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Nieuwsbrief extra 6 juni 2022 

 

Deze Nieuwsbrief bestrijkt voor zover mogelijk de zondagen 12 en 19 juni. Omdat Reyk van 

Veen met vakantie gaat, moet deze Nieuwsbrief al op 5 juni verstuurd worden. Er zal op 10 en 

op 17 juni dus geen Nieuwsbrief verschijnen. 

 

Het nieuwe begin van de Geest 

 

Een sprankelende viering was dat op 1e Pinksterdag in de St Jan. Ineke speelde en het leek 

wel een ander orgel! Ds. Rachelle van Andel leidde de viering en bracht tongen als van vuur 

in vervoering. Met het verhaal van Ruth, de Moabitische, als onderlegger, vroeg de dienst om 

aandacht, opening voor de ontheemde, de zoekende, zij die bescherming behoeft. De Geest 

van God verbindt. Mag je daarop vertrouwen en bedenken dat de vraag omtrent het hoe 

doe je dat, zich vanzelf beantwoordt, als je het doet? Als je je laat leiden door de Geest? 

 

De kernraad heeft onlangs besloten er weer naar te streven dat er ongeveer eens per zes 

weken Avondmaal wordt gevierd. Zondag 12 juni zal ds. Wim Scheltens voorgaan in een 

dienst van “Schrift en Tafel”. Woorden zeggen veel, rituelen zeggen het soms nog directer! 

Wat fijn dat dit kan! 

 

En over zondag 19 juni valt momenteel nog niet zoveel te zeggen, maar des te meer te 

vertrouwen: ds. Sophie Bloemert neemt het stokje dan over. 

Intussen hebben we dan een gemeentevergadering achter de rug. Niemand zal denken dat 

daarmee dan de dingen zijn beklonken en dat we een hoofdstuk af kunnen sluiten. 

Consciëntieus zal de kerkenraad de opmerkingen van de gemeentevergadering 

verdisconteren en met vertrouwen op en openheid voor het werk van de Geest zich inzetten 

voor de begaanbare wegen van de gemeente. 

 

Kees Vermeiden, vz Kernraad Maastricht 
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De zondagsdienst in de St. Jan op 12 juni 

 

Bij de dienst van 12 juni over de Wijsheid, een bijzonder persoon 

 

In het Bijbelboek Spreuken wordt de wijsheid als een vrouw voorgesteld. 

Ze nodigt onnozele mensen uit voor brood en wijn.  

‘Wie ontzag voor de HEER heeft, verafschuwt trots en hoogmoed, leugens en kwaad 

(Spreuken 8:13).  

Huize Wijsheid is een plaats waar het leven als geschenk wordt aanvaard, waar men 

vertrouwt dat gedeelde vreugde dubbele vreugde is en gedeelde smart halve smart.  

God en de naaste maken onderdeel uit van het leven; liefde tot Hem en hen zijn wezenlijk. 

Goed en kwaad hebben steeds tegenover elkaar gestaan en vochten om het hart van de 

mens.  

Nu is Wijsheid zeer bijzonder in Gods ogen, want het is het fundament voor echt leven.  

Hoor wat ze zegt: ‘De HEER heeft mij vóór al het andere geschapen, toen Hij zijn 

scheppingswerk begon, was ik zijn eersteling …  

Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn 

aanwezigheid, vond vreugde in zijn hele aarde en verheugde mij in de mensheid’ (Spreuken 

8:22, 30-31). 

We mogen avondmaal vieren, omdat God in zijn wijsheid Jezus gezonden heeft uit liefde 

voor de wereld, die brood en wijn geduid heeft als tekenen van verzoening en daarvoor 

mensen nodigt aan zijn tafel. 

 

Hartelijke groet, ds. Wim Scheltens 

 

Voorganger: ds. Wim Scheltens 

Organist: Klaas Remerie 

Lectrix/Lector: Ank Nieuwenhuis 

Kindernevendienst: Marianne Vermeiden 

 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

De zondagsdienst in de St. Jan op 19 juni 

 

Voorganger: ds. S. Bloemert 

Organist: Ineke Schuit 

Lectrix: Hanske Kamphuis  

Kindernevendienst: Eveline Besselsen 

 

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 van Hans en Willy Kippers, 

coördinatoren autovervoer naar de kerk. 

