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Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en Eijsden

Kerkberichten

Augustus - September 2021
retouradres: Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals

Even pauze in de Kloosterkerk tijdens de wateroverlast
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Colofon

Voorwoord

Kerkberichten verschijnt zes keer per jaar als kerkblad voor de Protestantse Ge-

meente Maas-Heuvelland en de Protestantse Gemeente Eijsden. Het is een uit-

gave van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. 

Abonnementen per jaar: binnenland 19,-/buitenland 30,-/emailabonnement 7,50. 

Advertentietarieven op aanvraag (tussen 50 en 125). De volgende uitgave ver-

schijnt op 1 oktober 2021 en bestrijkt de periode van 1 oktober tot 2 december.  Kopij 

hiervoor dient uiterlijk 12 september 2021 a.s. aangeleverd te worden bij uw redac-

teur ofwel via  redactiepm@hotmail.com

Als dit nummer in de brievenbus valt, zijn de dagen van wateroverlast 
al weer voorbij. Maar wat ze teweeggebracht hebben bij hen die er 
door getroffen zijn, zal nog lang in het geheugen blijven zitten. Toch 
moet er doorgegaan worden. Net als na de opheffing van de lock-
down. Wat heeft die ons trouwens gebracht? Hebben we alleen maar 
negatieve ervaringen of toch ook wel positieve? De redactie heeft dit 
nummer als thema meegegeven: ‘De oogst van corona’ en dat in posi-
tieve zin. Harrie de Reus, Ruud Foppen en Kees Hollemans spelen hier 
op in. Het is een diverse oogst en wat op het eerste gezicht misschien 
niet positief lijkt, is het bij nader inzien toch wel. Lees de bijdragen, 
ze geven handvatten om na te denken over wat wij, gemeenteleden, 
voor ogen zouden kunnen hebben in de komende jaren als het om de 
gemeente Maas-Heuvellland gaat. 
Scriba Pieter Caljé roept in feite ook daartoe op. De Kerkenraad wil in 
het najaar een dialoog aangaan met de gemeenteleden. Men wil pei-
len wat de behoeftes zijn en men wil spreken over de gemeente van 
de toekomst. Hij schrijft dat we voor een transformatieproces staan en 
dat een interimpredikant kan helpen dat proces vorm te geven. Ver-
heugend is dat na het vertrek van Iris van der Heul veel gemeente-
leden hun dienst hebben aangeboden. Niet bij de pakken neerzitten, 
maar aan de slag gaan.

De activiteiten die, zoals het zich laat aanzien, ook weer opgestart kun-
nen worden, nodigen ook uit om weer aan de slag te gaan. Naast de 
‘eigen’ activiteiten zijn er ook enkele die door Klooster Wittem aange-
reikt worden. Daarnaast kunt u uw hart ophalen aan orgelconcerten 
die klinken in de St. Servaasbasiliek en in Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. 
Bovendien zijn er ook nog gratis lunchconcerten. En niet te verge-
ten: er is het jaarlijks terugkerende evenement ‘Musica Sacra’. Genoeg 
mogelijkheden om lichaam en vooral geest te ‘onderhouden’ in de 
maanden augustus en september voor wie niet naar het buitenland 
gaat. Het gedoe rond reizen over de grenzen heen mag trouwens een 
goede aanleiding zijn om te ontdekken dat het Maas-Heuvelland veel 
moois te bieden heeft.

Marije Bijleveld

Voor(r)uitblik
Ds. Harrie de Reus

Afgelopen coronajaar heeft veel stilgezet in het 
kerkelijk leven. Kerkdiensten konden niet wor-
den bezocht, de kerken waren dicht, het contact 
tussen gemeenteleden was wat minder, activi-
teiten gingen niet door. Sinds de versoepelingen 
van juni ontwaken we wat uit die slaapstand. Het 
is alleen niet de slaap die ons heeft verkwikt – 
het is het wakker worden dat weer levendigheid 
brengt en goede moed.  

Tegelijk is er in de liturgie juist veel in beweging ge-
bracht tijdens de lockdown. Drie typeringen zou 
je kunnen geven aan wat er in onze gemeente ge-
beurde toen kerkdiensten slechts beperkt of niet meer 
toegankelijk waren. 

De eerste typering is die van beeldregistratie. De kerk-
dienst vindt plaats in de kerk. Tegelijk wordt de viering 
door een camera (Valkenburg en Maastricht) of mi-
crofoon (Vaals) live geregistreerd zodat thuis kan wor-
den meegekeken of meegeluisterd. (Hopelijk volgt 
Gulpen snel) De video richt als het ware jouw blik 
naar de spreker of naar de musicus. Als de camera op 
ooghoogte hangt, kun jij thuis worden aangekeken 
en aangesproken. Je maakt zo deel uit van de liturgie 
die elders wordt gevierd.
De geluidsregistratie in Vaals geeft aan de vieringen 
een bijzonder karakter, juist omdat er niets is te zien 
en je je dus op geluid concentreert – bijna als bij een 
podcast (ik hoorde inderdaad iemand die tijdens haar 
wandeling via de app zo naar de dienst luistert). De 
vierende gemeenschap is deels fysiek in de kerk aan-
wezig, deels virtueel (en vaak ook op andere tijdstip-
pen).

De tweede typering is die van vooraf opgenomen 
kerkdiensten. Toen kerkomroep haperde in de St. Jan 
is daarop overgestapt. Ook in de Stille Week en Pa-
sen is hiervan gebruik gemaakt. De nabijheid die je als 
medewerker aan de dienst creëert, is enorm: je kunt 
de camera laten inzoomen waar je maar wilt en je 
kunt de viering monteren op wat je de mensen thuis 
wilt laten beleven. 

Daarnaast geeft deze vorm meer mogelijkheden om 
met beelden ondersteuning te geven aan de gespro-
ken woorden of de muziek. Dat is zeker een meer-
waarde. De liturgie wordt meer een totaalbeleving 
van geluid én beeld. Iedereen maakt hier op dezelfde 
manier de viering mee, er is geen onderscheid tussen 
wie wel in de kerk kan zijn en wie niet.

Een tussenvorm van deze twee typen is ook mogelijk, 
maar vraagt meer techniek en inzet van vrijwilligers: 
gedurende de live-registratie van de viering voeg je 
beelden toe voor mensen thuis. Tijdens de collecte 
zou je bijvoorbeeld een filmpje van het collectedoel 
kunnen laten zien, of de rekeningnummers in beeld 
brengen.

Een derde typering laat de vaste liturgische vorm en 
plaats achter zich en zoekt nieuwe vormen: video-
meditaties. In de kerk opgenomen, of juist op andere 
plekken. Het zijn vaak korte, actieve filmpjes. Ook die 
vorm is tijdens de beide lockdowns gebruikt.

(Een vierde typering is nog ongebruikt: live virtuele 
vieringen via bijvoorbeeld ZOOM of vieringen met 
een interactieve presentatie zoals de Mentimeter of 
interactie vanuit huis via Whatsapp.)

De spannende vraag is natuurlijk: wat gaan we nu 
doen? Het gebeurt gemakkelijk dat we – nu we weer 
in de kerk kunnen komen – de camera en de men-
sen thuis ‘vergeten’ door ze niet meer aan te kijken of 
specifiek te betrekken. Maar bedenk wel dat het aan-
tal bezoekers via kerkomroep of YouTube vaak ver-
gelijkbaar (zo niet meer) is met het aantal dat in de 
kerk zit (!). Dit geeft aan hoezeer de liturgie naar de 
huiskamer is verplaatst. Niet als gebod, zoals tijdens 
de lockdown, maar als een gevonden nieuwe manier 
om deel uit te maken van de vierende gemeenschap. 
Op de vraag ‘waar zou men behoefte aan hebben na 
corona’ lijkt mij hier tenminste één antwoord te lig-
gen om na de vakantie samen uit te werken.
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Kwetsbaarheid
Misschien hebt u dat indringende essay over de co-
ronacrisis van de Tsjechische priester, filosoof en 
theoloog Tomáš Halík gelezen. Hij betoogt dat chris-
tenen deze coronatijd zouden moeten aangrijpen 
voor een radicale verandering van kerk en christen-
dom. Vele kerken, synagogen en moskeeën staan of 
stonden leeg en waren gesloten tijdens de pandemie, 
overal ter wereld. Hij ziet “in deze lege en gesloten 
kerken een teken en een uitdaging van God”. Want de 
wereld is ziek. Niet alleen door de corona-pandemie. 
Ook de staat van onze beschaving is ziek. “Een te-
ken des tijds” noemt hij dat. Hij denkt dat het niet 
zal gebeuren dat we weer snel terugkeren naar het 
normale. Want dat zal niet goed uitpakken. Hij pleit 
voor diepgaand onderzoek naar de klap die onze we-
reld heeft opgelopen. Want: “De kwetsbaarheid van 
de mondiale wereld is duidelijk zichtbaar”.

Uitdagingen
Voor kerk en christendom ziet Halík vier uitdagin-
gen. In de eerste plaats zou de kerk een veldhospitaal 
dienen te zijn dat hulp biedt aan mensen die fysiek, 
mentaal, sociaal en spiritueel getroffen zijn. Maar er 
zijn ook andere taken. “Ze heeft ook een diagnostice-
rende rol te vervullen (het wijzen op ‘de tekenen van 
de tijd’), een preventieve rol (het creëren van een ‘im-
muunsysteem’ in een maatschappij waarin kwaad-
aardige virussen van angst, haat, populisme en nati-
onalisme wijdverbreid zijn)”. En een vierde rol van de 
kerk is een herstellende, het helpen verwerken van 
trauma’s door middel van vergeving.

