
 

1 
 

 

 

 Nieuwsbrief 19 augustus 2022 

 

Festival ‘Musica Sacra’ in Maastricht 

 

Veertig jaar geleden begon dit festival als Festival van Religieuze Muziek in vier weekenden. 

Inmiddels is het een compact aanbod in drie dagen in kerken, theater, filmzalen en andere 

ruimtes in de stad en in een aantal plaatsen in de buurt, met name in Hasselt in België. 

Op zondagmorgen was er uiteraard een hoogmis in de St. Servaes en in de Onze Lieve 

Vrouwe Basiliek. Al snel werd ook de protestantse St. Janskerk, op het Vrijthof, naast de 

Servaes, betrokken in het programma. In een zondagse kerkdienst  is er een bijdrage, vocaal 

of instrumentaal van ensembles uit België, Duitsland  of uit eigen stad. De eigen gemeente 

geniet hiervan, maar er komen ook kerkgangers uit het hele land om dit kleine concert mee 

te pikken. De toegang is vrij. 

 

Ieder jaar is er een thema, dat komt uit de religieuze of direct bijbelse hoek. Dit jaar is dat 

‘Exodus’. Het Belgische ensemble ‘Pluto’ zingt een aantal 16e -eeuwse psalmen, min of meer 

rakend aan het thema. De gemeente zelf zingt ook en het orgel met de eigen organist laat 

zich horen. De voorganger buigt zich over het thema en alles voegt zich tot een bont, ernstig 

en speels geheel. De argeloze kerkganger is verrast door de heerlijke muziek. En de 

muzikanten voelen zich dankbaar opgenomen in het liturgisch geheel. Het is geen optreden 

zoals diezelfde middag in een andere kerk, maar een spirituele samenwerking. Er wordt 

koffie gedronken na afloop en je kunt gewoon een praatje gaan maken met de zangers en 

spelers. En met de gasten. 

 

De kinderen zijn er bij, aan het begin en aan het eind. Ze hebben een eigen dienst 

halverwege, Wat ze ervan vinden, weet ik niet precies. Ze zitten echt te luisteren. Ze krijgen 

een verhaal, waarin het thema verpakt zit. Het is maar een klein onderdeel van dit grootse 

festival, dat op borden en tv-spots en interviews al een tijd in de hele stad de aandacht 

vraagt. De stad gonst van de muziek. Elk wat wils. Maar er is veel meer: Er is een uitgebreid 

filmprogramma. Er zijn lezingen en exposities, maar vooral muziek. Kerken en kapellen waar 

je anders niet zomaar naar binnen kunt zijn open. Ook in onze kerk zijn er diverse concerten 

en optredens. De kerk is open! Dat willen we toch zo graag? Precies op deze zondagmorgen. 

Het is dan niet alleen het gebouw dat gastvrij is, maar de gemeente deelt haar vreugde en 

eerbied, zomaar en vrij. En gelukkig huppelen daar wat kinderen doorheen. 

 

ds. Joen Drost 
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Terugblik op de dienst in de St. Jan 

 

Weer een fijne dienst waarin het ging over geloofsgetuigen. De belangrijkste boodschap was 

dat Jezus als goede herder zegt: niemand rukt de schapen uit mijn hand. Dat geld ook nog 

voor ons vandaag de dag. 

 

Elly de Haan – Verduyn vice voorz. Kernraad Maastricht 

 

De zondagsdienst in de St. Jan 

 

Zondag komen we bij elkaar voor een viering.  

Dat doen we in de prachtige St Jan.  

Waar moet het over gaan? We gaan van crisis naar crisis.  

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne, mensen op de vlucht, gesol met asielzoekers, 

extreme droogte of wateroverlast dichtbij en ver weg –  

met alle gevolgen van dien.  

 

Op deze zondag staan we stil bij woorden uit het Johannesevangelie  

en de eerste brief van Johannes en horen wat Johannes ons te zeggen heeft. 

Het thema van de dienst is: God is liefde.  

Ieder van harte welkom! 

Ds Rien op den Brouw 

 

Voorganger: ds. Rien op den Brand 

Organist: Ineke Schuit 

Lector: Lennar Imandt 

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 Vaals 

 

Voorganger: ds. Adjo Witte 

Organist: Christine Moraal 

Kindernevendienst: Arie Koster 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

 

De zondagsdienst in Valkenburg  

 

Voorganger: ds. Agnes Hana 

Muziek: Wil Meurders 

 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

 

 

 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20233
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222
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Euregionale Oecumenische Conferentie op vrijdag 30 september in Eupen 

 

De voor 18 maart 2022 geplande Euregionale Oecumenische Conferentie moest vanwege 

corona verzet worden en zal nu 30 september plaatsvinden. 

Het thema “Matigen – een weg naar meer gerechtigheid en tevredenheid” is gehandhaafd. 

Het gedetailleerde programma met aanmeldingsmogelijkheid vindt u als bijlage bij deze 

nieuwsbrief. 

 

Statistiek St Jan zondag 31 juli 2022 

 

Volw./knd Collecte diaconie Collecte kerk Bijzonderheden  

78/9 €149,14 €167,80  
Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft meebeleefd, evenmin 

collectebijdragen via de bank.  

