoon:  Marjolein Heinen
Telefoon:   06-38003537 
   (ma-do van 10 tot 19 uur)
E-mail:    jodrlimburg@gmail.com
Facebook:   Jezus Onder De Regenboog  
    

om de 
4-6 

weken
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Bijbelse kernfiguren

Bent u altijd al gefascineerd door een Bijbels personage? Of 
hebt u vragen over of moeite met één van hen? Deze serie 
bijeenkomsten schept de mogelijkheid om in de huid te kruipen 
van deze Bijbelse figuur. Elke bijeenkomst krijgt één van de 
deelnemers de gelegenheid zich ‘als deze persoon’ te presen-
teren en de bijzondere levenswandel of keuzes van dit perso-
nage toe te lichten. Vanwaar zijn of haar fascinatie en vragen? 
De andere deelnemers krijgen vervolgens de gelegenheid om 
met deze persoon in dialoog te gaan. 

We gebruiken de methode ‘bibliodrama’ om een ontmoe-
ting tot stand te brengen tussen de deelnemer en de Bijbelse 
figuur. Eén van de deelnemers neemt een fictieve gast mee, 
bijvoorbeeld  David, en licht aan de groep toe waarom juist 
deze persoon is gekozen. Door het spelen van rollen en inleven 
in situaties komt een wisselwerking tot stand tussen vragen, 
denkbeelden, intenties en handelingen van Bijbelfiguren en de 
persoonlijke levenservaringen van de speler. Zo kunnen Bij-
beltekst en actuele levenservaring elkaar wederzijds verrijken.
Deelnemers van deze kring staat een ‘ontmoeting over de tij-
den heen’ te wachten met een bekende figuur uit de Bijbel, 
geïntroduceerd en ingeleefd door één van de deelnemers. Be-
langstellenden kunnen komen snuffelen of aanhaken.

Wanneer:  Afhankelijk van de voorkeur van de   
  deelnemers zal de groep donderdag-
  middag of ‘s avonds bijeenkomen. 
Waar:  Consistorie van de Minderbroederskerk 
Opgave & info:  predikant@pg-roermond.nl
 

op
donder-

dag



                  

Maasbracht 2019
09/10  19:30  Contactavond Pastorale Raad, 
  Ontmoetingscentrum “De Herberg” 
25/10  19:30 Zangworkshop voor de leden van Courage
17/11  10:00 Gezamenlijke Kerkdienst, 
  Minderbroederskerk Roermond

Maasbracht  2020
03/06 N.t.b Gemeenteavond

Overige activiteiten
Roermond 2019
14/09  10:00  Open Monumentenweekend / Nationale Orgeldagen
15/09 14:00 Open Monumentenweekend / Nationale Orgeldagen
21/10 20:00  Groothuisbezoek
08/11 10:00  Groothuisbezoek
16/11  Sleep-in jeugd Maasbracht & Roermond
25/11 20:00 Groothuisbezoek
08/12  Concert “Zang en Muziek”: Op weg naar Kerst
15/12 19:00 Drielandendienst
31/12  19:00 Oudejaarsvesper

Roermond 2020
27/01  20:00  Groothuisbezoek
06/02 10:00 Groothuisbezoek
20/02  20:00  Groothuisbezoek
17/03 20:00  Groothuisbezoek
16/04 20:00  Groothuisbezoek
04/05 18:30 Herdenkingsconcert
12/05 20:00  Groothuisbezoek
31/05 13:00  Oecumenische Pinksterviering ihkv 
  800 jaar Munsterkerk
Juni   Biënnale. Cultureel evenement in Roermond
Juli   Boekenmarkt
September Open Monumentenweekend

Meer informatie over deze activiteiten is t.z.t. te vinden op de website, 
de nieuwsbrief en Contact.



30

Protestantse Gemeente 
Maasbracht
Bezoekadres 
Sintelstraat 23, 6051 BL, 
Maasbracht
De Herberg
Naast het kerkgebouw
Kerkdienst 
Iedere zondag om 10 uur is 
er in Maasbracht kerkdienst.

Minderbroederskerk 
Roermond
Bezoekadres
Minderbroederssingel 15G
6041KG Roermond 
(t.o. de brandweerkazerne)
Postadres
Postbus 213
6040 AE Roermond
Het Ontmoetingscentrum
Naast de Minderbroederskerk
Kerkdienst
Iedere zondag om 10 uur. 
Open Kerk
Iedere dinsdag van 14-17 uur.
Parkeren
In de omgeving van de 
Minderbroederskerk is het 
ook op zondag betaald parkeren 
(van 12 tot 20 uur).

Maasbracht

Roermond



www.pknmaasbracht.nl



 www.pg-roermond.nl    www.facebook.com/protestantsegemeenteroermond

Dit is een uitgave van de werkgroep Communicatie
Redactie: Wilma Kaemingk | Haiko Meelis | Meije Roseboom |  Gerard Jonkman  
Grafische vormgeving: Studio DeZe | Evelyn de Zeeuw


