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 Nieuwsbrief 3 juni 2022 

De Geest die verscheidenheid vruchtbaar maakt 

 

Het verhaal van Pinksteren is het wonderlijke verhaal waar de taal tussen mensen ineens 

geen barrière meer blijkt te zijn. Was het maar weer eens zover, denk ik wel eens bij mezelf. 

Dat we gewoon elkaar gewoon weer zomaar begrijpen, misverstanden uit de weg, 

vooroordelen opgeruimd, argwaan opgeborgen, wantrouwen verdampt.  

Zou het gemakkelijker zijn geweest als we één van taal zouden zijn geweest? Een vraag die 

doet denken aan dat ideaal ooit in Babel. Die toren die een baken in de wereld zou moeten 

zijn. De wereld van toen die nog plat en overzichtelijk was. Iedereen zou de toren kunnen 

zien: één centrum, één gemeenschap, één taal. De toren als krachtig symbool daarvoor. 

Maar iedereen die dezelfde taal spreek tis kennelijk zo risicovol, dat God de boel ontregelt. 

Altijd weer een verrassend element in dat oeroude verhaal: spraakverwarring op het moment 

dat mensen de taal inzetten om eenheid af te dwingen. Veelzeggend. Misschien wel om 

duidelijk te maken, dat één taal juist leidt tot verdeeldheid: als er geen ruimte is voor 

meerdere invalshoeken, andere opvattingen en andere waarheden, als er niet meer dan één 

toren, één waarheid, mag zijn, dan begrijpen de mensen elkaar niet meer.  

Kennelijk is er andere taal nodig om mensen te verenigen. Dat is niet de taal van hetzelfde 

gelijk, maar de taal van de geest, van het hart. “Wanneer luisteren om te reageren overgaat 

in luisteren om te begrijpen wordt, ontstaat er echt contact.” – zo las ik ergens. 

Verscheidenheid in taal die juist daardoor tot eenheid leidt. Dat is wat anders dan de taal 

van het één willen zijn. Het zou een Pinkstertekst kunnen zijn: de Geest die het ons geeft om 

in onze verscheidenheid en diversiteit elkaar te verstaan. Met Pinksteren laat de Geest de 

verscheidenheid weer samenkomen en vruchtbaar worden. Ik zie dan gebaren van liefde 

voor me, blikken van verstandhouding. Babel als het verhaal van de goedbedoelde 

verwarring, Pinksteren als het verhaal van de herkenning. Misschien hebben we beide wel 

nodig.  

Wat dat betreft zie ik uit naar komende tijd. De dialoogsessies lieten zien hoe diversiteit kan 

samenkomen tot vruchtbare gesprekken. De Kerkenraad heeft de uitkomsten zo verwerkt 

dat we komende dinsdag opnieuw met elkaar in gesprek kunnen. Gemeentebreed – van 

Vaals tot Maastricht, van Valkenburg tot Gulpen. Allen bijeen, veel mensen zoveel meningen. 

Maar daags na Pinksteren gaat het ons vast lukken om elkaar te verstaan. Ik reken op 

gebaren van liefde en blikken van verstandhouding. Het wordt een mooie avond als opmaat 

voor wat nog komen gaat. 

 

Een Geestrijk weekend toegewenst! 

Ds. Harrie de Reus 
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Feestelijke vieringen 

 

Zaterdag 28 mei werd op een feestelijke wijze het gerestaureerde orgel van de St Jan weer in 

gebruik genomen. Klaas Remerie had zich hier met hart en ziel en nogal wat energie voor 

ingezet. We genoten van het resultaat. Klopt het dat het orgel helderder klinkt, dat er geen 

ander mechanisch bijgeluid is dan wat er hoort te zijn bij een pijporgel? De vele gevarieerde 

orgelstukken die we te horen kregen gaven een prachtig beeld van de ruime mogelijkheden 

die het orgel ons biedt. 

 

Ook zondag viel er wat te vieren. Het koor Cappella pro Cantibus uit Oegstgeest werkte mee 

aan de dienst. Er was gekozen voor een repertoire dat wonderwel paste in het stramien van 

de dienst en bij de thematiek van het kerkelijk jaar. Zo werd het feestelijk te mogen vieren 

dat we als christelijke gemeente niet als wezen zijn achtergelaten: een voorproefje op 

Pinksteren.  