Zoekers
Halík vraagt zich af of de lege kerkgebouwen mis-
schien stonden voor de leegte in de kerken. Als die 
kerk geen serieuze pogingen doet om de wereld een 

“In kerkelijk Nederland is er een enorme koud-
watervrees voor de gedachte dat geloven een 
proces is dat permanent in staat van verande-
ring verkeert”, aldus de theoloog en communi-
catiewetenschapper Anne van der Meiden. Hij 
overleed begin juni op hoge leeftijd. Volgens 
hem staat protestant zijn voor “vrijheid, open-
heid en vernieuwing”. 

Dat kan Van der Meiden wel vinden, maar we hou-
den niet zo van verandering en vernieuwing. Als er 
ergens veranderingen worden aangekondigd, dan 
hoor je al snel: “Dat zal zo’n vaart wel niet lopen, dat 
krijgen ze er toch niet door”. We laten liever alles bij 
het oude. Persoonlijk heb ik bijvoorbeeld moeite met 
opruimen. Onlangs heb ik eindelijk tien verhuisdo-
zen vol met boeken naar een goed doel gebracht, 
nadat ze een jaar of vijf roerloos op zolder hadden 
gestaan. Eigenlijk stonden ze daar wel goed, ik had er 
geen last van, maar de zolder raakte wel steeds voller. 
Het was moeilijk om nog iets te vinden. Er moest dus 
wel iets gebeuren. 

Alles stroomt
In de vorige Kerkberichten uitte Nelleke de Kruik haar 
teleurstelling over de veranderingsprocessen in de 
kerk waar zij mee te maken had en die niet gelukt 
zijn. ”De mensen die graag veranderingen wilden, 
zijn vertrokken en de mensen die het prima vonden 
zoals het was, zijn gebleven”. Wat we misschien meer 
moeten leren accepteren, is dat de wereld om ons 
heen continue verandert. ‘Panta rhei’, zo werd de filo-
sofie van Heraclitus (530-470 v. C.) samengevat, ‘alles 
stroomt’. Wie tweemaal in dezelfde rivier gaat zwem-
men, zwemt de tweede maal in ander water dan de 
eerste keer. Zo maakte hij de verandering tot beginsel 
van alle dingen.

Voor Onderweg
Ds. Ruud Foppen

Niets is hier blijvend

compleet ander gezicht van het christendom te la-
ten zien, zal die leegte de toekomst van de kerk zijn, 
zegt hij. Waarom hebben we ontwikkelingen zoals de 
leegloop van de kerken zo lang toegeschreven aan 
externe invloeden in plaats van ons te realiseren dat 
er - zoals vaker in de geschiedenis - opnieuw een 
hoofdstuk van het christendom ten einde komt, en 
het tijd is ons voor te bereiden op een nieuw hoofd-
stuk? “We hebben ons te veel bezig gehouden met 
het bekeren van ‘de wereld’ en minder met het be-
keren van onszelf. Dat bekeren betekent niet simpel-
weg ‘onszelf verbeteren’, maar een radicale verande-
ring van een statisch ‘christen zijn’ in een dynamisch 
‘christen worden’”. En daarbij ziet hij geen onder-
scheid meer tussen ‘gelovers’ en ‘niet-gelovers’, want 
beide categorieën zijn zoekers geworden. Zij zijn te 
vinden aan de rand van de kerken en aan de rand van 
de samenleving, daar waar Christus hen zocht.

“We hebben ons te veel bezig gehouden met 

het bekeren van ‘de wereld’ en minder met 

het bekeren van onszelf.“

Loslaten
Wat blijft nu concreet over? De verhalen hierboven 
geven geen handig gereedschap om te sleutelen 
aan onze kerkelijke gemeenten. Misschien willen we 
dat gereedschap ook wel te snel. En zullen we eerst 
samen het idee moeten loslaten dat alles blijft zoals 
het is. Dat we accepteren dat alles beweegt. Niet al-
leen Heraclitus, ook Johannes de Heer geloofde in 
de verandering, getuige het refrein van lied 166 uit 
mijn stoffige bundeltje: “Niets is hier blijvend (2x) / Al-
les hoe schoon ook zal eenmaal vergaan / Maar wat 
gedaan werd uit liefde voor Jezus / Dat houdt zijn 
waard’ en zal blijven bestaan”.

Startzondag 2021

Op zondag 12 september zal de jaarlijkse startzondag weer georganiseerd worden! Deze keer is het 
thema Ont-Moeten met als ontmoetingsplaats ‘t Gulper Hoes in Gulpen!
Er wordt gezorgd voor een ruim aanbod aan activiteiten onder het mom van niks moet, alles mag 
(zolang we ons aan de dan geldende corona-regels houden)
Het belangrijkste doel is dat we als gemeente samen een nieuwe start maken na alles wat er gebeurd is 
de afgelopen tijd. Ontmoeting is toch de basis van gemeente-zijn en we willen u uitdagen om samen 
te zoeken naar hoe we daar in het nieuwe seizoen vorm aan kunnen gaan geven.
Inloop vanaf 10:15, start programma 11:00. Rond 13:00 sluiten we af met een lunch, waarvoor u zich 
apart kunt aanmelden.
Aanmelden kan per mail: startzondag.pgmh@gmail.com of telefoon 0612223815.

Hartelijke groet van de startzondagcommissie
Lineke, Baukje, Jody, Martine
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Kunstwerk panelen voor de kerk in Vaals

Het is al enige tijd geleden dat we iets hebben kunnen melden over 
de voortgang van het werk van religieus kunstenaar Bert Kersten uit 
Rotterdam.
Afgelopen maand kregen we echter het verheugende bericht dat de 
twee houten panelen (reliëfs) klaar zijn!

De reliëfs ademen geestverwantschap, respect en dankbaarheid uit. 
De compositie is opgebouwd uit de gegevens uit het boekje van de 
jubileumuitgave en de foto’s van de avondmaalsbeker en doopschaal. 
Het is een verwijzing, maar ook verwondering en dankbaarheid.
Op de foto’s krijgt u een eerste indruk, maar het kan niet tippen aan de 
realiteit.
Toch hebben we besloten om nog even te wachten met het ontvan-
gen van de kunstwerken.
Eerst willen we de verbouwing achter de rug hebben. Daarna hopen 
we een mooie bijeenkomst te plannen waarbij we Bert Kersten kun-
nen ontmoeten en hij uitleg kan geven over de werken.
U hoort hier natuurlijk uitgebreid meer over zodra we een datum we-
ten.
Namens de kunstwerkgroep, Ria Smit. 

Berichten uit de PGMH en Eijsden
Voortuinieren
Zoals ieder weet, groeit alles als kool buiten. Dit dank-
zij de (overvloedige) regenval dit seizoen. Ook in het 
voortuintje van de Oude Pastorie schieten de kruiden 
de grond uit. Daar nemen ze ongecontroleerd bezit 
van de witte bodembedekking die daar werd geacht 
dat tegen te houden. De mooie plaatjes die de num-
mers van de Nieuwsbrief van deze zomer lieten zien 
hebben wat inspiratie gegeven om die strook wat 
meer natuurlijk in te richten en er een strook bloei-
ende bloemen en kruiden van te maken. Dat vraagt 
behalve overleg over het hoe en wat wel wat hulp 
bij de inrichting en onderhoud, want behalve wilde 
bijen wil het oog ook wat. 
Dus: wil je meedenken en af en toe je groene vingers 
aan het werk zetten, geef je dan op bij Babette Lem-
mer, 0049-24153809914 of b.lemmer@gmx.de

Historische boeken in Vaals
Thomas Richter uit Aken heeft een beschrijving 
van onze bijbels enz. gemaakt, tweetalig, een klein 
schriftje van ca. 50 pagina’s met foto’s enz. Er is een 
klein aantal exemplaren beschikbaar en mensen die 
hiervoor interesse hebben kunnen dat melden bij 
Babette Lemmer, 0049-24153809914 of 
b.lemmer@gmx.de

Stoelen in de kerk in Vaals
Vanaf donderdag, 15 juli komt er binnen het kerk-
gebouw in Vaals m.b.t. de herinrichting een proef-
opstelling van zes verschillende stoelen die kunnen 
worden beoordeeld. De stoelen verschillen behoor-
lijk qua prijs en ondergetekende is benieuwd wat de 
bevindingen hierover zijn.

