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 Nieuwsbrief 27 mei 2022 

 

In wankel evenwicht 

 

Een leeggevallen plek in een sessie ‘Pilates’ bracht koster Ben op het idee om eens te kijken 

of de dominee te porren was voor zo’n uurtje in- en ontspanningsworkout. En ja, dat was hij 

wel. We hebben een prima ochtend gehad en liepen na afloop als twee herboren jonge 

mannen de straten van Maastricht in. Spierpijn komt immers morgen pas … . 

 

Het is altijd weer fascinerend te merken hoeveel spieren er mee werken bij het in balans 

houden van je lichaam. En wat er gebeurt als je die balans niet kunt houden. Veel heeft te 

maken met focus, concentratie, loslaten. De ander die jou helpt het goede evenwicht te 

zoeken, een evenwicht dat trainbaar is. Het lijkt het leven zelf wel. Thuisgekomen blader ik 

naar dit gedicht: 

 

Wankelen 

 

Een eerst stap kan een danspas zijn 

het ligt aan de maat waarin je telt 

of voeten het juiste moment verlaten 

je blik kijkt alsof alles zo is bedoeld. 

 

Een eerste stap kan een danspas zijn 

bij verlies van het evenwicht, droom 

jezelf een vangnet, armen die dragen 

tot voeten vaste grond ontmoeten. 

 

Alleen jij bepaalt of je na het vallen 

blijft liggen tot de warmte je verlaat 

of dat je opstaat, een draai je vindt.  

Een eerste stap kan een danspas zijn. 

 

Saskia van Leendert, Restwarmte 

 

En ik bedenk me: misschien is het hele leven wel een evenwichtstraining. Leren balans te 

vinden in alles wat jou overkomt. En dan is het erg behulpzaam als je het goede ritme hebt, 
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er een vangnet is en kracht om weer op te staan. Het zit in jezelf, die ruimte in jou waarin jij 

jezelf kunt zijn en kracht kunt vinden. Maar tegelijk: je kunt niet zonder de ander die jou 

helpt die ruimte te vinden en jou daarin bevestigt. 

 

Je kunt niet zonder die Ander, probeer ik daar dan ook bij te denken. De laatste twee 

zondagen in de Paastijd bieden ruimte dit besef op het spoor te komen. Van op-jezelf-

teruggeworpen-zijn (komende zondag heeft de naam ‘wezenzondag’ gekregen) tot het besef 

dat we niet zonder helper, troostbrenger, metgezel blijven: het geschenk van de Geest die 

ons door de tijd draagt. Het levens-wankelen zal er niet altijd minder om worden, ‘spier’pijn 

in ons pogen te blijven staan en niet om te vallen ook niet. Maar we weten ons een bron die 

ons telkens helpt het evenwicht te hervinden, zodat onze eerste pas telkens opnieuw een 

danspas mag zijn. Of in de woorden van lied 706: 

 

De wereld van vandaag is ons 

vanouds toegedacht 

als dansvloer waar de liefde leidt 

en waar de hoop ons wacht. 

(Richard Leach, vertaling Sytze de Vries) 

ds. Harrie de Reus 

 

Een Bonuszondag 

 

Zondag 22 mei leerden we van ds. Fokkelien Oosterwijk o.a. dat al deze zondagen tussen 

Pasen en Pinksteren een eigen naam hebben. Dat was vorige week “Rogate”: vraag, bid! We 

mochten bidden om vrede, een samenleving van liefde, regen voor een goede oogst, bidden 

om op woorden te kunnen komen als sprakeloosheid ons te pakken heeft. 

Komende zondag gaan we een stapje verder: het klassieke leesrooster noemt deze zondag 

“exaudi”, gewoonlijk vertaald als “hoor!”. Ik zou nog iets verder willen gaan: het is “uìt het 

gehoor”.  

