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 Nieuwsbrief 24 juni 2022 

 

Kerkdienst 26 juni St. Servaaskapel Maastricht 

 

Een mooie plek om te vieren, nu we de St. Jan hebben uitgeleend: de St. Servaaskapel. Met 

muziek die eveneens mooi is, verzorgd door Ineke (orgel) en Jelle (cello). In het evangelie 

horen we Jezus zeggen “Zalig de arme”. Is die inderdaad zo gelukkig, dat we iedereen zouden 

moeten gunnen om ook arm te zijn? Of gebrekkig, of treurig, of beklagenswaardig? Nee, dat 

zal het niet zijn. Armoede is niet zo mooi. Armoede is onrecht. Er is immers meer dan 

genoeg in onze wereld voor iedereen om allemaal van te kunnen leven, en om goed van te 

kunnen leven. Alle armoede is per definitie onrecht – de ander komt er niet van tot zijn 

recht. Maar wat zou Jezus dan met die wonderlijke uitspraak hebben bedoeld? We proberen 

het al zingend, biddend, de schrift beluisterend op het spoor te komen. 

Ds. Harrie de Reus 

 

Van tweeën één 

 

Naar gewoonte blik ik even terug en vervolgens verbind ik dat met de dienst van komende 

zondag. 

Nu was het even nadenken om terug te kunnen kijken naar twee diensten. Herkent u dat? 

Dat je even goed moet nadenken om je te herinneren waar de dienst van vorige zondag, laat 

staan die van twee weken geleden over ging? Ik héb het weer! Ds. Wim Scheltens leidde de 

dienst (van Schrift en Tafel) en sloeg daarin een theologisch interessante brug. Uit het begin 

van het Johannesevangelie las hij het verhaal van Nicodemus die door Jezus uitgedaagd werd 

om opnieuw geboren te worden. Van de theoloog Johannes, schrijver van het evangelie, was 

dat een doordenker. Opnieuw geboren worden dat kan door de Geest die in ons werkt. De 

Geest die ooit ook over de woeste en ledige aarde waaide. Begin en einde raken elkaar. Het 

begin van het evangelie (bij Johannes) wordt gevoed door het geloof dat de Geest, die na 

Jezus komt, mensen nieuw maakt. Dat is toch wel de overtreffende trap van wat de 

maagdelijke geboorte van Jezus wordt genoemd! 

 

En toen kwam de volgende zondag ds. Sophie Bloemert, die zich door de 

sacramentsprocessies heen worstelde. Zij gaf alsnog een duiding aan wat we de vorige week 

vierden: de gemeenschap van brood en wijn: Christus onder ons. Alleen zullen wij er niet zo 

gauw voor knielen, maar wij voeden ons er wel mee. En het brengt ons samen in een 

gemeenschap die onontbeerlijk is: samen gemeente zijn, vieren, ontmoeten. Die eerste 
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gemeente van Christenen, dat was nog eens wat! Is ons gemeente zijn dan wel echt waar 

Jezus over sprak: een koninkrijk van God? Velen hebben het al gezegd: Jezus predikte het 

Koninkrijk van God, maar hij moest het uiteindelijk doen met wat het werd: de kerk! 

 

Van deze twee diensten van de afgelopen weken nu naar die van de komende week. Let op! 

We zitten in de kapel van de Servaas! Ds. Harrie de Reus is voorganger. Ik heb het idee dat 

hij ons brengt bij het spanningsveld tussen onecht en echt, zelfvertrouwen en 

godsvertrouwen en warempel daar komen dan toch weer die grondwoorden van het 

Koninkrijk aan de orde, die bekend zijn geworden als de Bergrede. Zo komen we uit de twee 

voorgaande diensten in deze van komende zondag terecht! En dat in een dienst met 

muzikale momenten van orgel en cello! Komt het zien, horen en beleven! 