Jens Giessing

Wateroverlast
Dick Knol, redacteur Vaals-Valkenburg en Gulpen, is 
met vakantie. Hij vroeg mij (Marije Bijleveld) iets te 
schrijven over de wateroverlast in Gulpen en Valken-
burg. Ik heb die alleen via de media gezien, dus ik 
kan geen ooggetuigenverslag geven. Harrie de Reus 
schrijft er in de Nieuwsbrief van 18 juli uitvoerig over. 
Maar voor degenen die de Nieuwsbrief niet gelezen 
hebben of die hem misschien niet krijgen, wil ik kort 
samenvatten wat er is gebeurd:
Als een ramp een gebied treft waar je woont, dan kun 
je als kerkelijke gemeente waar nodig de kerken ope-
nen en aanwezig zijn. In Gulpen stond ‘t Gulper Hoes 
woensdagavond ((14 juli) stand-by om toeristen en 
geëvacueerde bewoners op te vangen. Ben Theunis-
sen was er met andere vrijwilligers en Harrie de Reus 
om eventuele gasten op te vangen. In ‘t Gulper Hoes 
moest er trouwens gedweild worden, omdat het wa-
ter door de vloer omhoogkwam. Donderdag kon het 
gebouw weer open voor de Hoeskamer, waar buurt-
bewoners elkaar konden ontmoeten.

In Valkenburg was de overstroming heel heftig. De 
Kloosterkerk bleef gelukkig gespaard. Donderdag-
morgen vroeg ging de kerk open. Er was geen stroom 
vanwege een grote stroomstoring. Maar er werd toch 
gezorgd voor koffie, want die werd thuis bij Mieke op 
een campingstel gezet. Heel wat kannen koffie wer-
den zo heen en weer gebracht en uitgeschonken. 
Koffie, thee, koekjes, chocola en cocacola werden 
door Bernhard uit Berg en Terblijt aangevoerd, want 
in Valkenburg waren alle winkels dicht. Ruim hon-
derd mensen hebben door de dag heen onderdak in 
de Kloosterkerk gezocht. Aan de katholieke gemeen-
schap (hun H.H. Nicolaas en Barbarakerk werd over-
spoeld) werd het gebruik van de Kloosterkerk aan-
geboden, evenals aan de Muziekschool om toch de 
afsluiting van het seizoen te kunnen organiseren. 

Vanuit de drie kernen is omgekeken naar gemeen-
teleden in gebieden waar het water hoog stond, 
geëvacueerd moest worden, of evacuatie dreigde. 
Mochten er mensen hulp nodig hebben, neem con-
tact op met mensen van de kernraad of kerkenraad of 
Harrie de Reus. We kijken wat we voor elkaar kunnen 
betekenen.
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Kerkdiensten
Omdat we niet weten welke beperkingen vanwege corona aan ons 
zullen worden geadviseerd, dienen we een slag om de arm te houden 
met het gebruik van ons kerkje voor de geplande zondagsdiensten . 
Er zijn diensten gepland op 15 augustus (ds. Hana), 29 augustus (ds. 
Drost) en 19 september (ds. Spoelstra). Op 12 september is er de ge-
bruikelijke startzondag voor Maas-Heuvelland waar we ons bij zullen 
aansluiten.
De dienst van 18 juli is zogezegd echt in het water gevallen. Eerst was 
een dienst in onze kerk of kerktuin niet mogelijk als gevolg van de Vol-
ta Classic op die dag met finish net naast de kerk. Als alternatief had-
den we een dienst in de Martinuskerk zullen organiseren, maar door 
de overvloedige regen en wateroverlast moest onze voorganger Joke 

Boot helaas verstek laten gaan. Zoals bij ieder bekend, komt 
Joke uit Leidschendam en verblijft zij, als ze een dienst leidt 
in onze kerk, altijd op camping de Bosrand. Daar was verblijf 
dat weekend door wateroverlast niet mogelijk.  

Collecten Diaconie
De Diaconie is oorspronkelijk opgericht om armoede te be-
strijden in eigen kring. Deze rol is in onze eigen kring beperkt. 
Wel zijn veel van onze kerkelijke leden op leeftijd en soms 
eenzaam. In de coronaperiode is dit specifiek naar voren ge-
komen en hebben we proberen contact te houden met leden 
die niet makkelijk naar de kerk kunnen komen. 
Er zijn in Eijsden in 2021 minder kerkdiensten geweest dan 
gepland. Daarom is er minder vaak gecollecteerd, maar 
de bijdragen zijn toch steeds bijzonder mooi. De Diaconie 
maakt in deze bijzondere tijd uit de eigen reserve iets meer 
over dan wordt opgehaald. De volgende collecten zijn af-
gedragen: Amnesty International (€ 100), Voedselbank Zuid 
Limburg (€ 100), Jeugdwerk PKN (€ 100), Stichting Vrienden 
Pieterke (€ 100), PKN: kwetsbare vrouwen Oeganda (€158,30) 
en Werelddiaconaat: vakantietas(€ 130).
Op 1 augustus wordt gecollecteerd voor Stichting Wereldwijd 
in Eckelrade, op 15 augustus voor Christenen in Pakistan, op 
29 augustus voor eigen diaconie en op 19 september voor 
Homeless Child.

Kerktuin
De trots in onze kerktuin is de grote magnoliaboom. Onder 
deze boom hebben we de afgelopen periode corona-proof 
een aantal tuindiensten gevierd. Deze is gesnoeid door Tho-
mas. Verder heeft een aantal mensen hard gewerkt om de 
tuin verder te ontdoen van het vele onkruid dat met dit weer 
welig tiert.

Wel en Wee
We hebben, zoals in de laatste diensten bij de mede-
delingen is gemeld, dit jaar al twee leden gehad die 
de respectabele leeftijd van 90 jaar hebben bereikt. 
Dit zijn Joke van der Veen en Jo Poldervaart. Ook 
langs deze weg aan beiden nog de hartelijke felici-
taties.

Activiteiten
Veel van onze activiteiten liggen al lang stil. Nu het 
vaccineren voorspoedig verloopt, worden de eerste 
bewegingen weer gemaakt om weer wat actiever te 
worden. De Leeskring is weer van start gegaan en 
hopelijk zullen ook de koffie/thee ochtenden of mid-
dagen weer georganiseerd worden.

Dick Rootert

In gedachtenis Jeannet van der Velde

Op 17 juni overleed Jeannet van der Velde. Zij werd 76 jaar. Bijna tien weken eerder werd ze met hartproble-
men opgenomen in het ziekenhuis. Het werd een onzekere periode, ook door de gedwongen isolatie door 
corona. En het beeld wisselde sterk. Er waren goede dagen naast het bed en ook slechte dagen met veel zorg 
bij de zonen Klaasjan en Roel. Jeannet wist wat zij wilde, ook dat zij een kritische operatie in die laatste dagen 
afwees. Het was goed zo. Er was vrede.

Jeannet was het toonbeeld van zorg en betrokkenheid op anderen. Ze regelde graag en goed. Ze zat in de 
oudercommissie, het schoolbestuur, de kerkenraad - ook als voorzitter - en in een beroepingscommissie. 
Als er iets te regelen viel, was Jeannet erbij. 

Negen jaar geleden overleed Sietze. Na die klap wist ze haar leven weer op te pakken, ondanks de forse 
nierproblemen die haar leven beperkten. Er moest dagelijks met het dialyseapparaat gespoeld worden, maar 
krachtig en bijna vanzelfsprekend genoot ze van de mooie dingen. Zoals de cruises (het apparaat ging mee), 
de prachtplek op de camping aan de Maasplassen waar ze veel en graag las, maar natuurlijk genoot ze het 
allermeest van de kleinkinderen en vooral van de jongste Käe. Alleen al het observeren van haar vijfjarige 
kleinzoon maakte haar blij en gelukkig. 

Ze had een breed netwerk. Er waren de ochtendlijke belronde, de vriendinnen, de spelletjes en haar trouwe 
hulp Hulia. Na de knieoperatie leek er iets te veranderen en was ze soms moe en afwezig. Maar klagen kon ze 
niet, ze bleef de sterke en zelfbewuste Jeannet, alleen was de controle op de dingen soms minder. 

Na de dienst in de St. Jan, waar we het bekende gedicht van de apostel Paulus over de liefde lazen, brachten 
we haar naar haar graf, waar ze bij Sietze werd gelegd. Het meeste is de liefde. Sterker dan de dood is de liefde, 
zo leefde zij, zo stierf zij. Dat het voor haar geliefden en voor ons allen tot troost mag zijn.

Ruud Foppen

❦

Vanuit de kerkenraad van Eijsden
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Activiteiten in onze gemeente

Wat een opluchting dat de ziekenhuizen niet meer vol corona-
patiënten liggen en dat de regels weer verruimd zijn. Voor een 
groot deel dankzij de vaccins en vaccinatiebereidheid van de 
bevolking. Laten we er gebruik van maken, maar tegelijkertijd 
kijken of alles wel weer moet zoals we gewend waren. Misschien 
kunnen er ook nieuwe, andere activiteiten komen of moeten 
andere, oude bijeenkomsten anders… De anderhalvemeter-
maatregel blijft voorlopig nog wel en de noodzaak van handen 
wassen en ventilatie houden we.  Maar ontmoeten kan weer en 
bezinnen ook! We zijn weer Onderweg!

Omdat het onduidelijk is wat er wel en niet dit jaar zal kunnen plaats-
vinden, komt er weer geen boekje. We zullen ons best doen alles 
steeds op tijd op de website en in de Nieuwsbrief te krijgen. Houdt u 
die beide dus in de gaten. En omdat er geen boekje komt, wel nu vast 
een overzicht van de activiteiten die al gepland staan tot januari.