 

Op Wezenzondag kijken mensen verdwaasd om zich heen: Hij is er niet meer. Moet je ’t dan 

van hem hebben? Jullie zijn geen wezen! Hoor wat er gezegd is! Jezus wijst van zichzelf af. Ik 

maak jullie niet tot ontvoogde, verweesde kinderen, jullie hebben, jullie weten nu wat 

wezenlijk is: luister! Het Woord rukt zich los van de tastbare beelden, van de bewijsbare 

verhalen, het Woord spreekt als een oppermachtig mysterie dat alle menselijke logica, zelfs 

alle menselijke herinnering, overstijgt: het mysterie van God en zijn Koninkrijk, dát mysterie 

leidt Gods kinderen in een samenleving die zieltoogt om een richtinggevend woord. Daar 

gaat het zondag a.s. om.  

In de St Jan is het echt een bonuszondag. De vijfde van de maand, dat gebeurt ook niet elke 

maand. En deze zondag verwelkomen wij in ons midden de Cappella pro Cantibus uit 

Oegstgeest. Een koor dat zich onderscheidt, een koor met ambitie. Een koor met een 

professionele dirigent Rens Tienstra. Met 25 vrouwen en mannen staan ze zondag bij ons op 

het koor. Zij zingen voor en na, alleen en samen, het wordt een feest. Echt: een 

bonuszondag. 

 

Voor de overweging vond ik mijn inspiratie in het evangelie: ik laat jullie niet als wezen 

achter. Met heel duidelijk de nadruk op niet. Voor het duiden van de wereld waarin we 
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leven vond ik inspiratie bij een politicus die het zelf niet meer kan vertellen, maar gelukkig 

wel een boek schreef. Exaudi!!! 

 

Onze kerkdiensten zijn langzamerhand een veelstemmig koor geworden: een dienstdoend 

gemeentelid zet de toon met een welkom, een lector vertolkt de lezingen, een organist voert 

de boventoon, een koor zendt jubelzangen tot de allerhoogste, een knd-juf boeit de 

kinderen met haar verhaal, de diakenen betrekken ons bij de vragen uit de wereld, 

daartussendoor nog een dominee die iets te overdenken meegeeft. De kerkdienst wordt 

steeds meer een ‘happening` en dan achteraf is er ontmoeting, gezelligheid, gemeenschap, 

herkenning, een gesprek of sprakeloos: maar er gebeurt iets. Een bonuszondag: zonder 

bonuskaart. Toch vanzelfsprekend delen. Deze keer zal er vooral de mogelijkheid zijn om de 

leden van het koor uit Oegstgeest te ontmoeten.  

 

Aan een zondag gaat een zaterdag vooraf, sinds jaar en dag. Zaterdag 28 mei hebben we in 

de St Jan de presentatie van het gerestaureerde orgel. Simultaan, vanaf 14.00 uur zingt het 

koor uit Oegstgeest Cappella pro Cantibus in de Abdij van Val Dieu, toegang gratis. Dat 

wordt kiezen, delen is nauwelijks mogelijk. Zie de bijlage bij de Nieuwsbrief. 

 

ds. Kees Vermeiden, vz kernraad Maastricht. 

 

De zondagsdienst in de St. Jan  

 

Voorganger: ds. Kees Vermeiden 

Organist: Klaas Remerie 

Lectrix/Lector: Ank Nieuwenhuis 

Kindernevendienst: Evelien Besselsen 

Koor: Cappella pro Cantibus (Oegstgeest) 

 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

Autodienst Maastricht: bel 043-3478781 van Hein Nieuwenhuis, b.g.g. 0646989364 

 

De zondagsdienst in Valkenburg  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tammam Azzam: Gustav 

Klimt’s The Kiss in Syria 

 

Voorganger: ds. Judith van den Berg 

Muziek: Cariene Groen-Zwart 

Aanvang: 10.00 uur 

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

  

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222
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De zondagsdienst in Vaals 

 

Voorganger: ds. Jolien Leeffers 

Organist: Christine Moraal 

Kindernevendienst: Arie Koster 

Aanvang: 10.00 uur 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20233  

 

 

Locatie Gemeentevergadering dinsdag 7 juni a.s 

 

De gemeentevergadering wordt gehouden om 19.30 uur in het Novo-college te Maastricht. 