Op Pinksterzondag verschiet de kleur van het kerkelijk jaar van wit naar rood: symbool van 

vuur èn feest. Voorganger is ds. Rachelle van Andel, als Remonstrants predikant verbonden 

aan Inn Between.  

 

Een gekende omschrijving van het Pinksterfeest is wel dat het de verjaardag van de kerk is. 

Er is wel meer over te zeggen maar alleen die gedachte al nodigt ons ons voor te bereiden 

op een feestelijke viering. 

 

Kees Vermeiden, vz Kernraad Maastricht. 

 

De zondagsdienst in de St. Jan  

 

Voorganger: ds. Rachelle van Andel 

Organist: Ineke Schuit 

Lectrix: Elly de Haan 

Kindernevendienst: Stijntje Noordijk 

 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

Autodienst Maastricht 

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

nummer 043-3475940, b.g.g. 06-34080956.  

Hans en Willy Kippers, coördinatoren autodienst St Janskerk Maastricht. 

 

De zondagsdienst in Gulpen 

 

Voorganger: ds. Marian Kneteman 

Kindernevendienst: Martine Bakker 

Aanvang: 10.00 uur 

Organist: Christine Moraal 

Zang: Kathinka Kobelt 

Viool: Mariëlle van der Kamp 

 

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. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
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“Ja, we leven in de donkere tijden,” horen we in het citaat uit het boek De eeuw van Felix 

van socioloog Ruben Jacobs. Het is niet de meest opgewekte zin in een vrolijke 

Pinksterviering. Maar het is wel wat we nu vaak horen. En het lijkt ook nog eens van 

toepassing op hoe we in de lezing uit Johannes 20 (19-23) de leerlingen van Jezus aantreffen: 

angstig. Maar dan wordt in het verhaal van buiten iets aangereikt, een inzicht, een gedachte, 

een plotseling andere nieuwe kijk op de werkelijkheid, of zelfs aan de werkelijkheid van alle 

dag voorbij. Heilige geestesadem, noemt Jezus het zelf. Dat het ons op deze zondag ook mag 

overkomen! 

ds. Harrie de Reus 

 

Voorganger: ds. Harrie de Reus 

Muziek: Wil Meurders 

Zang: Zangkoor Amicitia onder leiding van 

Ron Meijers 

 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

Voor het laatst: inzameling oude en kapotte mobieltjes in alle kernen voor en na de 

zondagsdienst. 

 

Uit de Kerkenraad 

 

De Kerkenraad wil de belangrijkste punten van de vergaderingen op 25 mei en 31 mei met u 

delen. 

Menso Fermin treedt terug als voorzitter van het CvK 

U heeft gemerkt dat de jaarrekening van het CvK nog niet aan u voorgelegd is. Dat komt 

omdat de leden van dit college de afgelopen periode erg overbelast zijn geweest door een 

onvoldoende bezetting. Toen de penningmeester overbelast was geraakt, kon Menso Fermin 

zeer tot zijn spijt niet inspringen omdat hij zich geconfronteerd zag met een uitzonderlijk 

zware werkbelasting voor zijn bedrijf, een belasting die zeker tot in 2023 zal doorgaan. 

Menso heeft het daarbij als een nadeel ervaren dat hij door de coronatijd niet in staat is 

geweest binnen de gemeente een netwerk op te bouwen waar hij op kon terugvallen om 

lucht te scheppen. In deze omstandigheden heeft Menso gemeend zijn rol als voorzitter van 

het College van Kerkrentmeesters niet langer op een verantwoorde wijze te kunnen 

vervullen. Menso is wel voornemens zijn taken zorgvuldig af te bouwen en met Klaas 

Remerie de jaarrekening 2021 af te ronden. Ook zullen hij en Lars, die aan het einde van zijn 

termijn als secretaris gekomen is, hun taken blijven vervullen tot er opvolgers zijn gevonden. 

De Kerkenraad zal verder met een nog te formeren projectgroep zorgdragen voor de 

meerjarenbegroting.  