De Huiskamer in de Kloosterkerk gaat gewoon door
Iedere donderdag bent u van harte welkom in de Huiskamer van 14-16 
uur.
Informatie bij Lies Oost  043 - 3647242 
 of  06 57882620 van wijkverpleegkundige Maike/Envida. 

Krantenleeskring Valkenburg 
Donderdag 2 september 10.30, Kloosterkerk Valkenburg
We lezen heel wat af. Kranten, tijd- schriften, kerknieuws, weekbladen. 
En soms zou je daar best eens over willen praten. Dat kan: Alle deel-
nemers nemen een stukje mee waar ze een vraag over hebben die 
ze aan de anderen willen voorleggen.  We gaan – ook dit seizoen – 
weer met elkaar in gesprek. Donderdag 2 september is weer de eerste 
keer. Daarna steeds de eerste donderdag van de maand. Tijd 10.30 uur/ 
Kloosterkerk Valkenburg/ 
Gespreksleider: André van Dijk  vandijkandre@hotmail.com

Duits/Nederlandse Leeskring
Donderdag  2 september 20.00 uur, in de Oude Pastorie in Vaals!
Op 2 september, de eerste bijeenkomst na de zomer, bespreken we 
‘Wolfstijd’ / ‘Wolfszeit’ van de Duitse schrijver Harald Jähner, een boek 
over Duitsland en Duitsers in de eerste tien jaar na het einde van de 
oorlog. De Duitsers stonden voor het grote niets, de ‘Stunde null’: 

Ontmoeten en bezinnen De steden lagen in puin en miljoenen vluchtelingen 
en ontheemden, ontslagen dwangarbeiders en terug-
kerende krijgsgevangenen moesten in de chaos een 
nieuw bestaan zien op te bouwen. Het was ‘Wolfs-
tijd’: Iedereen was gericht op zichzelf en zijn eigen 
‘roedel’. Maar te midden van alle armoede, honger en 
anarchie ontstond ook een niet te onderdrukken le-
venslust, een verlangen naar dansen, naar welvaart 
– en naar vergetelheid. 
Volgende boeken: 7 oktober Maarten ’t Hart – ‘Mag-
dalena’, 11 november Wolfgang Herrndorf met ‘Tsjik’ 
en op 9 decemnber van Lize Spit – ‘Het smelt’.
Maar we beginnen op donderdag 2 september met 
het boek ‘Wolftijd’ van de schrijver Harold Jähner.
Informatie: Babette Lemmer, tel: 0049 241 5380 9914 
mail: b.lemmer@gmx.de 

Online actualiteitenkring
Op de eerste maandag van de maand, te beginnen 
op maandag 6 september kunt u via de Link: https://
us02web.zoom.us/j/87611624441?pwd=Ky9ibWh1
cEFCRDlyVkJka1h Xbk9rUT09 Meeting ID: 876 1162 
4441 Passcode: 744775  inzoomen op een gesprek 
over wat voor u van belang is in het nieuws van de 
afgelopen tijd met andere belangstellenden. 
Tijd:  20.30 uur – 21.30 uur met mogelijkheid van uit-
loop.

Gesprekskring Zuid/Oost 
komt 13 september weer bijeen.
Informatie bij Marjan Bouwsma. Tel.nr. 06-53355994

De Schrift geopend
Maandag 20 september 20.00 uur, Oude pastorie in 
Vaals
Onoordeelkundig gebruik kan ernstige schade toe-
brengen…  Deze bekende waarschuwing geldt in 
sommige gevallen ook voor de Bijbel. De teksten zijn 
soms vreemd en de boodschap lijkt niet altijd met-
een duidelijk. 
We lezen samen een bijbeltekst, benoemen wat we 
er niet van begrijpen of wat schuurt en laten de tekst 
op ons inwerken. 

Ds. Harrie de Reus geeft achtergronden en uitleg bij 
het bijbelverhaal. 
Het waren tot nu toe steeds bijzondere avonden 
waarin we in soms weerbarstige teksten samen toch 
inspirerende elementen ontdekken. In overleg met 
de deelnemers zal echter gekeken worden of er ook 
een mogelijkheid is om overdag bijeen te komen. 
Maar in september nog een keer een avond!
U bent, als steeds, van harte welkom. Inlichtingen: 
Dick Knol 045 5444539 d.knol@hetnet.nl

Leeskring Eijsden
We proberen weer voorzichtig in een normaal pa-
troon te komen. ‘De Stem’ van Jessica Durlacher is de 
roman die voor september op het programma staat. 
De precieze datum bepalen we in onderling over-
leg, evenals de titels die we lezen. De bijeenkomst is 
overdag in het kerkelijk centrum in Eijsden.
Informatie: Ruud Foppen, mail ruudfoppen@xs4all.nl

Be(zin) in film
Samen naar een mooie film kijken die van alles aan 
vragen oproept. Wat is het dan fijn om na afloop daar 
met elkaar over te kunnen praten, gedachten uitwis-
selen en standpunten uitwisselen. En als het weer 
kan, onder het genot van iets te drinken en te eten.
De eerste woensdag van de maand gaan we weer 
van start, te beginnen in oktober. De eerste drie avon-
den hebben als thema: ‘De kracht van het woord’ en 
de films die we daarbij hebben uitgezocht zijn de 
volgende:
Noteert u maar vast: woensdag 6 oktober ‘Green-
book’, 3 november ‘Words’ en 1 december ‘Three 
billboards...’
 
Lezing klooster Wittem
In Klooster Wittem zal op vrijdag 17 september eme-
ritus hoogleraar ethiek Frits de Lange een lezing hou-
den met als titel: Het leven als pelgrimstocht, langs 
de grenzen van de kerkelijke traditie. Tijd: 19.30 – 
21.30 uur.  Aanmelden: 043-4501741 of via de web-
site: www.kloosterwittem.nl
Entree € 10,00 (te betalen op de avond zelf)
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Koorconcert Vrouwenensemble ‘Embrace’
Onder leiding van André van Vliet
Al vele jaren komt de bevlogen musicus André van 
Vliet met een van zijn koren naar Klooster Wittem. 
Dit jaar komt hij twee keer; in augustus met het Vrou-
wenkoor Embrace. 

André van Vliet studeerde in 1991 af aan het conser-
vatorium in Utrecht. Hij reist wekelijks het land door 
als begeleider en solist en leidt zelf ook enkele koren. 
Hij geeft regelmatig concerten in binnen- en buiten-
land, ook voor radio en televisie.
‘Embrace’ is een klein koor van zes enthousiaste en 
ervaren zangeressen. Het zal een gevarieerd pro-
gramma aanbieden van voornamelijk religieuze 
koorwerken, die worden afgewisseld met orgelstuk-
ken door de dirigent. Muziek en zang zijn voor André 
van Vliet en zijn koor een uitdrukking van hun dank-
baarheid voor het leven en hun eerbied voor God.
Datum en tijd: donderdag 12 augustus 2021, 
20:00 - 21.30 uur
Entree: vrije gave; 
Opgave vooraf is niet nodig (tenzij de coronaregels 
weer verscherpt worden) 

Rondleiding Klooster Wittem
Een kijkje achter de kloostermuren
Met ingang van juli is het weer mogelijk: deelnemen 
aan een rondleidingen door Klooster Wittem: door 
kerk en kapellen, de refter, de tuin, de grafkelder en 
de monumentale kloosterbibliotheek. Na afloop van 
de rondleiding is er een kopje koffie of thee met een 
stuk vlaai.
Data en tijd: iedere woensdag en zaterdag van 
11:00 uur tot 13:00 uur
Aanmelden (verplicht) kan tot 9.30 uur op de betref-
fende dag via tel. 043 450 1741 (dagelijks van 9 tot 17 
uur) of via de website van het klooster: www.kloos-
terwittem.nl/rondleidingen
U wordt (vooralsnog) verzocht om tijdens de rondlei-
ding een mondkapje te dragen.

Prijs: 10 euro incl. koffie/thee en vlaai. 
Klooster Wittem
Wittemer Allee 32
6286 AB Wittem
www.kloosterwittem.nl

Kroedwusj-wandeling
Op zaterdag 14 en zondag 15 augustus kunt u 
vanuit Klooster Wittem meedoen aan een kroed-
wusj-wandeling. Een kroedwusj is een boeketje van 
bepaalde veldbloemen en granen, die bescherming 
zouden bieden tegen ziekte en onheil. Traditioneel 
werden (en worden) deze verzameld en gezegend op 
Maria Hemelvaart, 15 augustus.

In Wittem is er in het Maria-Hemelvaartweekend 
tweemaal een wandeling om kroedwusjen te ma-
ken: na uitleg bij de start gaat u in de velden rond 
het klooster op zoek naar de benodigde bloemen. Na 
ca. 1,5 uur is er gelegenheid om kroedwusj-boeketjes 
samen te stellen en ten slotte is er een korte viering 
met zegening van de kroedwusjen.

De wandeling is dit jaar in verband met corona op 
twee dagen, zodat de groepen wat kleiner gehouden 
kunnen worden. 

Tijd: 13.30 tot ca. 16.00 uur
Deelname kost € 2,50; aanmelden vooraf via de re-
ceptie van het klooster, tel. 043 450 1741 of via de 
website: www.kloosterwittem.nl

Op zondag 15 augustus speelt in de Kloosterkerk Ben 
Dassen op dwarsfluit Marialiederen, van 14.00 tot 
16.00 uur. Hierbij kunt u vrij in en uit lopen. Rond ca. 
15.45 uur kunt u eventueel aansluiten bij de viering 
met kroedwusj-zegening.