Dit is het voormalige Porta Mosana VMBO. Het gebouw is het beste te bereiken vanaf de 

Vijverdalseweg (typ dit in de tom tom in). Vanaf de rotonde rijdt u direct de grote 

parkeerplaats op. Het Novo-college is het grote gebouw aan de rechterkant. Bij binnenkomst 

loopt u rechtdoor richting de aula. De foto’s onder laten dit zien. In de aula vindt de 

gemeentevergadering plaats. We starten met koffie en thee en er is ruimte voor ontmoeting 

en gesprek.  U bent van harte uitgenodigd! 

 

Marika de Bruijn, voorzitter a.i. Kerkenraad (foto’s Lineke de Kruijf) 

 

 
 

 
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20233
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Uit de Kerkenraad 

 

De Kerkenraad heeft besloten de verdere bespreking van de jaarrekeningen door te schuiven 

naar zijn vergadering van 31 mei in de Kloosterkerk in Valkenburg om 19.30 uur. Dan zal 

verder ter tafel komen de bespreking van de nota van een werkgroep onder leiding van Hans 

Kasper inzake het gebouwenbeheer, de bemensing van het CvK en de opstart van het 

beroepingswerk. U krijgt de stukken voor de gemeenteavond meteen na de Kerkenraad. 

 

Pieter Caljé, scriba 

Vakantie van de Nieuwsbrief 

 

Alle bij het vervaardigen en verspreiden van de Nieuwsbrief betrokkenen blijken op 10 en 17 

juni met vakantie. Die weken is er dus geen Nieuwsbrief. We zullen proberen op zondag 5 

juni een extra Nieuwsbrief te versturen met de informatie voor die weken die dan binnen is. 

Mocht U wat hebben voor die periode, stuur het vóór zondag 5 juni naar de scriba 

(pgmhscribaat@gmail.com). Overigens komt er nog wel een reguliere Nieuwsbrief op 3 juni, 

die de week van 3 tot 10 juni bestrijkt 

 

Pieter Caljé, scriba 

Reis naar Taizé 

 

Naar aanleiding van mijn oproep voor een Taizé-reis in het weekend van Hemelvaart 2023 

(heenreis woensdag 17 mei in de middag, terug op zondag 21 mei) zijn de eerste drie 

aanmeldingen binnen! Waaronder iemand die mee wil helpen met de organisatie. 

Graag breng ik de oproep nogmaals onder de aandacht. Wie vindt het leuk om mee te gaan 

naar Taizé? En/of wie vindt het leuk deze reis mede voor te bereiden? Laat het me weten, 

dan breng ik jullie verder met elkaar in contact. We hebben nog precies een jaar de tijd … 

dat lijkt mij een prima voorbereidingsperiode.  

ds. Harrie de Reus 

Heropening Hervormde Kerk Vaals 

 

We kunnen, denk ik, op een geslaagde heropening van onze kerk in Vaals terugkijken! In de 

bijlage, voor wie het nog niet gezien heeft, een groot artikel uit De Limburger en een paar 

stukken die in het Vaalser Weekblad verschenen. Verder zag ik dat burgemeester Leunissen 

van Vaals op zijn FaceBook pagina een uitvoerige post met heel mooie foto's geplaatst had. 

 

Paul Moraal 

 

Zondag 5 juni: muzikale Pinksterdienst 

 

De Pinksterdienst in de Kloosterkerk wordt opgeluisterd door het zangkoor Amicitia uit Vilt. 

