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 Nieuwsbrief 29 juli 2022 

Marta 

 

Het is vandaag, 29 juli, de dag van de Heilige Marta. Eerlijk gezegd wist ik niet dat ze een 

heilige was. En voor zover ik weet is er behalve hetgeen er in de Evangeliën van haar wordt 

verteld geen andere historische informatie over haar bekend. Maar misschien dat ik op dit 

punt ook minder weet dan er is. Volgens het Johannes-evangelie was Martha de zus van 

Lazarus en Maria van Bethanië, en ze was aanwezig toen Jezus haar broer Lazarus uit de dood 

opwekte. Volgens datzelfde evangelie woonden Maria, Marta en Lazarus in Bethanië, maar 

de evangelist Lucas suggereert dat ze – in ieder geval een keer – in Galilea woonden. “Jezus 

hield van Marta, haar zuster en van Lazarus,” zo laat Johannes weten. 

In het verhaal waarin Marta Jezus thuis uitnodigt, is Maria ook aanwezig. Zij gaat aan de 

voeten van Jezus zitten – een positie die je als leerling inneem. We kennen het verhaal: Maria 

is leerling, ze leert, en Marta zorgt en dient.  Die zorgende kant van Marta is een belangrijke 

factor van geloven. Het drukt uit hoe je in het leven wilt staan. Goed zijn voor een ander. We 

komen het tegen binnen en buiten de kerk: op bezoek bij ouderen, omzien naar wie zorgen 

of verdriet hebben, vluchtelingen helpen, boodschappen voor een buurvrouw. 

Belangrijk werk, cement in de samenleving. Maar ook een kant die ons misschien wel het 

gemakkelijks afgaat. Vaak is het gemakkelijker om Marta te zijn, dan Maria. In deze tijd 

waarin kerk en geloof niet meer vanzelfsprekend zijn, raak je zelf misschien ook wel meer 

verlegen om onder woorden te brengen wat voor jou geloven betekent. Iets concreets doen 

om het zichtbaar te maken helpt dan. Toch zou ik die andere kant ook onder de aandacht 

willen brengen: het leren. Dat is lastiger. In Joodse zin is leren: je over een tekst buigen, die 

lezen en bevragen, er over praten of nadenken, en hem dan weer weg leggen. En dat is 

het. Het idee is niet dat je na afloop precies kan vertellen wat je gelezen, bedacht of 

besproken hebt. Er zit geen overhoring aan vast. Maar het idee is dat zo bezig zijn op zich 

goed is. En toch ook wel iets los maakt en je in beweging zet. Het is een activiteit die vaak 

vragen oproept, onduidelijkheden in de tekst, open eindjes. Maar is dat erg? Er is zoveel in 

het leven waar we niet meteen een pasklaar antwoord op hebben. Al hebben we daar vaak 

het geduld niet meer voor. 

Misschien geeft de zomertijd wat meer rust en ruimte voor het leren. Of het nu met 

bijbelverhalen is, die je niet zo snel zou opslaan, een boek dat je anders niet zo snel zou 

lezen, of blogs/podcasts die net even iets anders bespreken dan waar je anders naar luistert. 

Even uit de ‘doe-stand’. Omdat het niet alleen belangrijk is te doen, maar ook om onder 

woorden te kunnen brengen wat voor jou de bron is waaruit je dat doet. Het is zorgen voor 

je ziel. Gun het jezelf. Dan kun je straks weer gaan doen. Zo zijn we Marta én Maria. 

Ds. Harrie de Reus 
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Terugblik 

 

Zondag 24 juli: een volle St Jan, zelfs het koor van de kerk was gevuld door de aanwezigheid 

van Chordanova uit Oosterhout. Con amore zong het koor een ruim aantal liederen voor, 

tijdens en na de dienst. Het was mooi, hoewel de integratie in en de afstemming op de 

liturgie niet zo duidelijk te ervaren was. 

Ds. Irene Pluim nam ons mee in een overweging die pleitte voor het zoeken naar ruimte 

voor bezinning over het thema van de verontrustende veranderingen in ons natuurlijke 

bestel. Het verhaal van de oervloed en Noach verbonden met het teken van regenboog 

vormde de grondslag. Straks op 4 september hoop ik erop terug te komen en voort te 

borduren, dan is het Scheppingszondag en werkt ook de Werkgroep Groene Kerk mee aan 

de dienst. 

Een terugblik brengt mij echter ook bij de techniek. De dienst bleek redelijk goed 

verstaanbaar maar niet zonder kleine storingen. Door koster Gerard Beerkens is de 

afgelopen week aandacht besteed aan de installatie ten behoeve van een betere balans 

tussen de diverse microfoons. Van de voorganger zal ook wat gevraagd moeten worden om 

storingen te voorkomen. Maar met iedere week een andere voorganger is dat wel eens 

lastig. 

