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 Nieuwsbrief 12 augustus 2022 

 

Terugblik op de dienst in de St. Jan 

 

Afgelopen zondag was weer een mooie dienst in een volle kerk. Fijn dat ds. Reijer de 

Vries en zijn vrouw Jolanda weer een keer in ons midden waren. Een aansprekende 

preek over heel gewone dagelijkse dingen – zoals je aankleden ’s morgens – die 

toch heel belangrijk zijn. Je bewust zijn van wat je aantrekt, niet zomaar een broek en 

een bloes, maar vrede, goed omgaan met je medemensen enz. Als we dat allemaal 

ter harte nemen, gaat de samenleving er een stuk beter uitzien en zoals het ook door 

God is bedoeld. Een preek om goed over na te denken en naar te handelen. 

Elly de Haan – Verduyn vice voorz. Kernraad Maastricht 

 

De zondagsdienst in de St. Jan  

 

Het gaat in de hoofdlezingen van deze zondag over geloofsafval, verleiding en verslapping. 

Dat is heeft mijn voorkeur niet. De alternatieve lezing uit het leesrooster besteedt via 

Hebreeën 11:17-28 aandacht aan de kracht van het geloof bij mensen als Abraham, Isaak, 

Jakob, Jozef en Mozes. 

Daar voel ik me bij de roeping tot verkondiging van de blijde boodschap meer bij 

thuis. Dat Jezus als goede herder zegt: niemand rukt de schapen uit mijn hand - dat treft 

mij. Dat is de meerwaarde van het Evangelie voor alle generaties. Ooit leerde ik iets over het 

verschil in soortelijk gewicht van Bijbelteksten. Dat ben ik nooit kwijt geraakt. 

Weet u nog van die zondag in juni? Toen ging het over vrouwe wijsheid; en dat ik vrouwe 

dwaasheid maar niks vond, ook al is ze er wel. 

Daarom kies ik zondag voor geloofsgetuigen uit Hebreeën 11. 

H. groet, ds. Wim Scheltens 

Voorganger: ds. Wim Scheltens 

Organist: Laurens Gardeniers 

Lectrix: Elly de Haan - Verduyn 

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

Hans en Willy Kippers, coördinatoren autodienst St Janskerk Maastricht. 

 

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

 

Voorganger: ds. G. Nieuwburg 

Organist: Christine Moraal 

Kindernevendienst: Arie Koster 

Aanvang: 10.00 uur 

Met medewerking van het koor Vaals vocaal 

 

De zondagsdienst in Valkenburg  

 

Voorganger: ds. Adjo Witte 

Muziek: Wil Meurders 

 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

 

Abonnement Kerkberichten 

 

Beste gemeenteleden, enige tijd geleden heeft u van het Kerkelijk Bureau het verzoek 

ontvangen om het abonnementsgeld voor Kerkberichten voor 2022 (per post €20,-, digitale 

versie €8.-) te voldoen. 

Helaas hebben we van een flink aantal abonnementhouders nog geen reactie mogen 

ontvangen. 

Nu betreft het niet een heel groot bedrag, maar vele kleintjes maken wel een grote, ook 

voor onze Kerkgemeenschap. 

Het is uiteraard zeer wel mogelijk dat e.e.a. aan uw aandacht is ontsnapt, we hebben 

allemaal het nodige aan ons hoofd, vandaar deze reminder om, als u Kerkberichten wenst te 

blijven ontvangen, het abonnementsgeld alsnog te voldoen. 

Wilt u, indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van Kerkberichten, ons dat a.u.b. ook 

laten weten, dat bespaart in ieder geval onnodige kosten. Een kort mailtje 

naar kerkelijkbureau@maasheuvelland.nl of penningmeester@maasheuvelland.nl voldoet in 

dat geval. 

Check even of u betaald heeft. Zo niet, dan kunt U het bedrag, liefst voor 12 september, 

storten op bankrekening NL37 RABO 03 7372 4772 van de Prot. Gemeente Maas-Heuvelland 

onder vermelding van Kerkberichten 2022.  

Klaas Remerie 

 

Statistiek St Jan zondag 5 augustus 2022 

 

Volw./knd Collecte diaconie Collecte kerk Bijzonderheden 

123/7 € 235,16 € 107,60  

 

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

meebeleefd, evenmin collectebijdragen via de bank. 