 

Het besluit van Menso is moedig, en tekent zijn grote verantwoordelijkheidsbesef. De 

Kerkenraad zal zijn waardige wijze van optreden en subtiele humor missen, en dankt hem 

voor de grote inspanningen die hij voor onze gemeente heeft verricht. Gelukkig heeft Menso 

aangegeven de gemeente op andere, minder belastende wijze van dienst te willen zijn. 

 

Acuut bezettingsprobleem binnen het CvK 

Het aftreden van Menso staat dus niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een acuut 

bezettingsprobleem binnen het CvK, dat uiteindelijk deels teruggaat op een te grote omvang 

van de taken binnen het CvK. Jelle Vegt heeft aangegeven per 1 januari te zullen terugtreden 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222
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als ouderling-kerkrentmeester belast met het gebouwenbeheer, en Lars van Vliet is, zoals 

gezegd, aan het einde van zijn termijn als secretaris gekomen. Klaas Remerie vervult binnen 

onze gemeente al een veelheid aan functies, waarvan die als organist volstrekt onmisbaar is.  

 

Rapport Beheren en Exploiteren 

Dit gegeven heeft de Kerkenraad er toe gebracht de taken binnen het CvK onder de loep te 

nemen, om ze terug te brengen tot een meer behapbare omvang. Op instigatie van Jelle 

waren we daar al mee begonnen door de instelling van een ad hoc projectgroep, bestaande 

uit Hans Kasper, Henk van Gelderen, Volker Hauck en Jelle Vegt, die geanalyseerd heeft hoe 

de taken van Jelle het beste herschikt kunnen worden. Deze werkgroep heeft een gedegen 

rapport onder de titel Beheren en Exploiteren uitgebracht, dat veel aanknopingspunten biedt 

voor een betere taakverdeling. Het belangrijkste advies van deze groep is een scheiding van 

de verhuur c.q. exploitatie van onze gebouwen en het bouwtechnisch beheer (m.n. het 

onderhoud). De Kerkenraad kon zich geheel in dat advies vinden en neemt de wijze van 

denken in het rapport als uitgangspunt voor de verdere herstructurering van de 

taakverdeling binnen het College.  

 

De Kerkenraad wil nu een projectgroep instellen, die hierover op korte termijn van advies 

kan dienen, waarbij de mogelijke invulling van de nieuwe vacatures uitdrukkelijk onderdeel 

van het advies zou kunnen zijn. In ieder geval Jelle Vegt heeft zich bereid verklaard namens 

het CvK in deze groep zitting te willen nemen. Er zullen binnen niet al te lange tijd 

gemeenteleden geroepen worden om deze taak te vervullen. We hopen dat u zich dan ook 

geroepen zult voelen. Interim-predikant ds. Cees Hendriks zal hier de regie in nemen. 

 

Jaarrekening van de Diaconie 

De Kerkenraad wil graag de jaarrekening 2021 van de diaconie aan u voorleggen. Van de 

kant van de Kerkenraad waren er geen bezwaren. Hij wordt nu ter inzage gelegd voor de 

gemeente. De stukken worden met deze Nieuwsbrief meegestuurd. U heeft tot 10 juni de 

tijd om bij de scriba te reageren. Bij geen bezwaar wordt de jaarrekening dan als 

goedgekeurd beschouwd.  

Jaarrooster 2023 

De dialoogsessies gaven ons inziens aan, dat u tot een iets andere opzet van de diensten 

wilde komen. Dat hebben wij in het preekrooster van 2023 tot uitdrukking willen brengen. 

De Kerkenraad heeft een concept opgesteld waarbij de diensten wat gevarieerder van 

karakter zouden worden. Dit concept is meegestuurd met de stukken voor de 

gemeenteavond. We hopen er dan met u over te kunnen spreken.  

 

Beroepingscommissie 

Hoewel het concrete beroepingswerk nog niet aan de orde is, is de Kerkenraad toch al de 

contouren van het proces aan het verkennen. We hebben besloten dat de 

beroepingscommissie uit zeven mensen zal bestaan, waarbij voor een mix van oud en jong, 

taakvelden en achtergronden zorg zal worden gedragen. In tegenstelling tot de afgelopen 

beroepingsprocedures stellen we ons voor dat ook kerkenraadsleden deel uitmaken van de 

commissie. 