Helemaal in de sfeer van Pinksteren zingen ze liederen in verschillende talen die we 

ongetwijfeld met een scheut Pinkstergloed elk op eigen wijze zullen ‘verstaan’. Wil Meurders 

begeleidt de zang op piano. 

ds. Harrie de Reus 

 

 

mailto:pgmhscribaat@gmail.com
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Pastoralia Maastricht 

 

Aart en Loes Coster zijn goed gezien in Maastricht. Op zondag 15-05 ging het even mis. Voor 

de ingang van de kerk werd Loes onwel. Sindsdien is er veel gebeurd. Huisarts en ziekenhuis 

en een dochter die zelf arts is: medicatie voor vocht achter de longen, rustig aan, weer in 

evenwicht komen. Leren leven met boven de 80! Zij zelf hebben natuurlijk een andere 

agenda: er moeten stokken bij de bonen geplaatst worden en nog meer van dat soort 

ongein. En zo gaat het leven weer voort. 

 

Kees Vermeiden, pastoraal ouderling kern Maastricht. 

 

Pastoralia Heuvelland 

 

Wim Westerhof is afgelopen maandag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis om daar verder 

te herstellen.  

Ook Betsy Moerland is uit het ziekenhuis ontslagen – zij verblijft in revalidatiecentrum 

Adelante in Hoensbroek om verder te herstellen van een paar zeer intensieve weken in het 

ziekenhuis. 

Cora Okhuizen-Zuurveld is met gezondheidsklachten van hart en longen ter observatie in het 

ziekenhuis in Maastricht opgenomen. Een paar gemeenteleden zien ook om naar Lo en 

helpen hem bij Cora op bezoek te kunnen gaan. 

ds. Harrie de Reus 

 

In gesprek over de kerkdiensten: dienst van Schrift & Tafel 

 

De kernraad Heuvelland heeft besloten de wijze waarop de ‘Taakgroep Vieren’ overlegt aan 

te passen, mede naar aanleiding van vragen van gemeenteleden over de kerkdiensten. 

Voorheen waren het naast de predikant en de musici alleen de dienstdoende gemeenteleden 

die werden uitgenodigd. Maar de kernraad vindt het belangrijk dat ieder, die mee wil denken 

over hoe we onze vieringen vorm geven, de ruimte heeft hierin mee te denken. Ook vanuit 

gemeenteleden horen we deze behoefte. Daarom zullen de overleggen in het vervolg een 

open karakter hebben. Vaste deelnemers zijn Ria Smit (ouderling vieren), één of meerdere 

musici uit de kern Heuvelland en ds. Harrie de Reus. Daarnaast is ieder van harte welkom. 

We hopen dat deze opzet in de behoefte voorziet. 

 

De eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op woensdag 22 juni, om 20.00 uur via ZOOM. We 

gaan met elkaar in gesprek over het vieren van de Dienst van Schrift & Tafel. We stellen deze 

bijeenkomst als volgt voor: 

▪ rondje: welke beleving heb jij bij een dienst van Schrift & Tafel? Wat is voor jou 

belangrijk? Welke ervaring heb je in onze gemeente of elders opgedaan die je 

waardevol vindt? Is er reden om dingen anders te doen dan we voorheen deden? 

▪ wat delen we -> brood/matzes, wijn/druivensap. 

▪ hoe vieren we -> lopend of in de kring? 

▪ wat doen we tijdens het vieren -> Zingen bij rondgaan of juist alleen muziek of stilte 

▪ Roostering vieringen 

Wie niet aanwezig kan zijn, maar wel graag mee wil denken kan zijn of haar gedachten via 

telefoon of email doorgeven aan ondertekenden. 
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Voor een volgende keer kijken we samen wat dan het onderwerp zal zijn (suggesties zijn 

welkom). We vermoeden dat de ZOOM bijeenkomst het mensen gemakkelijker maakt deel 

te nemen (o.a. geen reisafstand). Maar ook dat zullen we de komende keer met elkaar 

bespreken. 

