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 Nieuwsbrief 26 augustus 2022 

Startzondag op 11 september 

 

De schoolvakantie is halverwege en dat betekent dat de voorbereidingen voor de Startzondag 

al in een ver gevorderd stadium zijn. Komende week krijgt u allen de uitnodiging per e-mail 

met alle informatie. 

 

Een tipje van de sluier: 

 

De openingslezing wordt gehouden door Tabitha van Krimpen (1998), die dit jaar de Jonge 

Theologe des Vaderlands is. Zij heeft onorthodoxe ideeën over de rol en vormgeving van een 

moderne kerk in de samenleving en wil verbinding maken tussen geloof en maatschappelijke 

issues zoals bijvoorbeeld de wooncrisis, digitalisering en eenzaamheid. Tabitha wil graag jong 

en oud inspireren en motiveren in de zoektocht naar die betekenis. 

 

 
 

Na de viering volgt een programma met een heel aantal keuze-activiteiten, geschikt voor 

kinderen, jongeren, studenten en andere volwassenen van alle leeftijden. 

 

We komen deze keer samen in het prachtige Ursulinenconvent, Breusterstraat 27 in Eijsden 

Voor aanmelding en vragen: startzondag.pgmh@gmail.com.  

Bellen en appen kan ook met Helma Bannink 06-150 150 40 

 

Zien we u en jou en jullie op 11 september? 

 

Helma Bannink, Martine Bakker, Jody Martens, Lineke de Kruiff 

mailto:startzondag.pgmh@gmail.com
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Terugblik op de dienst in de St. Jan 

 

Deze keer weer minder vakantiegangers en meer eigen gemeenteleden terug van vakantie. 

Helaas geen kinderen aanwezig deze zondag. 

Het was een fijne dienst over “God is liefde”. Maar dat geldt ook voor ons, God verwacht ook 

van ons dat wij liefde zijn naar onze medemensen toe. Dan gaat de wereld er een stuk beter 

uitzien. 

Elly de Haan – Verduyn vice voorz. Kernraad Maastricht 

 

De zondagsdienst in de St. Jan  

 

Je plaats kennen 

Dat is een ouderwetse uitdrukking. Je moest je plaats kennen, maar welke plaats was of is 

dat? Is er een vaste plaats voor iedereen en kun je daar nooit van afwijken? En hoe zit het 

met plaats maken. Ruimte bieden. Allemaal gedachten die je kunt meenemen zondag als we 

zingen dat de eersten de laatsten zijn en dat Gods woord deze wereld omgekeerd wil. 

Ds. Agnes Hana 

 

Voorganger: ds. Agnes Hana 

Organist: Ineke Schuit 

Lector: Emilie Hilbers 

Kindernevendienst: Stijntje Noordijk 

 

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 

 

Voorganger: ds. Marian Knetemann 

Organist: Christine Moraal 

 

Aanvang: 10.00 uur 

Kindernevendienst: Iris te Boone 

De zondagsdienst in Valkenburg  

 

Voorganger: ds. Jolien Leeffers 

Muziek: Cariene Groen-Zwart 

 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

Hulp gemeente gevraagd: 

commercieel manager voor onze gemeente gezocht 

 

De eerste ronde van de sollicitatieprocedure voor de opvolging van Lianne Schuuring als 

commercieel manager heeft wel enkele reacties, maar geen match opgeleverd. We zoeken 

natuurlijk verder, maar het zou helpen als onze gemeenteleden de vacature ook in hun 

netwerken uit zouden kunnen zetten. Wellicht weet u zelfs wel iemand in uw kenniskring 

voor wie dit interessant zou kunnen zijn. 

 

Marika de Bruijn, Jelle Vegt 

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

(herhaalde aankondiging) 

 

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. 

