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 Nieuwsbrief 23 september 2022 

 

Van zondag tot zondag: 

terugblik op de dienst in de St. Jan 

 

Laten we niet vergeten dat de kerk er ook is tussen de zondagen door. Er gebeurt veel, 

allerlei groepen en organen, ontmoetingen die de onderlinge gemeenschap bevorderen en 

in stand houden, maar ook een persoonlijk omzien naar elkaar. Het is mooi te merken dat er 

zo’n duidelijke betrokkenheid op elkaar is. 

 

En op zondag ontmoeten wij elkaar in een wat groter verband: een viering. Afgelopen 

zondag was het wel heel duidelijk een viering. De kerkdienst stond in het teken van “Musica 

Sacra”. Zo genoten wij van deze prachtige viering. Degenen die thuis de dienst volgden via 

de streaming misten het laatste stukje van de dienst. Door onbekende oorzaak ging het 

beeld ineens op zwart, de mensen die er verstand van hebben zullen zich wel weer buigen 

over wat de oorzaak geweest kan zijn. 

 

Komende zondag wordt de dienst geleid door ds. Rachelle van Andel. Degene die het 

preekrooster grotendeels invult met gastpredikanten had al lange tijd geleden een gelukkige 

hand door haar te vragen voor deze zondag. Op 9 oktober wordt Rachelle als predikant 

verbonden aan de kerk van Vrijburg-Amsterdam. Een buitenkans voor haar en de kerk want 

zij wilde graag speciaal gericht op jongeren werken in een kerkelijke gemeenschap. Voor ons 

in Maastricht een verlies. Zij werkte parttime voor de InnBetween met studenten en als 

PGMH hadden wij een groeiende relatie met haar waarin wij zochten naar perspectieven om 

in onze kerk meer ruimte en openheid te creëren voor studenten. Mooi dat zij in ieder geval 

deze zondag nog bij ons voorgaat, in een viering met een “groen” accent. En ik meen 

begrepen te hebben dat zij het toch wel op prijs stelt nog eens in ons midden te verkeren. 

 

Kees Vermeiden, vz Kernraad Maastricht 

 

De zondagsdienst in de St. Jan  

 

Voorganger: ds. Rachelle van Andel 

Organist: Ineke Schuit 

Lector: Henk van Gelderen 

Kindernevendienst: Veerle Rietveld 

Aanvang: 10.00 uur 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002 

 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
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Autodienst Maastricht 

 
Let op tijdelijk een andere coördinator!  

Als u vervoer naar de kerk nodig hebt, belt u bij voorkeur op zaterdag voor 12.00 uur naar het vaste nummer 

043-3478781 van Hein Nieuwenhuis, b.g.g. 0646989364; Hein vervangt tijdelijk Hans en Willy Kippers in deze 

functie. 

 

De zondagsdienst in Gulpen 

 

Voorganger: Johan Visser 

Organist: Christine Moraal 

Kindernevendienst: Jody Martens 

Aanvang: 10.00 uur 

 

 

De zondagsdienst in Valkenburg  

 

Voorganger: ds. Gerrit Ruiterkamp 

Muziek: Wil Meurders 

 

Aanvang: 10.00 uur 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222  

 

Terugblik startzondag in Eijsden 

 

Op zondag 11 september hebben we als gemeente het nieuwe seizoen afgetrapt met een 

samenzijn van alle kernen in het Ursulinen convent in Eijsden. 

Zo´n 120 mensen waren aanwezig bij de inspirerende lezing van Tabitha van Krimpen en aan 

het programma erna deden velen mee bij een van de onderdelen die aangeboden werden. 

Na twee workshop rondes hebben we nog van een heerlijke lunch genoten! 

De organisatoren kijken terug op een zeer geslaagde dag, dankbaar voor de goede opkomst, 

het enthousiasme waarmee aan de diverse activiteiten deel werd genomen en natuurlijk het 

mooie weer dat ook goed aan de sfeer heeft bijgedragen!  

Ontmoeting stond natuurlijk centraal, wat door iedereen duidelijk gewaardeerd wordt. Na 

zo´n dag horen we steevast: dit zouden we vaker moeten doen       

 

De foto's zijn allemaal te zien op onze website en de padlet van Harrie (klik op padlet) is ook 

nog te bekijken en te belezen. Uw eigen reactie kunt u er ook achter laten. 

 

Martine Bakker 

 

Slotverklaring 11de assemblee Wereldraad van Kerken 

 

Vorige week was de aangekondigde slotverklaring van de 11de assemblee van de Wereldraad 

van Kerken abusievelijk niet meegestuurd. Dat wordt deze week hersteld. 

 

Agenda Kerkenraad 

 

Aanstaande dinsdag vergadert de Kerkenrenraad van 19.30-22.00 uur in ’t Gulper Hoes. Op 

de agenda staan een notitie van de beleggingscommissie inzake de rendementen op ons 

vermogen, de definitieve vaststelling van de meerjarenbegroting en de jaarrekening, de 

toekomstscenario’s van onze gemeentes en de voorbereiding op de gemeenteavond waarop 

we die met u willen bespreken, een notitie van de Vrienden van St. Jan over hun rol in de 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222
https://www.maas-heuvelland.nl/fotos
https://padlet.com/dsHarriedeReus/5jo35z144224gkyw
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gemeente,  de avondmaalsviering, de stand van zaken inzake het voorzitterschap van de 

Kerkenraad en CvK, de bevestiging van Marije Bijleveld en André Schreurs als diaken en 

enige organisatorische punten. 