Orgelfestival L’Europe & L’Orgue 
3 t/m 31 augustus en 19 december 2021
L’Europe & L’Orgue bestaat 60 jaar (1960-2020) en wij 
gaan ervan uit dat het festival dit jaar door kan gaan. 
Uiteraard zullen wij de dan geldende overheidsmaat-
regelen en de regels van het Bisdom (i.v.m. Covid-19) 
in acht nemen. 
Op dinsdag 3 augustus 2021, om 20u, opent de 
Vlaamste Ignace Michiels het internationale festival 
op het Séverin-orgel van de Onze-Lieve-Vrouweba-
siliek. Een week later, op 10 augustus, hoort u de be-
faamde Michel Bourcier, organist van de kathedraal 
van Nantes (Fr) op het hoofdorgel van de Sint-Ser-
vaasbasiliek. Op de dinsdagen erna (t/m 31 augus-
tus) kunt u in een van de beide Basilieken genieten 
van nog een drietal top-organisten, resp. Marcel Ver-
heggen, de Poolse Jaroslaw Tarnawski (PL) en Hans 
Leenders. 
Op alle tussenliggende vrijdagen zijn er gratis lunch-
concerten (12.30-13u) op twee verschillende loca-
ties: de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek op het OLV-plein 
en de Sint-Martinuskerk in Wyck. In december volgt 
nog een extra concert in de Sint-Servaasbasiliek door 
Marcel Verheggen, in samenwerking met lichtkun-
stenaar Marcel Wierckx. Wij hopen u te verwelkomen 
bij onze concerten.

Programma zomerfestival l’Europe & l’Orgue 2021
Dinsdag 3 augustus: 20.00 uur
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek | Ignace Michiels  

Vrijdag 6 augustus: 12.30 uur
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek | Andreas Hoffmann (DE)

Dinsdag 10 augustus:  20.00 uur
Sint-Servaasbasiliek | Michel Bourcier (FR)

Vrijdag 13 augustus: 12.30 uur
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek | Momoyo Kokubu (BE) 

Dinsdag 17 augustus: 20.00 uur
Sint-Servaasbasiliek | Marcel Verheggen   

Vrijdag 20 augustus: 12.30 uur
Sint-Martinuskerk (Wyck)| Bert den Hertog

Dinsdag 24 augustus: 20.00 uur 
Sint-Servaasbasiliek | Jaroslaw Tarnawski (PL) 

Vrijdag 27 augustus: 12.30 uur
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek | Anja Hendrikx

Dinsdag 31 augustus: 20.00 uur
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek | Hans Leenders

Zondag 19 december: 20.00 uur
Sint-Servaasbasiliek | Marcel Verheggen, i.s.m. Marcel 
Wierckx, lichtkunstenaar 

Meer info: www.orgelfestivalmaastricht.nl 

Kunstenfestival Musica Sacra
22 t/m 26 september
Van woensdag 22 t/m zondag 26 september vindt de 
39ste editie plaats van Musica Sacra. Het thema van 
2021, Moeder Aarde, keert terug in de vele program-
ma’s van het vijfdaagse kunstenfestival dat plaats-
vindt op unieke locaties in de historische binnenstad 
van Maastricht. Het festivalprogramma bestaat uit 
muziek uit alle stijlen, genres en windstreken en uit 
film, theater, dans, lezingen en beeldende kunst. 
Het complete programma staat online. 
info@musicasacramaastricht.nl
Daar kunt u alles lezen en eventueel kaarten bestel-
len.
Zondag 26 september 2021 in de St. Janskerk. Een 
protestante kerkdienst, om 10 uur. Het blokfluiten-
semble Lunet uit Maastricht speelt een aantal stuk-
ken. Leerlingen van het Sint Maartenscollege had-
den recent een studieblok over de toekomst van de 
aarde. Er werden twee gedichten uitgekozen die in 
de kerkdienst worden voorgedragen. De muziekdo-
cent Willie Aretz, professioneel componist, heeft ze 
op muziek gezet. In dit festival worden deze wereld-
premières uitgevoerd. Bijzonder dat dit Maastrichtse 
initiatief ook in onze kerk te horen zal zijn.
De toegang is gratis. Wel wordt u gevraagd zich van 
tevoren aan te melden bij Mw Elly de Haan, 043- 
3624240, dehaan-verduyn@freeler.nl

Welkom, ds. Joen Drost
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Het proces van één gemeente worden

Een mailtje komt op je computerscherm voorbij. Van de eindre-
dacteur van Kerkberichten. Of ik, nu Maastricht geen predikant 
heeft, voor Kerkberichten zou willen schrijven. Daar heb ik toch 
even over moeten nadenken. De laatste jaren ben ik, op verzoek 
van de toenmalige Classis, intensief betrokken geweest bij de 
fusie van de Protestantse Gemeenten Brunssum, Heerlen en 
Landgraaf, tot de nieuwe Protestantse Parkstadgemeente. Mijn 
aandacht was dus niet direct gericht op Maas-Heuvelland, hoe-
wel ik in Vaals woon.

Eén gemeente
Toch heb ik het verzoek aangenomen. De eindredacteur vroeg mij om 
iets te vertellen over hoe dat gaat: één gemeente zijn. Als ik terugdenk 
aan het proces dat we in Parkstad met elkaar hebben doorgemaakt 
dan is het eerste dat bij mij opkomt: het was pure noodzaak. De pre-
dikant van Heerlen ging met pensioen. De gemeente Landgraaf was 
al lang te klein om zelfstandig te kunnen doorgaan. Daar werkte men 
met een predikant die voor 0,2 fte gedetacheerd was. In de gemeente 
Brunssum was de predikant met ziekteverlof. Er was wel een samen-
werkingsverband tussen deze drie gemeenten, maar dat functioneer-
de niet. 

Financiën
We zijn toen begonnen met te kijken hoe een nieuwe samengevoegde 
gemeente er financieel voor zou staan. Vervolgens vroegen we ons af 
wat we met die financiële middelen konden en mochten doen. Van de 
toezichthouder kregen we toestemming voor één full-time predikant 
en een kerkelijk werker voor vier jaar. We hebben toen het grote geluk 
gehad dat Ds. Stegink uit Sittard, die voor 0,2 fte in Landgraaf was ge-
detacheerd, onze predikant wilde worden. Hij was op de hoogte van 
de situatie en hoefde zich dus niet in te werken. Dat is, als je een predi-
kant elders uit het land beroept, altijd weer een probleem. Die heeft tijd 
nodig om de specifieke situatie van Zuid-Limburg te leren kennen. We 
vonden verder Ds. Agnes Hana (oudpredikant van de Oude Mijnstreek) 
bereid om het ouderenpastoraat in de gemeente op zich te nemen. 

Nieuwe structuur
Toen kwam de vraag: hoe betrekken we de gemeente bij het zoeken 
naar een nieuwe structuur. Drie min of meer zelfstandige kernen wil-
den we niet handhaven. Dat zou een te grote rem zijn geweest op het 
naar elkaar toe groeien van de gemeente als geheel. Daarom zijn er 
voor de diverse werkvelden werkgroepen gevormd. Naast het College 
van Kerkvoogden, en de Diaconie werden dat de werkgroep Pasto-
raat, de werkgroep Ontmoeting en Bezinning, de werkgroep Jeugd, de 
werkgroep Communicatie en de werkgroep Vernieuwing. 

De leden van deze werkgroepen komen uit alle drie 
de kernen. Elke werkgroep heeft een vertegenwoor-
diger in de Kerkenraad.  
Met vallen en opstaan krijgt deze structuur nu vorm. 
Het nadenken over wat er in de gemeente kan en 
moet gebeuren gebeurt centraal zonder dat de ker-
nen zich buiten spel voelen staan.  

Betrokkenheid van de gemeente
De gemeente wordt voortdurend betrokken bij deze 
ontwikkelingen. We zijn begonnen met regelmatig 
gezamenlijke kerkdiensten te houden. Dan zijn dus 
twee van onze drie kerkgebouwen gesloten. Na zo’n 
gezamenlijke kerkdienst werd de gemeente regel-
matig op de hoogte gebracht van de ideeën die in 
de werkgroepen vorm hadden gekregen. Discussie 
erover en bijstellen van nieuwe plannen waren daar 
aan de orde van de dag. Voorkomen moest worden 
dat de gemeente het gevoel kreeg dat een paar men-
sen, ergens in een achterkamertje, belangrijke beslis-
singen namen. Dat wordt straks van nog meer belang 
als de kerkgebouwen ter discussie komen. We heb-
ben er drie. Die zijn op de duur niet te handhaven.

Samengevat
Deze nieuwe structuur kan alleen maar werken als 
ze steunt op de gemeente. Daarom is communica-
tie ook zo belangrijk. Om een voorbeeld te noemen. 
Onder degenen die Kerkelijke Bijdrage betalen, is er 
een ruim aantal dat niet (zo regelmatig) naar de kerk 
komt en ook het kerkblad niet leest. 

Hoe komen we er achter wat zij vinden van de nieu-
we ontwikkelingen? De werkgroep communicatie 
buigt zich hierover. 