De streaming verliep met een zeer storende onderbreking van zo’n 15 minuten. Er is geen 

enkele aanwijzing dat dit te wijten is aan welk gebrek dan ook onzerzijds, noch aan de 

provider van Kerkomroep. Het heeft de aandacht van de medewerkers. We hopen dat het 

niet meer voorkomt. 

Kees Vermeiden, vz kernraad Maastricht. 

 

De zondagsdienst in de St. Jan  

 

Voorganger: ds. Wim in ‘t Hout 

Organist: Ineke Schuit 

Lectrix: Hanske Kamphuis:  

Kindernevendienst: Veerle Rietveld 

 

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. Dit gaat door ook als het regent of juist als het regent. 

Hans en Willy Kippers, coördinatoren autodienst St Janskerk Maastricht. 

 

De zondagsdienst in Gulpen 

 

Het thema van deze viering is ´dromen voor later´. Wij dromen vaak ´van´ of ´over´ later. 

Maar we hebben ook dromen ´voor´ later nodig – verhalen die we later kunnen gebruiken 

om de weg te vinden in ons leven. Het verhaal van komende zondag is zo´n verhaal. Jakob, 

een mens op wie van alles is aan te merken, droomt in het open veld. Hij heeft het 

vermogen om te dromen, om het zicht op de hemel te bewaren en te ontvangen wat hem 

van Godswege wordt geschonken. 

Een mooi verhaal bij deze overstapviering, waarin we rondom Jiska en Robin staan die met 

het afronden van groep acht ook hun basisschooltijd afsluiten. Tijd om van iets nieuws te 

dromen! En wij dromen graag met hen mee. 

Ds. Harrie de Reus 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
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Voorganger: ds. Harrie de Reus 

Organist: Klaas Remerie 

Kindernevendienst: Jody Martens 

Aanvang: 10.00 uur 

 

 

 

De zondagsdienst in Valkenburg  

 

Voorganger: ds. M.J. Luteyn 

Muziek: Stef Grit 

 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

Heropening Kloosterkerk: uitnodiging 

 

Op 10 september zitten de werkzaamheden erop. Dan kunnen we vol trots ons heringerichte 

kerkgebouw, de Kloosterkerk aan de Oosterweg in Valkenburg openen. 

Wij nodigen u graag uit erbij aanwezig te zijn. Dat het gebouw behalve kerk ook 

gemeenschapshuis is, bewijzen de activiteiten van onze medebewoners. Daarvoor verwijs ik u 

graag naar de bijgevoegde uitnodiging en programma. 

 

Jelle Vegt 

 

(be)zin in de zomer 

 

Veelal liggen in de zomertijd de activiteiten van de kerk stil. Omdat het ook in de 

kerk goed is van ophouden te weten. Maar zou juist de zomer daar de meest 

geschikte periode voor zijn? Die tijd waarin de dagen wat langer zijn, de 

werkdruk wat minder, het mooie weer uitnodigt om activiteiten te ontplooien? 

Natuurlijk, er gaan mensen op vakantie. Maar er ook die thuis zijn/blijven, of die 

juist als toerist in deze tijd onze gemeente bezoeken. 

 

En ergens vraag ik me af of de Corona-periode ook niet tot een verandering zal 

leiden. Stel dat er toch weer een nieuwe golf komt die beperkende maatregelen 

met zich meebrengt. Zou dan juist de winter niet een uitgelezen periode zijn om 

activiteiten op een lager pitje te zetten? Die tijd waarin de avonden snel invallen, 

het weer mensen thuis doet blijven, de gezelligheid van de huiselijke sfeer doet 

opzoeken? Ik weet het niet, we zullen zien. 

In elk geval is er voor deze zomer onder de titel ‘(be)zin in de zomer’ een mooi 

programma opgesteld voor wie hier in het Limburgse verblijft. In de bijlage en op 

de website is dit programma te vinden. 

 

Werkgroep Onderweg 

(Nelleke de Kruik, Dick Knol, ds Ruud Foppe, ds. Harrie de Reus) 

 

Vakantie 

 

Vakantie. 

Tijd om weer jezelf te worden. 

Tijd om anders te gaan leven. 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222
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Vakantietijd wordt andere tijd. 

Vakantieleven wordt 

anders leven. 

 

Je zoekt om weer jezelf 

te worden 

door te leven op je eigen ritme. 

Je probeert jezelf te zijn 

door het beleven van 

je eigen interesses. 