 

Van tweeën één symboliseren we ook nog op een andere wijze: de St Jan staat vol met 

prachtige oude boeken, voor de viering deze zondag komen wij samen in de kapel van de 

Servaas. Zijn wij dan toch de Protestants Katholieke Kerk die zich aan het verenigen is met 

de Rooms Katholieke Kerk? Dan denk je toch aan die eeuwenoude woorden uit de 

apostolische geloofsbelijdenis: we geloven in één heilige katholieke kerk. Symbolisch wordt 

het onderstreept: het consistoriegebed dat aan de dienst voorafgaat, vindt deze keer plaats 

in de sacristie van de Servaas, wordt uitgesproken door ons dienstdoend gemeentelid, en zo 

beginnen wij onze kerkdiensten tezamen! Van tweeën één! 

 

Kees Vermeiden, vz kernraad Maastricht 

 

De zondagsdienst in Maastricht, ditmaal in de St. Servaaskapel 

Aanvang: 10.00 uur 

 

Voorganger: ds. Harrie de Reus 

Lector: Kees Vermeiden 

 

Organist: Ineke Schuit 

Cello: Jelle Vegt 

 

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 Gulpen 

 

Voorganger: ds. Marco Luijk 

Organist: Cariene Zwart 

Kindernevendienst: Mirjam en Iris 

Aanvang: 10.00 uur 

 

 

De zondagsdienst in Valkenburg  

 

Voorganger: ds. Marian Kneteman 

Muziek: Wil Meurders 

 

 

 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222
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Kerkenraad op 28 juni 

 

Op 28 juni vergadert de Kerkenraad van half acht tot half tien in het Trefpunt. Daarin blikt 

de Kerkenraad terug op de gemeenteavond, en zet ze haar lijnen voor het najaar uit.  

 

Daarnaast komen het beroepingswerk aan bod: de revitalisering van het CvK, de zoektocht 

naar een nieuwe voorzitter als Marika per 1 september stopt, de definitieve goedkeuring van 

het jeugdplan, informatie vanuit de diaconie over haar positie in het Schuldmaatjesproject 

en de instelling van een vertrouwenspersoon voor onze gemeente. Tenslotte zal de 

eventuele verlenging van de interim-predikant ds Cees Hendriks besproken worden. 

 

Toehoorders kunnen zich melden bij de scriba (pgmhscribaat@gmail.com). Zij krijgen dan de 

agenda en de stukken thuisgestuurd. 

 

Pieter Caljé, scriba  

 

Gemeenteavond 

 

Ds. Harrie de Reus heeft het initiatief genomen een digitaal prikbord over de 

gemeenteavond aan te maken, waarop ieder zijn reacties kon plaatsen. Voor degenen, die er 

niet bij waren is het misschien aardig iets van de positieve sfeer van die avond te proeven.. 

Klik daarvoor op de onderstaande link: 

https://padlet.com/dsHarriedeReus/vc2o7ohxzfybbnow 
 
Pieter Caljé 

 

Bezoek aan Maastricht Antique Book and Prints Fair met André van Dijk 

 

U hebt gezien dat de Maastrichtse zondagsdienst ditmaal niet in de St. jan plaatsvindt. U 

kunt uw vertrouwde kerk toch bezoeken door na de dienst in de St. Servaaskapel mee te 

gaan met André van Dijk, voor een geïnformeerd bezoek aan deze altijd weer fascinerende 

markt van oude boeken en prenten in onze kerk. Zo is uw scriba ooit aan een honderd jaar 

oude ouderlingenbijbel uit de St. Jan gekomen.  

 

Pastoralia Maastricht 

 

Op 9 juni jl. is overleden de heer H.J.G. Paulussen op de leeftijd van 87 jaar. Zijn laatste 

levensjaren waren moeizaam en verloren kwaliteit en communicatie met zijn omgeving. De 

heer Paulussen behoorde tot de Katholieke Kerk maar droeg de Protestantse Kerk, waarvan 

zijn vrouw lidmaat is, een warm hart toe. Wij gedenken hem in de dienst van 3 juli in de St 

Jan. 

 

Al enige weken geleden was Loes Coster behoorlijk achterop geraakt. Na deskundige hulp 

knapt ze weer heel behoorlijk op en heeft zij de regie over de moestuin weer geheel in 

handen. 

 

mailto:pgmhscribaat@gmail.com
https://padlet.com/dsHarriedeReus/vc2o7ohxzfybbnow
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Wilma van Ouwerkerk is weer een heftig behandelingstraject ingegaan. Zij kan dat niet 

anders dan met moed, energie en vertrouwen. Met gebed en genegenheid gedenken wij al 

die mensen die moeilijke tijden doormaken. 