 

De zondagsdienst in Vaals op 12 juni 

 

Voorganger: ds. Geurt Smink 

Organist: Christine Moraal 

Kindernevendienst: Arie Koster 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20233
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De zondagsdienst in Vaals op 19 juni 

 

Voorganger: ds. Harrie de Reus 

Organist: Christine Moraal 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

De zondagsdienst in Valkenburg op 12 juni 

 

Voorganger: ds. Agnes Hana 

Muziek: Cariene Groen-Zwart 

 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

De zondagsdienst in Valkenburg op 19 juni 

 

Lezen: Lucas 8: 26 - 39 

 

De gek over de grens 

 

Wat een gedetailleerd verhaal over een gestoorde man. Hij wordt genezen. Daar gaat het 

toch om? Psychiaters hebben zich over dit verhaal gebogen om een diagnose te stellen. Dat 

kunnen ze wel, er zijn genoeg gegevens. En ik, met mijn amateurpsychologie denk er het 

mijne van. Duidelijk een meervoudige persoonlijkheid. Duidelijk een bezetene, helemaal gek 

is hij toch niet, Wel een man die je weg moet houden van de mensen en zeker van de 

kinderen. Gevaarlijk en vies! Het beste is om hem plat te spuiten. 

Met belangstelling kijk ik hoe Jezus met hem om gaat, Hij drijft de demon uit. Iedereen blij? 

Nee, de mensen zijn bang! En de eigenaar van die kudde zwijnen zal ook wel woedend zijn. 

En wij piekeren hoe die man verder geleefd zal hebben. Zal hij geaccepteerd worden door 

de samenleving?  Hij gaat het leven in als getuige van God, als leerling van Jezus. Een van die 

wonderlijke kinderen Gods. 

                                                            

ds. Joen Drost 

 

Voorganger: ds. Joen Drost 

Muziek: Cariene Groen-Zwart en Yvonne 

 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

Euregionale dienst 

 

Op zondag 19 juni om 10 uur zal een Euregioviering plaatsvinden in de Hervormde Kerk in 

Vaals. De dienst zal tweetalig zijn (Nederlands – Duits). Voorganger is ds. Harrie de Reus, het 

orgel wordt bespeeld door Christine Moraal.  

 

De kerk in Vaals heeft afgelopen maanden een herinrichting ondergaan. Zo zijn de vaste 

banken voor een groot deel vervangen door stoelen, is de ingang van de kerk uitnodigender 

gemaakt en is de er met nieuwe verwarmingsapparatuur en verlichting duurzamer gemaakt. 

De ruimte is flexibeler voor verschillende vormen van viering, maar daarmee ook beter 

geschikt voor andere activiteiten zoals concerten, lezingen, buurtbijeenkomsten, etc.  

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20233
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222
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Na afloop van de euregiovering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie en thee. Dan 

zal kort iets worden verteld over de gedachten achter de herinrichting van de kerk. Vervolgens 

zal Christine Moraal iets vertellen over het monumentale Theschemacher orgel, dat dit jaar 

250 jaar bestaat.  

 

Allen van harte welkom!  

Elly de Haan 

Flyers: een vergissing! 

 

Sorry, beste mensen, uw dienaar heeft niet goed geluisterd! Bij de orgelpresentatie op 28 

mei bracht Christine Moraal een pakket flyers mee. Ik blij! Want ik dacht alleen maar aan de 

flyers voor hotels en campings waarin een overzicht wordt gegeven van de diensten in de 

gebouwen van de PGMH. Achteraf bleek het te gaan om een flyer over het jaar van het 

Teschenmacher-orgel van Vaals. Ongetwijfeld ook belangrijk, maar iets anders dan gedacht. 

Een stapeltje flyers ligt in de St Jan! Van harte aanbevolen. 

Nu wacht ik op die andere flyers en dan hoop ik dat de respons van verdelers wel wat groter 

zal zijn! 

 

Kees Vermeiden, vz kernraad Maastricht 

 

Statistiek St Jan zondag 5 juni 

 

Volw./knd Collecte diaconie Collecte kerk bijzonderheden  

89/3 €219,35 €168,83 Pinksteren  

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

meebeleefd, evenmin collectebijdragen via de bank.  

 

Kees Vermeiden, voorzitter kernraad Maastricht 

 

Gesprekskring Trefpunt St. Jan 

 

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

maand (10 juni, 8 juli) vindt deze plaats van 14.00 tot 16.00 uur in het Trefpunt St. Jan 

(Aureliushof 150). 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! 