 

Pieter Caljé 

scriba 
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Gemeenteavond 7 juni 

 

U bent uiteraard van harte uitgenodigd voor de gemeentevergadering van 7 juni. Een paar 

dagen geleden hebt u de uitnodiging en de stukken ontvangen. Dinsdag willen we vooral 

bespreken wat we met uw input van de dialoogsessies willen doen en het rapport van ds. 

Cees Hendriks met u bespreken. Dit is een eerste stap op weg naar de toekomst, maar zeker 

niet de laatste. 

 

Hier nog even een praktisch punt. Als u met iemand wilt meerijden naar de gemeenteavond, 

dan kan dat georganiseerd worden. U kunt dan tot dinsdag 12.00 uur contact opnemen met: 

Lies Oost voor het Heuvelland: 043-3647242 

Hans Kippers voor Maastricht: 043-3475940. 

Maar u kunt natuurlijk ook zelf vervoer regelen. 

 

Zo kan het gaan….. 

 

Elders leest u erover: dinsdag 7 juni gemeentevergadering op een andere locatie met 

parkeergelegenheid. Hoe kom je daar? Karel belt Olga en vraagt: als jij naar de 

gemeentevergadering gaat zou ik graag met je meerijden. Olga, die er helemaal niet aan 

gedacht had, reageert vlot: o ja, dat is prima, ik had het even niet present, maar fijn dat je 

me er zo aan herinnert. Ik haal je op! En Olga pakt de telefoon en belt Henk en Joke: “ik heb 

nog twee plaatsen vrij in de auto, zal ik jullie ophalen voor de gemeentevergadering?”. Joke 

zegt: “o fijn, dan gaan wij ook!” En zo is het gekomen dat èn Karel, èn Olga èn Henk en Joke 

aanwezig waren op de gemeentevergadering. De boodschap van dit verhaal: help elkaar op 

weg naar de gemeentevergadering! 

 

Kees Vermeiden 

 

Flyers voor toeristen 

 

Een klein klusje voor een goed gevoel. In het Heuvelland worden al sinds jaar en dag flyers 

verspreid in de hotels en campings. Daarop stond ook de kerkdienst in de St Jan vermeld. 

Soms waren er bij ons in de St Jan wel eens toeristen die bijvoorbeeld in Slenaken verbleven. 

Dan vraag je je af: hoe komen ze n.b. in de St Jan? Wellicht was het door het foldertje dat ze 

zagen liggen in hun hotel of op de camping. Waarom wij al jaren niet mee hebben gedaan 

bij het verspreiden is mij een raadsel. Maar wat telt is dat wij nu een stapel flyers hebben 

gekregen en dat het aan ons is om deze in Maastricht te verspreiden in hotels, campings, 

camperplaatsen. Wie wil daarbij helpen? 

Ik zou graag omgaand reacties willen hebben: wie kan in welke zone wat flyers 

rondbrengen? 

Dan hoop ik dat volgende week verder af te kunnen handelen. 

 

Kees Vermeiden, vz kernraad Maastricht, cg.vermeiden@live.be 06 41264138 

 

 

 

 

mailto:cg.vermeiden@live.be


 

6 
 

Gemeenschapszin in het Trefpunt: het vouwen der Kerkberichten  

(foto Jetty Vels) 

 
 

Actie “Mobieltjes voor hommel en bij” loopt nog t/m Pinksteren 

 

De inzamelactie voor oude en kapotte mobieltjes loopt in de kernen nog tot en met 5 juni. 

Heb je ook nog een oud mobieltje ergens in de kast liggen? Mobieltjes zitten vol waardevolle 

grondstoffen waar zeker op het moment veel vraag naar is! Lever ze in – ze worden dan 

vakkundig uit elkaar gehaald zodat de grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Sommige 

mobieltjes kunnen zelfs weer opgeknapt worden. Winst voor het milieu! 

De opbrengst van de actie, die via de milieuorganisatie NABU loopt, komt aan een project 

voor insectenbescherming ten goede. Dubbele winst dus! 