 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de scriba; u krijgt de agenda en stukken dan 

thuisgestuurd. 

 

Pieter Caljé, scriba 

  

Statistiek St Jan zondag 18 september 

 

Volw./knd Collecte diaconie Collecte kerk bijzonderheden     

94/3 €194,30 €153,18 Musica Sacra 

 

    

Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft meebeleefd, evenmin collectebijdragen via 

de bank.  

Kees Vermeiden 

 

Zin in een gesprek 

 

Donderdag 29 september is er in Maastricht een eerste poging op een avond een aantal 

gemeenteleden bij elkaar te krijgen in de huiskamer, deze eerste keer in Daalhof. Niet 

iedereen in die wijk kon uitgenodigd worden, de bedoeling is dat er een vervolg komt! Wij 

houden u op de hoogte. Wij hopen zo in een kring die breder is dan alleen degenen die we 

en elkaar al kennen te spreken over een uiterst ZINnige vraag, zoektocht: God in deze tijd. 

 

Ank Nieuwenhuis en Kees Vermeiden, Taakgroep Omzien naar Elkaar Maastricht 

 

Burgemeester bezoekt Hervormde Kerk Vaals 

 

Afgelopen vrijdag was de burgemeester van Vaals, Harry Leunessen, met een bezoekersgroep 

in onze kerk en heeft hen over de geschiedenis verteld. Leuk dat toen nog de borden van de 

Monumentendag stonden! Onder deze bezoekers waren weer een paar inwoners van Vaals 

die nog nooit in onze kerk waren. Aansluitend heb ik het kerkzilver uit de kluis gehaald. De 

burgemeester was is helemaal onder de indruk van onze oude doopschaal. Het meest 

indrukwekkende vonden ze wel dat die dingen gewoon gebruikt worden en niet alleen in de 

kluis staan. 

In de bijlage vindt U een artikel uit De Limburger van afgelopen donderdag over de kerk, 

inclusief de mogelijkheid een lezing over de geschiedenis van de kerk te bezoeken. 

 

Babette Lemmer 
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Diaconale collecte voor Vrouwen als vredestichters in Colombia (Gempaz) 

 

 

Een enkeling van ons heeft de oorlog nog meegemaakt. De meesten van ons kennen het uit 

verhalen. We weten dat een oorlog nog lang zijn sporen nalaat in de harten van mensen. Dat 

het niet meevalt om dat te veranderen. Hoe lang hadden wij het niet over “de moffen”? De 

Tweede Wereldoorlog duurde in Nederland vijf jaar. De burgeroorlog in Colombia duurde 50 

jaar. Generaties lang. Dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Sinds 2016 zijn er 

vredesakkoorden, maar er is nog een lange weg te gaan voor echte vrede. Vrouwen en 

kinderen hebben bovendien nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. 

 

Colombiaanse vrouwen uit verschillende kerken hebben hun krachten gebundeld om zich in 

te zetten voor vrede in hun land en huis. Dat begint door de harten van mensen te raken. 

Samen lezen deze vrouwen aangrijpende bijbelverhalen over vrede en verzoening. Inmiddels 

zijn honderd vrouwen daardoor geïnspireerd om de situatie in hun eigen omgeving te 

verbeteren. Deze vrouwen dragen roze sjaals als ze samen bij de Colombiaanse overheid 

aandacht voor vrede in hun land en huis. 

Je kunt oorlog wel uit een land halen, maar daarmee is oorlog nog niet uit je huis en hart. 

We bevelen uw bijdrage voor dit werk via Kerk in Actie van harte bij u aan. 

Namens de diaconie alvast bedankt 

Mieke Davidse 

 

Voor deze collecte kunt u uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie 

Maas-Heuvelland: NL79 RABO 0152 1293 59 

 

Collecte voor het werk in de gemeente 

 

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst.  

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Menso Fermin. 

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift.   
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Agenda 
 

 Zaterdag 24 september 

 

- Klooster Wittem: 14 uur: Singer-songwriter Mala (zelf ooit vluchteling) zingt 8 

luisterliedjes, bij de 8 portretten 

 

 Zondag 25 september 

 

- Inspiratietafels voor Sustainable Development in Chateau St. Gerlach vanaf 11.30 uur 

 

- Taizé-viering in Klooster Wittem om 17 uur 

 

 Maandag 26 september 

 

- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen 

 

 Dinsdag 27 september 

 

- Ontmoetingsochtend in het Trefpunt, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00 

informatie Jetty Vels (jetty.vels@ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).  

 

- Inleiding over Hildegard von Bingen, mystica en genezeres, 19.30 uur, toegang gratis 

Plaats: Klooster Wittem 

 

- Kerkenraad in het Gulper Hoes van 19.30-22.00 uur (zie boven) 

 

 Donderdag 29 september 

 

- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen 

 

- Huiskamer van Valkenburg in de Kloosterkerk. Contactpersoon Lies Oost 

(liesgretha@live.nl - 043-3647242)  

 

 Vrijdag 30 september 

 

- Euregionale Oecumenische Conferentie in Eupen 

 

- Klooster Wittem: samenkomst rond een preek (op video) van Henry Nouwen, aanvang 

19.00 uur; toegang gratis 

  

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief 

 

Deze kunt u sturen naar de scriba - pgmhscribaat@gmail.com 

Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij de 

ledenadministratie, en dat is een omweg. 

 

mailto:jetty.vels@ziggo.nl
mailto:liesgretha@live.nl
mailto:pgmhscribaat@gmail.com