Maas-Heuvelland
Als ik van bovenstaande ontwikkelingen in Parkstad 
uitga, dan vallen me in Maas-Heuvelland een paar 
dingen op. Het eerste is dat ik me afvraag of er echt 
sprake is van één gemeente. Ik weet niet beter dan 
dat nu Maastricht geen predikant heeft Maastricht op 
zoek gaat naar een interim-predikant. Maar de predi-
kanten zijn toch verbonden aan de gemeente Maas-
Heuvelland? En die gemeente heeft op dit moment 
één predikant. Die mag dan wel verbonden zijn aan 
de kernen Valkenburg en Vaals-Gulpen, maar hij is 
wel predikant van Maas-Heuvelland. Welke rol speelt 
hij bij het zoeken van een tweede predikant voor 
Maas-Heuvelland? In Parkstad proberen we voortdu-
rend de gemeente in haar geheel te betrekken bij dit 
soort vragen. Werkt er in Maas-Heuvelland een com-
municatiewerkgroep, die de gemeente (misschien 
juist wel in deze coronatijd) bij deze vragen betrekt, 
zodat er straks niet de opmerking komt ‘dat alles toch 
al beslist is’
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit arti-
kel dan is mijn adres: holl2582@gmail.com

Kees Hollemans

Toen kwam de vraag: 
hoe betrekken we de gemeente 

bij het zoeken naar een nieuwe structuur.
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Voortgang Projecten

Goed nieuws. Na alle vertragingen en onzekerheden de afgelo-
pen jaren is het eindelijk zover. De handen gaan uit de mouwen. 
Voor de vergadering van de Kerkenraad is voorgesteld de her-
inrichting Vaals en die van de Kloosterkerk door te zetten en te 
gaan uitvoeren. Daarover dan ook eerst.

Vaals
Met de laatste bijdragen van fondsen is het dekkingsplan voor de her-
inrichting rond. Toen tijdens de Kerkenraad werd bevestigd dat de kern 
Heuvelland en vooral onze leden in Vaals in staat waren met nieuwe 
activiteiten het multifunctionele karakter van de kerk ook voor onze 
eigen gemeente in te gaan vullen, gaf dat de doorslag. Inmiddels is op 
15 juli de eerste bijeenkomst geweest met de projectbegeleiders, de 
installateurs en de aannemer voor de inrichting. Ondanks alle prijs-
stijgingen van de afgelopen maanden in de bouw hebben we samen 
kans gezien de inrichting op een kleine overschrijding na zonder noe-
menswaardig kwaliteitsverlies binnen het budget te houden. 

Na de bouwvak gaat de herinrichting van start. Het gebruik van de kerk 
op de zondagen zal er wel wat van merken, maar weinig beperkingen 
ondervinden. De feestelijke opening, ofwel de oplevering wordt niet 
eerder dan in de maand april verwacht. 

Kloosterkerk
Uw vertegenwoordigers van het CVK hebben nog wat overleg moeten 
voeren met de gemeente Valkenburg om het eens te kunnen worden 
over de voorwaarden die verbonden zijn aan hun subsidie. Daar zijn 
we nu uit. Intussen hebben ondergetekende en Lianne Schuuring, die 
de verhuur coördineert, met alle toekomstige gebruikers gesprekken 
gevoerd. Gesprekken die ons enthousiasme over de toekomst van de 
gemeenschapsvoorziening en kerk hebben vergroot. We ondervon-
den meedenkende mensen, veel ideeën over gezamenlijke inspannin-
gen om ons ‘huis’ tot een bruisend centrum van activiteiten te maken, 
waarin de eredienst, zingeving en cultuur een rol spelen. Dat vertrou-

wen heeft de Kerkenraad ook uitgesproken. Die heeft de Kerkrent-
meesters gevraagd dit project nu verder op te starten. Dat be-

gint met het vragen van toestemming aan de CCBB, onze 
PKN-toezichthouder. Na de zomer willen we het met el-
kaar eens zien te worden over de exploitatie van de kerk. 
De eerste begroting laat zien dat we het in financieel op-
zicht voor elkaar kunnen krijgen en na een aanloopperi-
ode er goed uit gaan komen, zo verwachten we. 

Vlak voor de bouwvak zijn de bestekken gereed, zo-
dat de installateurs en aannemerij hun offertes kun-
nen uitbrengen. Dan moet blijken of we binnen de 
begroting blijven. In eerste instantie door net als we 
voor Vaals hebben gedaan te bezien waar we de kos-
ten kunnen beperken door de inrichting op een wat 
andere manier aan te pakken. Na de vakantie gaan we 
in overleg met alle gebruikers om het beheer van de 
kerk en ruimtes verder met hen vorm te geven. Ook 
deze herinrichting is dan naar verwachting rond april-
mei gereed en dan …kan de vlag uit en is deze ‘open 
kerk’ meer dan ooit een feit. 

Sint Jan
De start van de inrichting en het vervangen van de 
verwarming van de Sint jan laat nog even op zich 
wachten. Het ziet er weliswaar naar uit dat we met 
hulp van het budget van de Vrienden van Sint Jan 
en de fondsen aan de slag zouden kunnen, maar we 

Van de Kerkrentmeesters
hebben daarvoor wel wat van onze plannen moeten 
bijstellen. Zo blijft de houten vloer voor de preekstoel 
liggen en zien we daar af van vloerverwarming. 

Dat kan betekenen dat we de ruimtetemperatuur 
wat hoger moeten houden dan in de situatie met de 
warme voeten die we voor ogen hadden. We onder-
zoeken nu de mogelijkheden toch weer een oliege-
stookte ketel te plaatsen voor de luchtverwarming. 
Dat heeft voor- en nadelen, waar we ons de komende 
tijd over buigen alvorens de knopen door te hakken. 

De Kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel de 
inrichting van de kerk gefaseerd te gaan uitvoeren 
wanneer het financiële plaatje niet helemaal rond 
komt. Dat laatste weten we pas nadat de uitvoerders 
hun offertes tegen het licht van de huidige prijzen 
hebben kunnen houden. Intussen bespreken we met 
onze belangrijkste subsidiegever, de provincie, de 
wijzigingen en de noodzaak tot uitstel. 

klaarstomen van straten, wijken en buitengebie-
den voor extremer weer. Nu is klimaatadaptatie 
een containerbegrip. Volgens hoogleraar klimaat-
adaptatie Richard Klein moet er veel meer gebeu-
ren: alle gebouwen en straten moeten weerbaar 
worden, tegen hittestress en hoosbuien. Wat kan 
de individuele burger doen? Regentonnen in elke 
tuin kunnen het waterstelsel ontzien, waardoor 
het ‘knellende korset’ van de rivieren een beetje 
speling krijgt. Fransje Hooimeijer merkt op dat een 
sleutel van de oplossing is dat we afscheid nemen 
van versteende straten, vol asfalt en stoeptegels. 
“Dat geldt voor de achtertuin van alle Europeanen. 
Als alle Fransen hun achtertuintje dichtleggen met 
tegels, zitten wij hier met een waterprobleem”. Ui-
teraard worden er meer oplossingen aangedragen, 
maar een regenton plaatsen en tegels in de tuin 
lichten, dat kan iedereen doen! Denk er eens over 
na. Wateroverlast kan verwoestend zijn!

Marije Bijleveld

In Trouw van 17 juli in een artikel over ‘Extreem weer’

Hoewel geen enkele wetenschapper een keihard 
causaal verband kan leggen, is het helder dat de 
waterramp past in de trend van een grimmig kli-
maat, waarbij de hogere temperaturen gepaard 
gaan met extremen in het weerbeeld. De over-
stromingen passen in het rijtje van hagelbuien en 
gortdroge grasvelden. De situatie in Zuid-Duitsland 
en Limburg met diepe dalen en een netwerk van 
rivieren en beken is uniek en kwetsbaar, maar niet 
los te zien van de klimaatproblemen. Milieu- en 
waterexpert Fransje Hooimeijer van de TU Delft 
zegt: “De risico’s nemen toe. Zee, rivieren en afvoer 
in de riolen zijn dé grote risicofactoren als gevolg 
van een grilliger klimaat”. Verder zegt ze onder an-
dere dat de wereld, behalve het beteugelen van de 
klimaatcrisis, met wind, water en warmte moet le-
ren omgaan. Patrick Verkooijen, directeur van het 
VN-expertisecentrum voor klimaatadaptatie, dat 
in Groningen en Rotterdam gevestigd is, pleit voor 
zowel het remmen van klimaatopwarming als het 

Opgemerkt...
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Op 17 juli heeft de Kerkenraad een heidag gehad waarin we een 
eerste verkenning hebben gedaan voor de dialoog met de ge-
meente die we in het najaar willen houden over de toekomst 
van de gemeente. 

We willen daarbij twee lijnen uitzetten. Allereerst willen we in een open 
gesprek de behoeftes peilen van de huidige gemeente. Daarnaast wil-
len we spreken over de gemeente van de toekomst. Hoe stellen we 
ons die voor? Wat zijn de consequenties van de verschillende scena-
rio’s? Een belangrijk inzicht van de heidag was, dat we tot de conclusie 
kwamen dat beide thema’s – de behoeftes van de huidige gemeente 
en die van de gemeente van de toekomst – niet in tegenstelling tot 
elkaar staan. Waar wij nu behoefte aan hebben kan heel goed inge-
bouwd worden in het transformatieproces waar we voor staan.