Ria Smit en ds. Harrie de Reus 

 

Statistiek St Jan zondag 22 mei 2022 

 

Volw./knd Collecte diaconie Collecte kerk 

73/2 € 223,03 € 136,65 

   

Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft 

meebeleefd, evenmin collectebijdragen via de bank 

 

Diaconale collecte voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne 

 

Op 23 februari viel Rusland Oekraïne binnen waarna er een oorlog uitbrak. De oorlog in 

Oekraïne duurt maar voort. Ook de gevolgen van de oorlog en zijn slachtoffers is niet te 

overzien. Beelden die we dagelijks via allerlei mediakanalen binnenkrijgen spreken meer dan 

genoeg. Welke woorden moet je dan nog schrijven om vanmorgen aandacht voor deze 

collecte te vragen. Onder andere medicijnen en verpleegartikelen zijn hard nodig. De 

diaconie wil graag nog een keer collecteren voor Oekraïne. Met weinig woorden hopen wij u 

toch te bereiken om dit doel te ondersteunen. 

 

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.  

 

Menso Fermin 

Namens het College van Kerkrentmeesters. 

 

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 
(Onderweg, Kerkenraad en Diaconie) 

 

 Zaterdag 28 mei 

 

- Koor Cappella pro Cantibus uit Oegstgeest zingt in de Abdij van Val Dieu (en op zondag 

in de zondagsdienst in de St. Jan), toegang gratis, aanvang 14.00 

 

- Presentatie gerestaureerde orgel van de St. Jan om 14.30 uur 

 

 Zondag 29 mei 

 

- Mixed Harmony Maastricht speelt met populaire swingende muziek naast Three Rivers 

Band uit Minneapolis (Minnesota USA) in de St.Janskerk Maastricht. Aanvang 20.00 uur 

 

 Maandag 30 mei 

 

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

 

 Dinsdag 31 mei 

 

- 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).  

- Ontmoetingswinkel De Romein open van 13.00-16.00 uur 

 

 Donderdag 2 juni 

 

- 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 3 juni 

 

- Ontmoetingswinkel De Romein open van 13.00-16.00 uur 

 

 Zaterdag 4 juni 

 

- Pinksterlezing door ‘theoloog des vaderlands’ Thomas Quartier over 

‘profetenstemmen’. Op pinksterzaterdag 4 juni, 14 uur in Scala, Klooster Wittem. Graag 

aanmelden vooraf, tel 043 4501741. Entree: 10 euro 

  

Zondag 5 juni 

 

- 18.00 uur: Inleveren kopij voor de extra Nieuwsbrief van 10-24 juni bij de scriba 

pgmhscribaat@gmail.com) (zie boven) 

 

mailto:jetty.vels@ziggo.nl
mailto:liesgretha@live.nl
mailto:pgmhscribaat@gmail.com
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 Save the date! 
(alvast voor de vakantie) 

 

 Dinsdag 7 juni 

 

- Gemeenteavond PGMH Novo College Vijverdalse Weg Maastricht (route zie boven) 

 

 Woensdag 8 juni 

 

- Concert: Jeff Buckley tribute in de St. Jan  20.00 uur 

 

 Vrijdag 10 juni 

 

- Een preek van Henri Nouwen op video, ingebed in een viering van woord en gebed; na 

afloop een nagesprek: aanvang 19 uur. Plaats: Scala, Klooster Wittem. Aanmelden niet 

nodig. Bijdrage: vrije gave. 

 

 Zaterdag 11 juni 

 

- University Maastricht Choir - 19.00 uur in de St. Jan 

 

 Woensdag 22 juni 

 

- Het vieren van de Dienst van Schrift & Tafel in het Heuvelland via Zoom om 20.00 

uur (zie boven) 

 

 Donderdag 23 juni 

 

- Duits-Nederlandse leesgroep in De Oude Pastorie in Vaals. Boek: Marga Minco: Het 

Lege Huis om 20.00 uur. Informatie Babette Lemmer ( 

 

 Maandag 27 juni 

 

- De Bijbel geopend in de Oude Pastorie in Vaals onder leiding van Dick Knol en mmv ds 

Harrie de Reus om 20.00 uur 

 

 

 

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:pgmhscribaat@gmail.com