 

Het is een tijd dat velen van ons voor enige tijd wegens een vakantiereis afwezig zijn. Beste 

mensen, geniet ervan, “Ga met God en Hij zal met je zijn” zingen we vaak genoeg en dat 

slaat ook op dit stukje van jullie levensweg, kom weer veilig terug! 

 

Kees Vermeiden, pastoraal ouderling Maastricht 

 

Pastorale bereikbaarheid in de kern Maastricht 

 

Ook al hebben wij in Maastricht en Heuvelland momenteel geen tweede predikant, we zijn 

niet verstoken van pastoraat. Ds Harrie de Reus is predikant van de PGMH. Voor 

crisispastoraat bel dan onmiddellijk met ds Harrie de Reus 06-20280345. Indien nodig zal hij 

een beroep doen op (emeritus) collega’s in de directe omgeving. 

 

Vanuit de kernraad zijn de “procesbegeleiders” van het omzien naar elkaar Margo van 

Haeringen 06-22626640; Marianne Hordijk 043-3624626; Marieke Knepper 06 12531599 en 

Kees Vermeiden 06-41264138. Bel ook als het niet om uzelf gaat maar ten behoeve van een 

ander! Laat u niet weerhouden! 

 

Kees Vermeiden, vz Kernraad Maastricht. (cg.vermeiden@live.be) 

 

Statistiek St Jan zondag 12+19 juni 2022 

 

Volw./knd Collecte diaconie Collecte kerk bijzonderheden 

69/3 €118,82 €126,05 HA 

47/3 €163,59 €97,85  

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

meebeleefd, evenmin collectebijdragen via de bank.  

 

Kees Vermeiden 

Kernberaden Heuvelland 

 

Graag nodig de kernraad Heuvelland ieder uit om met elkaar in gesprek te ontmoeten bij 

twee kernberaden: 

 

- zondag 3 juli om 12.00 uur in 't Gulper Hoes  

- zondag 17 juli om 11.30 uur in de Kloosterkerk 

 

Op de ZOOM-bijeenkomst over 'Het vieren van de dienst van Schrift & Tafel' afgelopen 

woensdag heeft een groepje gemeenteleden een aantal ideeën geopperd die we als voorstel 

voor de komende vieringen graag met elkaar willen bespreken. Meer informatie volgt in de 

volgende nieuwsbrief. 

 

Ria Smit en ds. Harrie de Reus 

mailto:cg.vermeiden@live.be


 

5 
 

 

 

Baliemedewerkers St Jan 

 

We krijgen uiteindelijk het rooster voor de baliediensten (ma-za/11-16 uur) steeds weer 

rond. Maar het is wel met enige moeite en met de goede wil van sommigen die dan zeggen: 

vooruit zet mij er nog maar een keer extra op.  

Voor eventuele nieuwe medewerkers merk ik het volgende op: 

- als je je meldt om mee te doen is de kans groot dat je daarmee de gemiddelde 

leeftijd van de groep omlaag brengt. Je hoeft dus niet persé piepjong te zijn. 

- uiteraard is er een inwerkperiode door het meelopen met ervaren baliemedewerkers. 

- gedetailleerde kennis omtrent de St Jan is niet absoluut noodzakelijk maar besef wel 

dat je een soort gastheer/vrouw bent. 

- de diensten zijn van 11-16 uur, halfuurtje ervoor en een halfuurtje erna voor 

opbouwen en afruimen, eventueel kan een dienst in tweeën geknipt worden. 

Inroostering vindt altijd in overleg plaats. 

- als je iets van vreemde talen beheerst is dat een voordeel maar echt geen 

voorwaarde. Er is materiaal beschikbaar voor anderstaligen. 

- als je aarzelt, kom dan gerust eens kijken, dan loop je het risico dat je er enthousiast 

van wordt! 