 

Nelleke de Kruik 

 

Maastricht Antique Book and Print Fair in de St. Jan 

Rondleiding door André van Dijk 

Aansluitend bij het bericht van Lianne over de beurs in de Sint Jan (TEFAF) 

Zondag 26 juni kunt u samen met André van Dijk na de kerkdienst en een kop koffie deze 

beurs bezoeken. Samen zie je meer dan alleen en André kan u er meesterlijk over vertellen! 

 

Nelleke de Kruik 
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Diaconale ondersteuning in mei 

 

Collecte inkomsten    

Per bank Diverse doelen €        212,--- 

In kerkdiensten Volgens collecterooster €     1.344,80 

Giften Incl. noodhulp Oekraïne €   10.550,--- 

Totaal  €   12.106,80 

   

Uitgaven    

Noodhulp  Personen, gezinnen €          219,--- 

Kerk in Actie Werelddiaconaat Noodhulp Moldavië €          415,--- 

Kerk in Actie Kinderen op Lesbos €          415,--- 

Stichting Voedselbank  Limburg Zuid €          455,--- 

Het Nederlands Rode Kruis  Hulp Oekraïne €      1.000,--- 

Stichting Epafras Hulp gedetineerden 

buitenland 

€         500,--- 

Totaal  €     3.004,--- 

 

Gijs Kieft, penningmeester College van Diakenen 

 

Diaconale collecte voor 12 juni: het Binnenlands Diaconaat Nederland 

 

Hulp voor mensen zonder papieren 

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning. Zij 

hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Mensen zonder 

papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie 

ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht 

en het Wereldhuis in Amsterdam die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en 

scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met 

ingewikkelde post en als er een medisch probleem is. Met uw bijdrage aan de collecte steunt 

u Kerk in Actie in haar werk voor deze kwetsbare mensen in onze Nederlandse samenleving. 

Van harte aanbevolen. 

 

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 

 

Diaconale collecte voor 19 juni: Leergeld Maastricht en Heuvelland 

 

Alle kinderen mogen meedoen 

   

Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland richt zich onder het motto “Alle kinderen mogen 

meedoen” op het voorkómen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale 

financiële middelen. 
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Leergeld Maastricht & Heuvelland wil dat alle kinderen mee kunnen doen aan het leven in 

de maatschappij en op school. In onze regio zijn er ongeveer 5000 kinderen van 4 tot 18 jaar 

die dat niet kunnen, omdat hun ouders/verzorgers dat niet kunnen betalen. Stichting 

Leergeld ondersteunt ouders/verzorgers met een inkomen van maximaal 110% van de 

bijstandsnorm bij aanvragen voor sport, cultuur, onderwijs en welzijn.  Aanvragen voor sport 

en cultuur worden door de stichting behandeld en dan doorgestuurd naar het Jeugdfonds 

Sport en Cultuur. Zij betalen de rekening van de sportclub of culturele activiteit. 

 

Helpt u vanochtend ook mee om kinderen erbij te laten horen. 

 

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 op 12 en 19 juni 

 

De kerkelijke collecte is deze beide weken 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.   

 

Agenda 
 

 Maandag 6 juni 

 

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

 

 Dinsdag 7 juni 

 

- 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 

 

- Gemeenteavond PGMH om 19.30 uur, locatie Novo College Bemelergrubbe 2 

Maastricht, route via de Vijverdalse Weg Maastricht.  

 

 Woensdag 8 juni 

 

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

 

mailto:jetty.vels@ziggo.nl
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 Donderdag 9 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 10 juni 

 

- Ontmoetingswinkel De Romein open van 13.00-16.00 uur 

 

- 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 

 

 Zondag 19 juni 

 

- Euregionale dienst in de Hervormde Kerk in Vaals onder leiding van ds. Harrie de Reus 

en met Christine moraal als organist. Aanvang: 10 uur (zie boven) 

 

 Save the Date 
 

 Woensdag 22 juni 

 

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

uur (zie de Nieuwsbrief van 27 mei) 

 

 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 (b.lemmer@gmx.de, 0049-

24153809914)  

 

 Vrijdag 24 juni 

 

- Maastricht Antiquarian Book and Print Fair in de St. Jan 

 

 Zaterdag 25 juni 

 

- Maastricht Antiquarian Book and Print Fair in de St. Jan 

 

 

 

mailto:liesgretha@live.nl
mailto:b.lemmer@gmx.de
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 Zondag 26 juni 

 

- Maastricht Antiquarian Book and Print Fair in de St. Jan.  

Na de kerkdienst rondleiding door André van Dijk 

 

 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