 

Statistiek Heuvelland 

 

De statistiek van de heuvellandkerken over juli 2022 vindt u in de bijlagen. 

 

 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222
mailto:kerkelijkbureau@maasheuvelland.nl
mailto:penningmeester@maasheuvelland.nl
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Diaconale collecte voor de Stichting Mamita Alice 

 

 

 

 Deze stichting ondersteunt projecten van organisaties die 

zich inzetten voor kansarme kinderen in Peru. Kansarme 

kinderen worden veiligheid, geborgenheid en 

ontwikkelingsmogelijkheden geboden, waardoor de kinderen 

een kans krijgen op een betere toekomst. Concreet betekent 

dit dat de stichting financiële steun verleent aan, onder meer, 

de navolgende projecten: Onderwijs, waaronder ook 

individueel onderwijs. Beroepsopleidingen. Psychosociale 

steun en medische zorg. 

Maar dat niet alleen: Stichting Mamita Alice verricht ook andere werkzaamheden. Zo 

organiseren ze lezingen en geven ze presentaties op bijvoorbeeld scholen in Nederland. 

Doelstelling daarvan is het voorlichten van Nederlandse jongeren over de situatie van 

straatjongeren in Peru of over ontwikkelingssamenwerking in het algemeen. Bewustwording 

is daarbij van groot belang.  

Helpt u vanmorgen mee om het werk van de Stichting Mamita Alicia voort te laten bestaan? 

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 
 

 Zondag 14 augustus 

 

- Koedwusjwandeling en inloopconcert Ben Dassen (Marialiederen) Klooster Wittem – 

vertrek 13.30 uur – aanmelden via website:  www.kloosterwittem.nl 

 

 Maandag 15 augustus 

 

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

 

 Dinsdag 16 augustus 

 

- 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 heeft vakantie 

 

 Donderdag 18 augustus 

 

- 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)  

 

- Slotconcert zangcursus B.v.d. Beek Klooster Wittem: – toegang gratis – 20.00 uur – 

toegang gratis 

 

 Vrijdag 19 augustus 

 

- Ontmoetingswinkel De Romein heeft vakantie 

 

- Samenkomst rond Henri Nouwen 
We kijken we naar een video van een preek van Henri Nouwen, pastor en schrijver van vele boeken over zijn 

zoektocht naar God. Voor en na de video zingen en bidden we samen. Er is ook gelegenheid om reacties op 

de preek uit te wisselen. Plaats: Scala- Klooster Wittem. Tijd: 19.00 uur tot uiterlijk 20.30 uur. Deelname is 

gratis (er is een collectemandje) en opgave niet nodig. 

 

 Zondag 21 augustus 

 

 Kruisjesontdekkingstocht. Klooster Wittem: vertrek 13.30 aanmelden niet nodig 

 

 

 

 

 

 

http://www.kloosterwittem.nl/
mailto:jetty.vels@ziggo.nl
mailto:liesgretha@live.nl
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 Save the date! 
 

 Dinsdag 23 augustus 

 

- Horen-zien-zwijgen wandeling  
We wandelen ca. 4,5 km en proberen goed waar te nemen wat er in de natuur om ons heen gebeurt. Tijd: 

19.30-21.00 uur. Start vanaf Klooster Wittem. Na afloop is er een kop koffie/thee. Deelname kost 3 euro. 

Graag aanmelden: 043 4501741 

 

 Zondag 28 augustus 

 

- Wandeling Wittems verleden – Klooster Wittem vertrek 13.30 uur – aanmelden niet 

nodig 

 

- Taizé-viering Scala Klooster Wittem om 17.00 uur 

 

 Woensdag 7 september 

 

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

 

 Donderdag 8 september 

 

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

Eurotrash 

 

  Zaterdag 10 september 

 

- Heropening Kloosterkerk Valkenburg om 10.00 uur, met aansluitend activiteiten van 

de muziekschool, het kidskoor Valkenburg en Nelly’s kunst (zie uitnodiging in vorige 

Nieuwsbrief). 

 

- Kijk op het orgel: Hervormde kerk Vaals om 14.00 uur 

 

 Zondag 11 september 

 

- Startzondag van in het Ursulinenconvent Breusterstraat 27 in Eijsden van 10.00 uur tot 

13.30 uur waarna een lunch volgt (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:pgmhscribaat@gmail.com