Christine Moraal 

 

Gesprekskring Trefpunt St. Jan 

 

De gesprekskring is Daalhof is weer nieuw leven ingeblazen. Op elke tweede vrijdag van de 

maand vindt deze plaats van 14.00 tot 16.00 uur in het Trefpunt St. Jan (Aureliushof 150). De 

komende keer zal dat zijn op vrijdag 10 juni. Ofschoon de vraag naar deze bijeenkomsten in 

eerste instantie vanuit de oudere gemeenteleden kwam en het tijdstip daarop is afgestemd, 

is ieder van harte welkom! 

Voor komende keer was door de bezoekers gevraagd om samen van gedachten te wisselen 

over wat kerk en theologie van de Stille Week en Pasen hebben gemaakt. Woorden als 

verzoening, voor onze zonden klinken dan. Maar wat willen ze eigenlijk zeggen? Ds. Harrie 

de Reus zal het gesprek leiden en wat achtergrond info ter inleiding geven.  

Ieder van harte welkom. Aanmelding vooraf is niet nodig. 

 

Voor meer info kan contact worden opgenomen met Anny Vanduffel-Blaauw (+32 89 

864922) 
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Pastoralia Heuvelland 

 

Wim Westerhof is afgelopen week opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het herstel bleek 

niet zo voorspoedig te gaan als gehoopt. Zoals het er nu naar uitziet blijft hij daar tot zeker 

na het weekend. Veel sterkte voor Rommy, Wim en de kinderen! 

Cora verblijft nog even in het ziekenhuis, maar dat gaat de goede kant op. Hopelijk kan ze 

binnenkort naar huis … . 

De vlag gaat uit, appte Betsy vandeweek. Het herstel bleek zo goed te gaan, dat ze thuis 

verder kan revalideren. Afgelopen vrijdag kwam ze thuis. Fijn! 

ds. Harrie de Reus 

 

Maastricht Antiquarian Book en Print Fair in de St. Jan 

 

Omdat de TEFAF dit jaar is verplaats is ook de Maastricht Antiquarian Book en Print fair op 

een wellicht onverwacht moment. Op 24, 25 en 26 juni zijn zij gelukkig na 2 jaar afwezigheid 

weer terug in de St Jan. De organisatie van de MABP waardeert de flexibiliteit van de 

gemeenteleden in het uitwijken naar een andere locatie voor de zondagsdienst zeer en wil 

deze waardering, net als vorige jaren, graag laten blijken door vrijkaarten aan te bieden op 

een van de drie dagen van de beurs. Ook kunt u kosteloos een rondleiding te krijgen langs 

een aantal highlights van de beurs. De rondleidingen vinden plaats zaterdag en zondag om 

12:00 uur.  

 

Hiervoor kan elk gemeentelid zich (ook met introducee) aanmelden bij Lianne Schuuring 

via verhuur@stjanskerkmaastricht.nl. Graag uw naam, eventueel de naam van uw introducee, 

de dag waarop u komt en of u mee wilt met de rondleiding doorgeven.  

 

Lianne Schuuring 

Statistiek St Jan zondag 29 mei 2022 

 

Volw./knd Collecte diaconie Collecte kerk bijzonderheden 

101/4 €213,20 €101,85 Koor CpC 
Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft meebeleefd, evenmin 

collectebijdragen via de bank.  

 

Diaconale collecte voor Amnesty International 

 

Mensenrechten voor iedereen 

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Het 

werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid. Op dit moment is Amnesty een 

wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer 

dan 150 landen voeren ze actie. Het werk van Amnesty is het beschermen van mensen. 

Amnesty staat voor het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van 

meningsuiting, Amnesty staat voor het beschermen van de rechten van migranten en 

vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. 

Met uw  bijdrage vanmorgen kan het werk van Amnesty blijven bestaan. 

Namens de diaconie alvast bedankt 

Mieke Davidse 

mailto:verhuur@stjanskerkmaastricht.nl
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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 het onderhoud van onze kerken. 

 

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.   

 

Extra Nieuwsbrief 6 juni en agenda 

 

Vanwege de vakantie van alle betrokkenen bij het vervaardigen en verspreiden van de 

Nieuwsbrief, is er geen Nieuwsbrief op 10 en 17 juni. In plaats daarvan krijgt u op 6 juni een 

extra Nieuwsbrief met de informatie over de twee weken erna, die dan voorhanden is.  

In die Nieuwsbrief vindt u ook een uitgebreide agenda. 

 

Pieter Caljé, scriba 

 

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