 

Contact: Anneke Vrijens 043-3610597; Kees Vermeiden 06-41264138 

 

Vacature Assistent beheerder/ gastheer 

 

Binnenkort zijn buiten de Sint Janskerk nog twee van onze kerken geschikt om (vaker) ook 

voor andere doelen dan kerkdiensten te gaan verhuren. Een deel daarvan zal commerciële 

verhuur zijn. Daar wil het college van Kerkrentmeesters goede randvoorwaarden voor 

scheppen. Daartoe wil zij personeel aanstellen, dat daartoe in staat is en voor continuïteit 

zorgt.  

 

De vacature die dit betreft bieden we eerst aan onze eigen leden aan. Wanneer zich binnen 

onze gemeenschap een kandidaat bevindt, die deze functie goed kan vervullen zoeken we 

niet verder. Wel vragen we binnen twee weken na ontvangst van deze nieuwsbrief te 

reageren. Daarna gaan we breder adverteren.  

 

De details van deze betaalde vacature vindt u in de meegestuurde bijlage onder de naam 

vacature (assistent)beheerder. 

 

Jelle Vegt (namens het CvK) 

 

Diaconale collecte voor Homeless Child 

 

Voor kansarme kinderen en vrouwen in Honduras 

 

Homeless Child zet zich in voor een veilige en gezonde omgeving voor kinderen en vrouwen 

in Honduras. Deze stichting ondersteunt lokale ontwikkelingsprojecten in Honduras en geeft 
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voorlichting in Nederland. De stichting is in 2002 opgericht om een bescheiden bijdrage te 

leveren aan het herstel van evenwicht tussen arm en rijk in de wereld. Ze vangen jongens op 

van 6 t.m. 18 jaar. Deze jongens leefden veelal op straat. In 2012 hebben ze in samenwerking 

met de Hondurese stichting Pronino een meisjeshuis opgericht. Hier worden meisjes vanaf 6 

jaar een veilige permanente plek geboden. Ook ondersteunen ze vrouwen die in zeer 

moeilijke omstandigheden leven, met een programma voor gewenste voorbehoedsmiddelen 

dat door de vrouwen zelf gewenst is, ook wordt er voorlichting over vrouwenrechten, 

vrouwelijke gezondheid en hygiëne gegeven.  Dit alles met de gedachte dat vrouwen die 

goede voorlichting krijgen een keuze hebben, minder kinderen zullen krijgen en elk gewenst 

kind beter kansen op een stabiel leven geboden kan worden. Sinds 2020 werken ze ook 

samen met de Hondurese stichting Crecer. Crecer ondersteunt kinderen en hun families met 

onderwijs en biedt een soort mentorschap aan om zo de cirkel van armoede waarin ze zijn 

opgegroeid te doorbreken. Het belangrijkste doel is er voor te zorgen dat kinderen thuis in 

een stabiele bemoedigende en huiselijke sfeer kunnen opgroeien. 

 

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: het jeugdwerk 

 

 

Als kerkelijke gemeente vragen wij deze week uw bijdrage voor de kinderen en jongeren 

binnen onze gemeente. Ook binnen onze gemeente willen we kinderen en jongeren een 

thuisplek geven. Activiteiten gedurende het jaar gebaseerd op de tienersoos, catechese, 

kindernevendienst. Graag vragen we uw bijdrage om het jeugdwerk in onze gemeente te 

steunen. 

 

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 
 

 Zaterdag 25 juni 

 

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

 

 Zondag 26 juni 

 

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

Na de kerkdienst rondleiding door André van Dijk 
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 Maandag 27 juni 

 

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

 

- De Bijbel geopend om 20.00 uur in de Oude Pastorie in Vaals. We lezen weer 

samen uit de Schrift. We lezen de tekst, gaan na wat de boodschap is en wat de 

tekst ons persoonlijk zeggen wil. Leiding: Dick Knol 

 

 Dinsdag 28 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 

 

- Kerkenraad van 19.30-21.30 uur in het Trefpunt, Aureliushof 150 in Maastricht 

 

 Donderdag 30 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 1 juli 

 

- Ontmoetingswinkel De Romein open van 13.00-16.00 uur 

 

 Save the date! 
 

 30 september 

 

- Euregionale Oecumenische Conferentie 2022 in Eupen van 9.30 – 15.30 uur (zie 

bijlage) 

 

 

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