 

Je gaat anders om met de tijd 

waardoor je dagen 

anders ervaart. 

 

Je beleeft anders de tijd 

waardoor de dagen 

anders verlopen. 

 

En stilaan, 

gewoon geworden 

aan je eigen ritme 

vind je jezelf terug 

voel je jezelf weer aan 

herken je jezelf in wat je doet. 

 

Antoon Vandeputte 

 

Statistiek St Jan zondag 24 juli 2022 

 

Volw./knd Collecte diaconie Collecte kerk bijzonderheden  

115/8 €165,21 €113,17 Koor Chordanova  
Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft 

meebeleefd, evenmin collectebijdragen via de bank.  

 

Pastorale bereikbaarheid in de kern Maastricht 

 

Ook al hebben wij in Maastricht momenteel geen eigen 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 (deze laatste is niet beschikbaar in de maand augustus).Bel 

ook als het niet om uzelf gaat maar ten behoeve van een ander! Laat u niet weerhouden! 

 

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

mailto:cg.vermeiden@live.be
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Diaconale collecte voor het project van de Stichting St. John Hospital in Bunde 

 

St. Johns Hospital Ghana voor betere gezondheidszorg 

 

Deze zondag is de diaconale collecte voor het St. Johns Hospital in Ghana. In 1989 werd de 

oprichter van de Stichting geconfronteerd met de noden van een klein streekziekenhuis in 

Ghana. In samenwerking met enkele vrienden is vervolgens in 1990 de stichting ‘St.John 

Hospital Ghana’ in het leven geroepen, met als doel het St.John of God Hospital te steunen 

om een betere gezondheidszorg te verwezenlijken. De achterliggende gedachten zijn de 

eerbied voor het leven en het recht op een menswaardig bestaan. Dit houdt in het scheppen 

van een veilige en betrouwbare omgeving en hooggekwalificeerde gezondheidszorg voor de 

patiënten. 

Ze zijn ervan overtuigd dat deze doelen kunnen worden bereikt door het toepassen 

van evidence based medicine, en het hebben van een goed opgeleide staf en kwalitatief 

goed medisch en technisch instrumentarium. 

Er zijn al zeker 7 doelen behaald denk daarbij aan operatie centrum met twee kamers, 

diverse orthopeden en fysiotherapeuten zijn opgeleid. Een gastenverblijf, en een verblijf 

speciaal voor moeders, volledige ziekenzaal, grote generator, medische apparatuur en 

instrumenten, bedden voor volwassen en kinderen. 

Er zijn ook nog doelen die gerealiseerd moeten worden. Denk daarbij aan laboratorium, 

bijscholing, en een opleiding en scholing in Ghana zelf voor medisch, paramedisch en 

verpleegkundig personeel. 

 

Helpt u vanmorgen mee aan dit project van de stichting St. Johns Hospital. 

 

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 
 

 Maandag 1 augustus 

 

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

 

 Dinsdag 2 augustus 

 

- Neem een loopje met de dominee – op afspraak met ds. Harrie de Reus om 9.00, 

11.00 of 14.00 uur (dsdereus@ziggo.nl)  

 

- 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 

 

 Woensdag 3 augustus 

 

- Neem een loopje met de dominee – op afspraak met ds. Harrie de Reus om 11.00 of 

14.00 uur (zie bijlage) 

 

- Be(zin) in film: Haute Cuisine om 19.00 uur in de Kloosterkerk in Valkenburg 

 

 Donderdag 4 augustus 

 

- Meditatieve wandeling van 9.00-10.30 uur. Vertrek Gulper Hoes (zie bijlage) 

 

- 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 5 augustus 

 

- Ontmoetingswinkel De Romein open van 13.00-16.00 uur 

 

 Zondag 7 augustus 

 

- Kijk in ‘t orgel: gezinsactiviteit. Hervormde Kerk Vaals om 11.15 uur (zie bijlage) 

 

 Save the date! 
 

 10 augustus 

 

- Orgelconcert Philippe Crouzier om 20.00 uur in de Hervormde Kerk in Vaals 

 

mailto:dsdereus@ziggo.nl
mailto:jetty.vels@ziggo.nl
mailto:liesgretha@live.nl
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 7 september 

 

- (Be)zin in film: The Way uit 2008 om 19.00 uur in de Kloosterkerk in Valkenburg 

 

 8 september 

 

 Duits-Nederlandse leeskring in Vaals (20.00 uur - Oude Pastorie): Christian Kracht: 

Eurotrash 

 

 10 september 

 

 Kijk op het orgel: Hervormde kerk Vaals om 14.00 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