Om ons te helpen dat transformatieproces vorm te geven en om ons 
als gemeente wat meer op orde te brengen voor we een nieuwe predi-
kant gaan aanstellen, leek het aangewezen eerst een interim-predikant 
aan te stellen. Ook de classis leek dat een goed idee. Zowel de clas-
sispredikant Marco Luijk als het mobiliteitsbureau van de PKN hebben 
ons een kandidaat aanbevolen. Eén is een predikant met een lange 
ervaring als gemeentepredikant, maar nog wat minder als interimmer, 
de andere juist een kandidaat met een grote interim-ervaring met ge-
meentes van zeer diverse aard. Met beiden zijn inmiddels door Marika 
de Bruijn, Harrie de Reus en Jody Martens gesprekken gevoerd. Ons 
trio was enthousiast over de kandidaten, die ook op relatief korte ter-
mijn beschikbaar bleken. Begin augustus zal de Kerkenraad met één 
van hen verdere gesprekken voeren. Beide kandidaten deden niet al 
te dramatisch over onze situatie. De vragen waar wij voor staan, daar 
staan vele andere gemeentes ook voor.

Waar de Kerkenraad erg verheugd over was, dat na het schielijke ver-
trek van ds. Iris van der Heul vele gemeenteleden hun diensten aanbo-
den. Eén van het is Kees Vermeiden, die zich aangeboden heeft om het 
pastoraat in Maastricht te structureren en ook bereid is ambtsdrager 
met die taak als opdracht te worden, zeker voor de periode waarin 
we nog geen vaste predikant in Maastricht hebben. Daarna zou dan 
opnieuw bekeken worden waar zijn talenten het meest nodig zijn. We 
zullen Kees als ambtsdrager aan de gemeente voordragen. Zijn voor-
beeld verdient navolging. Het ambtsdragerschap hoeft geen zware, ge-
meentebrede verantwoordelijkheden met zich mee te brengen – ook 
kleinere en afgebakende taken zijn zeer waardevol voor de gemeente 
en Kerkenraad.

De afgelopen tijd zijn er een aantal nieuwe Kerkenraadsleden direct 
door de Kerkenraad bevestigd omdat we niet bijeen konden komen. 

Van de Kerkenraad

Maar we hebben steeds gezegd dat zodra het weer 
kon, we die bevestiging alsnog voor de gemeente 
wilden doen. Het gaat om Marika de Bruijn, Jody 
Martens en – als de gemeente met onze voordracht 
akkoord is – Kees Vermeiden. Daarnaast moeten we 
natuurlijk voor de gemeente afscheid nemen van 
onze voortreffelijke oud-voorzitter Cor Spreeuwen-
berg. We stellen ons voor dit te doen tijdens de dienst 
op Startzondag. 

Luchtig en licht is het motto van de Kerkenraad mo-
menteel als beste manier om de problemen waar we 
voor staan te lijf te gaan. Daarbij aansluitend willen 
we dit jaar ook een Startzondag light houden, en wel 
op zondag 12 september. Lineke de Kruijf, Jody Mar-
tens en Martine Bakker zullen de organisatie op zich 
nemen. 

Pieter Caljé, scriba

Column

Tja, we vallen van de versoepelde corona in de 
grootste watersnoodramp sinds jaren. Hoe kun-
nen we ons richten op een verbeterde samenle-
ving als de samenleving wordt overspoeld door 
waterrampen?

Een groot gedeelte van onze landen hebben niets 
met de ramp te maken en leeft gewoon door, afge-
wisseld met tv-momenten over die vreselijke tijden 
voor andere mensen. Zou onze hulp positief beïn-
vloed zijn door onze corona-ervaringen?
Het blijft eigenlijk hetzelfde, wij zijn een zeer behulp-
zaam volkje en dat tonen we dan ook weer. Kerken 
open en koffie en een luisterend oor. Plannen om 
goederen en geld in te zamelen voor de getroffenen. 
Ik denk altijd: zou dat allemaal goed terechtkomen 
en binnen korte tijd? Moeten er weer commissies ko-
men die zaken gaan beoordelen en voorlopig daar-
door lang op de centen blijven zitten? In eerste in-
stantie moeten de getroffenen alles zelf opruimen en 
improviseren met wat over is.

Voor sommige mensen zal er nog een harde tijd aan-
komen. Eerst corona en dan water

Een vast en eerlijk geloof houdt staande 
Ondertussen was ik hoog en droog in Katwijk en Nij-
verdal (bij Almelo) en zag en hoorde ik alles op de TV. 

Het was soms moeilijk om je oog daarvan los te ruk-
ken en wat anders te gaan doen.

Om u iets mee te geven, raad ik een prachtig boek 
aan wat ik net gelezen heb.

‘Het Verhaal van mijn Vader en Moeder’ 
van Edvard Hoem.
Het verhaal gaat over een lekenprediker die door 
Noorwegen trekt in de buurt van Lillehammer. In de 
winter rondtrekken en preken voor kleine gemeen-
schappen, soms voor vijf mensen, soms voor meer. 
In de zomer het werk op zijn boerderij, die overigens 
gerund werd door zijn vrouw. Het speelt voor, tijdens 
en na de Tweede Wereldoorlog.
Het is een hard leven maar zijn vaste en eerlijke ge-
loof houdt hem staande.

Er wordt veel gezongen o.a.:
AL staat de zee ook hol en hoog
En zweept de storm ons voort,
Wij hebben ‘s Vaders Zoon aan boord
En ‘t veilig strand voor oog.

Goede en standvastige tijden gewenst.
Hanske Kamphuis

‘Eerst corona en dan water’



	
	

Photographer in Maastricht  

I am a freelance photographer located in Maastricht, ready to take assignments from 
portraits to weddings, from family photoshoots to events. I am also available to travel 
for destination photography.  

If you’d like to inquire about any type of photoshoots, or if you have an idea or a 
question, please feel free to contact me either via my website or using 
info@davidmester.hu email address.  

Visit my website at davidmester.hu  
	

Praktijk voor psychosociale therapie

Lennar Imandt | Postbus 4102 | 6202 PA Maastricht | 06-18985493 
info@ikbenimandt.nl | www.ikbenimandt.nl
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Al meer dan 50 jaar is IJzerwaren Knubben 
toonaangevend op het gebied van hang & 
sluitwerk, gereedschap en ijzerwaren. Bij deze 
ouderwetse toonbankzaak nemen ze nog 
uitgebreid de tijd voor u. Persoonlijk advies 
staat hier hoog in het vaandel. Een grote 
diversiteit deur- en meubelbeslag van wel 10 
verschillende topmerken wordt op een fraaie 
wijze tentoongesteld. Engels, modern, nostal-
gisch, Frans, klassiek, gietijzer; Knubben heeft 
ècht alles op voorraad. Raadpleeg de website 
voor de openingstijden.
U bent van harte welkom!

Rijksweg 6 • 6271 AE Gulpen • Tel. 043-4501982 • www.ijzerwarenknubben.nl
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APK EN ONDERHOUD
AAN ALLE MERKEN ONLINE

AFSPRAAK
MAKEN

GRASSERE.NL - T 045-5441835
Baneheiderweg 49 - Bocholtz

SASSEN DIELEMANS DICKHAUT
UITVAARTVERZORGERS  

MAASTRICHT
Sint Maartenslaan 44
Sint Maartenslaan 101
Dr. Van Kleefstraat 2-4

24-UUR:043-3212000
www.crematieinmaastricht.nl

www.sassenuitvaartverzorging.nl

In regio Maastricht en Heuvelland zijn Heleen Souren en Iris van Noorden de uitvaartverzorgers  

van Yarden. Als ervaren uitvaartverzorgers weten wij dat een betekenisvolle manier van afscheid 

nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren van  

een begrafenis of crematie. 
Wij zijn er voor iedereen, ook als u niet of elders verzekerd bent. U kunt ons bellen op 088 92 72 333.

Yarden Uitvaartzorg Zuid-Limburg. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

“Wij helpen u graag  
bij een goed afscheid.”

Vakwerk voor een eerlijke prijs!

Rijksweg 58, 6271 AG Gulpen   Tel: 043 450 3070   Mobiel: 06 55 88 79 57   Mail: p.vanloo@home.nl

J. Laschet
- stucwerk stucadoors en afbouwbedrijf
- sierpleister Camiliuspark 2
- lijstwerk 6291 CX  Vaals
- tegelwerk tel. 043 - 3062707

Maastricht

Uw fysio aan de Hertogsingel

U kunt bij ons terecht voor ‘gangbare’ licha-
melijke klachten en blessures in spieren en 
gewrichten, die wij behandelen met massage-
therapie, bewegingstherapie, mobilisatie, elek-
trische interferentie en ultrageluid. 

Wij zijn gespecialiseerd in Oedeemtherapie, 
behandeling van littekenweefsel en andere 
huidproblemen of doorbloedingsstoornissen 
middels Endermologie.
Tevens bieden wij een energetische benadering 
van meer complexe 
chronische klachten. 