Elly de Haan 

 

Afwezigheid ds. De Reus 

 

In de periode van 6 tot 31 augustus is ds. Harrie de Reus vakantie. Mocht er in die periode 

behoefte zijn aan pastorale bijstand, of in geval er andere vragen zijn waar u anders ds. De 

Reus voor zou benaderen, dan kan dat in deze periode bij Lies Oost (043 364 7242 / 

liesgretha@live.nl) en Ria Smit-Buitenhuis (043 457 1783 / riasmit8@home.nl). Zij weten raad 

en nemen indien nodig met mij of een van mijn collega’s contact op. Vanaf 1 september 

richt ds. De Reus zich voornamelijk op de viering van die zondag enop het nieuwe seizoen. 

Vanaf maandag 5 september is hij weer volop bereikbaar. 

Ria Smit 

 

Bericht uit Valkenburg en de Kloosterkerk 

 

Begin augustus kwamen er 30 vluchtelingen (allen mannen) uit Ter Apel naar Valkenburg 

waar ze een onderkomen kregen in de Polfermolen. Een paar dagen later kwamen er nog 

eens 60. Meteen kwam de groep rondom de zorg voor de Oekraïners in actie (‘Platform Hulp 

voor Oekraïners’ waar ondergetekenden ook bij horen) om iets voor deze asielzoekers te 

kunnen betekenen. Aangezien deze mensen aan kleding slechts hadden wat ze droegen, 

werd een oproep gedaan om kleding te doneren. Een grote hoeveelheid werd 

binnengebracht. Het is hartverwarmend om te merken dat velen het hart op de goede plaats 

hebben en zich niet laten ontmoedigen door kritische geluiden, die er helaas altijd zijn. Door 

vrijwilligers van het Platform werd vanaf het begin een dagprogramma verzorgd: sport, 

taalles, leuke, bezienswaardige uitstapjes in en rond Valkenburg. Twee keer kwamen de 

mannen na een wandeling in de Kloosterkerk om koffie/thee te drinken en vooral om te 

praten, vragen te stellen over de procedure die hen te wachten staat. Er werd hen gezegd 

dat ze in de kerk vrijuit konden praten. Aangezien de meesten alleen Arabisch spreken, 

sommigen een beetje Engels, is er altijd een begeleider die kan tolken.  

Op een vraag om een donatie voor regenkleding reageerde de diaconie positief. Het is fijn 

dat de diaconie regionaal meer bekend wordt, zodat er ook meer regionaal geholpen kan 

worden. 

Lies Oost, Marije Bijleveld 

mailto:liesgretha@live.nl
mailto:riasmit8@home.nl)
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Diaconale collecte voor de Stichting Un Abrazo Para Los Amigos 

 

 

  

Een nieuw thuis voor onze amigos, Bouwt u mee ? 

 

Vanmorgen vraagt de diaconie uw aandacht voor stichting Un 

Ambrazo Para Los Amigos. 

 

De doelstelling van deze stichting “Un Abrazo Para Los 

Amigos” is het verwerven van gelden ten behoeve van de 

ondersteuning van hulpbehoevenden in zijn algemeenheid. 

Hierbij besteden ze specifieke aandacht aan de 

hulpbehoevenden in Argentinië.  

Door het ter beschikking stellen van aanvullende inkomsten; denk hierbij aan het ter 

beschikking stellen van materiële en/of financiële steun aan instellingen en verenigingen.  

Het ondersteunen van tehuizen voor jonge ongehuwde moeders en het ondersteunen van 

weeshuizen. Ook worden er gelden ter  beschikking gesteld  aan kinderen en 

jongvolwassenen teneinde de door hen te volgen studie te bekostigen. 

 

Ook verzorgt de stichting acties. Op dit moment zijn er nogal wat gezinnen in Azul waarvan 

hun huis gerenoveerd moet worden. Met uw bijdrage van vandaag kunnen er plaatselijk 

bouwmaterialen gekocht worden. En zo kunnen hun huizen opgeknapt en gerenoveerd 

worden.  Helpt u mee om het werk van de stichting Un Ambrazo para los Amigos 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.  

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Menso Fermin. 

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 
 

 Zondag 21 augustus 

 

- Kruisjesontdekkingstocht. Klooster Wittem: vertrek 13.30 aanmelden niet nodig 
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Maandag 22 augustus 

 

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

 

 Dinsdag 23 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 

 

- 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 

 

 Donderdag 25 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)  

 

- Horen-zien-zwijgen wandeling Klooster Wittem – vertrek 19.30 uur – aanmelden via 

website:  www.kloosterwittem.nl 

 

 Vrijdag 26 augustus 

 

- Ontmoetingswinkel De Romein heeft vakantie 

 

 Zondag 28 augustus 

 

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

nodig 

 

- Taizé-viering Scala Klooster Wittem om 17.00 uur 

 

 Save the Date 
  

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 

mailto:jetty.vels@ziggo.nl
mailto:liesgretha@live.nl
http://www.kloosterwittem.nl/
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  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. 

 

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