U kunt direct bij ons 
terecht voor 
een afspraak: 

Martine Bakker
043-3219540 
Hertogsingel 9b, 
Maastricht

Binnen- en buitenlandse Bieren
Gedistilleerd - Frisdranken

(H)eerlijke wijnen voor een eerlijke prijs

Kopestraat 13  -  Vaals  Tel. 043 - 306 23 33
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Colofon

Redactie
Eindredactie en redacteur Maastricht: 

Marije Bijleveld rijveld@gmail.com 

Redacteur Vaals-Gulpen en Valkenburg-Meerssen: 

Dick Knol, d.knol@hetnet.nl

Redacteur Eijsden: 

Kees de Blaey, deblaey-gommers@home.nl 

Begeleiding: Dominique Knols, 

do.com@ziggo.nl 

Vormgeving: Ben Theunissen, info@grafisquad.nl 

Ledenadministratie PGMH: (verhuizing, huwelijk, 

geboorte, overlijden, abonnementenadministratie 

kerkberichten): 

Dhr. Reyk van Veen, Tel.: 06-22195628;

ledenadministratie@maasheuvelland.nl

Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals

Contactgegevens
Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland 

www.maas-heuvelland.nl

Kerkelijk bureau

Mw.. Gosewien Heije, Tel.: 06-23870864

kerkelijkbureau@maasheuvelland.nl 

Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht.

Kerkenraad PGMH

Marika de Bruijn, wnd. voorzitter

Pieter Caljé scriba 043-3540044

pgmhscribaat@gmail.com

Kern Maastricht

St.-Jan: Vrijthof 24, Maastricht (ingang Veldekeplein)

Predikant: vacature

Koster: dhr. Gerard Beerkens: 06-83208777

koster.sintjan.maastricht@gmail.com 

Kernraad voorzitter: Renald Mackintosh 

045-5650078/ rdmackintosh@kpnmail.nl 

Bijzondere telefoonnummers:

St. Janskerk: 0683661471

Trefpunt St. Jan: Aureliushof 150, 6215 SW 

Maastricht: 06-46989364 (beheerder)

Heuvelland

Predikant: Ds. Harrie de Reus 06-20280345

dsdereus@ziggo.nl

Voorzitter kernraad: Ria Smit 06-434571783

Riasmit8@home.nl

Kern Vaals-Gulpen

‘t Gulper Hoes: Rosstraat 5, Gulpen

Ned. Herv. Kerk: Kerkstraat 47, Vaals

Koster Gulpen: Ben Theunissen 06-22492217

Koster Vaals:  Babette Lemmer 0049 24153809914

en/of Dirk Krauskopf en Dorle Meisslinger

0049-175-2412618

Kern Valkenburg-Meerssen

Kloosterkerk: Oosterweg 1, Valkenburg

Kosters: Cariene Groen-Zwart 06-38018851

en/of Jo Davidse 043 6016010

Diaconie PGMH

Lies Oost: 043-3647242

liesgretha@live.nl

bankrekening NL79 RABO 0152 1293 59

Kerkrentmeesters PGMH 

penningmeester@maasheuvelland.nl

bankrekening: NL 37 RABO 03 7372 4772

Protestantse Gemeente Eijsden 

www.pkn-eijsden.nl  Hier vindt u ook gegevens 

van Diaconie en Kerk-rentmeesters.

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 1, Eijsden

Predikant: Ds. Ruud Foppen 06-22502028 

ruudfoppen@xs4all.nl 

Koster: Klaas Ruiter 043-4092114

 

Diaconie Prot. Gem. Eijsden

Zeger Vroon: 043-4092191 

diaconie@pkn-eijsden.nl 

bankrekening: NL27ABNA0623562537

Kerkrentmeesters Eijsden

Gert Schaart: 043-3619925 

kerkrentmeesters@pkn-eijsden.nl  

bankrekening: NL28ABNA0593338774
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Om zomaar over te gaan naar de orde van de dag en al het water-gebeuren 
over te slaan in de berichtgeving van de Diaconie gaat me niet lukken. Bo-
vendien zullen er ook mensen onder u zijn die zelf angst hebben gehad: blijft 
mijn huis droog, de tuin zo mooi als hij is, waar moet ik bij verplichte evacu-
atie naar toe, wat neem ik mee…

De Kloosterkerk in Valkenburg stond donderdag 15/7 aan de rand van het 
overstromingsgebied. We hielden het prima droog, maar het water was aan 
drie kanten aanwezig.
Ook aanwezig waren vele hulpdiensten uit het hele land, velen waren om 
00.1 uur in de nacht opgebeld met het verzoek om direct te vertrekken naar 
Valkenburg. Het stond, omdat er bij de kerk geen overstroming was, vol am-
bulances, brandweerwagens, reddingsbrigade, dierenambulance, politie, bus-
sen en busjes, shovels, militaire hoogwatervoertuigen. Veel personeel van ge-
meente en de verpleeghuizen waren ook al vanaf woensdagavond aan het 
werk.

Een paar mensen van de Kloosterkerkgemeenschap hebben, samen met Har-
rie, besloten de kerk open te zetten. We kregen van de burgerlijke gemeente 
toestemming om opvanglocatie te zijn voor ieder die behoefte had aan rust, 
koffie, thee, een luisterend oor en een toilet. Later, toen we na de stroomuitval 
van een paar uur weer elektriciteit hadden via een noodaggregaat,  werd de 
kerk voor menigeen een geliefde plek om de telefoon op te laden. 
We zagen veel vakantiegangers (sommige kwamen op blote voeten aan), die 
uit de hotels in het centrum moesten, buurtgenoten die het even niet meer 
zagen zitten of op weg naar een evacuatieplek een rustmoment zochten, 
hulpverleners die even pauze hadden (zelfs de ME was onze gast), en buurt-
genoten van de hoger en dus droog gelegen gebieden in Valkenburg die hulp 
en onderdak aanboden.

We hebben ook contact gezocht met onze katholieke medegelovigen.
Hun kerk had 1,5 meter water op het laagste punt. De houten banken en veel 
meer (mooie) dingen dreven in de kerk. Ons aanbod: jullie zijn welkom in de 
Kloosterkerk, ook om eigen diensten te houden, werd zeer gewaardeerd.

Om zo, zeer direct bij nood aanwezig te kunnen zijn, voelde goed, en is in ons 
idee zeker Diaconaal.

Als iemand die dit leest, weet heeft van nood door deze situatie wilt u het de 
Diaconie dan melden? Bij andere nood willen we natuurlijk ook graag onze pre-
sentie tonen. We zijn daarbij afhankelijk van uw oplettendheid en informatie.

Margo, Gijs en Lies

Diaconie

Als u dit stukje van de Diaconie ziet, is het al weer even geleden dat er vele golven water over 
het Limburgse land spoelden. Op dit moment is het water in Valkenburg grotendeels verdwe-
nen, de meeste hulpverleners zijn weer naar huis of naar de volgende overlastplek.



Nieuwjaarsdienst op 6 januari 2019

Dienstenrooster
Alle kerkdiensten onder voorbehoud en te volgen via Kerkomroep en YouTube 

Datum en plaats Tijd Voorganger Collecte Bijzonderheden

Zondag 8 augustus

Maastricht 10.00 Ds. J. Zuidema Stichting Hulp aan Oost-
Europa (noodfonds voedsel, 
scholing, medische hulp)

Vaals 10.00 Ds. M. Knetemann

Valkenburg 10.00 Ds. G. Smink

Zondag 15 augustus

Maastricht 10.00 Ds. S. Bloemert Voedselbank

Gulpen 10.00 Ds. K. Klaassen

Valkenburg 10.00 Ds. F.-J. Hirs

Eijsden 10.00 Ds. A. Hana

Zondag 22 augustus

Maastricht 10.00 Ds. S. Bloemert Stichting Exodus
Ouders/kindzorg
(ex)gedetineerden

Vaals 10.00 Ds. H. de Bruijn

Valkenburg 10.00 Ds. H.J.J. Drost 

Zondag 29 augustus

Maastricht 10.00 Ds. S. Coenradie Stichting Mission Possible
Kinderen in Berd - Armenië

Met Remonstranten

Gulpen 10.00 Ds. J. Leeffers

Valkenburg 10.00 Ds. A. van der 
Vorm

Eijsden 10.00 Ds. H.J.J. Drost

Zondag 5 september 

Maastricht 10.00 Ds. R. de Vries Stichting Wereldwijd
Leerprogramma MigrantenVaals 10.00 Ds. A. Hana

Valkenburg 10.00 info volgt

Zondag 12 september Startzondag PGMH

Gulpen 10.30

Zondag 19 september

Maastricht 10.00 Ds. H.J.J. Drost Stichting Mamita Alice
Kansarme kinderen in PeruVaals 10.00 Ds. H. de Reus

Valkenburg 10.00 Ds. G. Smink

Eijsden 10.00 Ds. K. Spoelstra Homeless Child

Zondag 26 september 

Maastricht 10.00 Ds. H.J.J. Drost Diaconie
Algemene (nood)doelen

Musica Sacra

Gulpen 10.00 Ds. M. Luteijn

Valkenburg 10.00 Ds. A. Witte

Zondag 3 oktober

Maastricht 10.00 Ds. R. Foppen Stichting Un Abrazo Para Los 
Amigos 
Bouw van een nieuw huis

Vaals 10.00 Ds. I. Clement

Valkenburg 10.00 Ds. H. de Reus