Elly de Haan 

 

Gesprek over dementie 

 

Afgelopen maandagavond was de eerste bijeenkomst voor een kleine groep mensen die 

bezoekwerk doen in onze kerk over dementie. Twee case-managers dementie hebben met ons 

gesproken over wat dementie zoal inhoud, hoeveel verschillende vormen er zijn en hoe je het 

beste met deze mensen om kunt gaan. Dit is belangrijk voor mensen die bezoekwerk doen 

omdat je er onverwachts en onvoorbereid mee geconfronteerd kan worden en dan is het heel 

belangrijk om op de juiste manier te kunnen reageren. Dit alles werd ondersteund door de 

ervaring van mensen die geconfronteerd zijn geweest met een demente partner, ouder, broer 

of zus, een goede vriendin. 

Er staan nog 2 van deze bijeenkomsten gepland en wel op donderdagavond 1 september om 

19.30 uur in ’t Gulperhoes en donderdagmiddag 22 september om 14.30 uur in het Trefpunt. 

Er zijn nog een paar plaatsen vrij. 

 

Wilt u graag deelnemen, maar kunt u niet op deze data, meldt u dan toch aan, want dan 

organiseren wij bij voldoende belangstelling nog een volgende bijeenkomst. Wij gaan uit van 

een groepsgrootte van 10 tot 12 personen. 

 

Als u deel wilt nemen kunt u zich aanmelden bij Elly de Haan – Verduyn,  

 dehaan-verduyn@freeler.nl of  043 3624240 

 

Statistiek St. Jan 21 augustus 2022 

     

Volw./knd Collecte diaconie Collecte kerk  

72/0 €177,18 €82,31  
Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft meebeleefd, evenmin 

collectebijdragen via de bank.  

 

Kinderhoek in Scala in klooster Wittem 

 

De hele zomer hangt in de kinderhoek in Scala een groot bord met daarop de schepping. 

Elke week is een nieuwe scheppingsdag. Deze week zijn we bij dag 6: de dag waarop God de 

dieren op het land en de mensen maakte. Kinderen kunnen meehelpen om de schepping af 

te maken: ze kunnen een dier of mens tekenen of kleuren om op het scheppingsbord te 

plakken. Er liggen ook kleurplaten en gebedjes op de tafel om mee naar huis te nemen. 

 

Nelleke de Kruik 

mailto:dehaan-verduyn@freeler.nl
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Bericht van de diaconie uit Valkenburg en de Kloosterkerk 

 

Vorige week stond er in de Nieuwsbrief een bericht over de 90 vluchtelingen die plotseling 

een opvang kregen in de Polfermolen. Ze kwamen van Jemen, Egypte, Afghanistan en Syrië. 

Vele vrijwilligers, waaronder leden van onze PGMH, hebben geholpen bij de opvang en het 

aanbieden van een dagprogramma. De vluchtelingen worden deze week weer overgeplaatst 

naar opvangcentra in Brabant. 

De Polfermolen wordt weer opgeruimd. 

Enkele leden van het Platform spraken met de loco-burgemeester van Valkenburg over deze 

gang van zaken. Waarom mensen weer overplaatsen? 

We pleiten voor een vaste, niet te grote, opvanglocatie in het Valkenburgse, zodat er een 

beleid kan komen in het begeleiden van deze vluchtelingen en het ‘gesleep’ met hen gestopt 

wordt. 

Vanuit het Platform wordt ook contact gezocht met andere Zuid-Limburgse gemeentes om 

elkaar te steunen in wensen en elkaar te helpen daar waar nodig. 

Er is door een delegatie van het Platform een bezoek gebracht aan de Gouverneur, Emile 

Roemer, die erg enthousiast was over de benadering die we hier konden realiseren met 

behulp van velen. 

Alle vrijwilligers vanuit de PGMH willen we hartelijk danken voor hun meedoen. 

 

Lies Oost en Marije Bijleveld 

 

Diaconale collecte voor de RudolfStichting 

 

 

 

De Rudolphstichting is een vereniging van ruim 900 

diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland.  

Ze zijn een maatschappelijke organisatie, en ze 

zetten zich in voor uithuisgeplaatste kinderen. 

Kwetsbare kinderen en uithuisgeplaatste kinderen 

krijgen de kans om op te groeien tot een 

zelfredzame en evenwichtige volwassene.  Ruim 

37.000 kinderen in Nederland zijn uit huis geplaatst 

Ze maakten al veel mee in hun jonge leven. Verwaarlozing, mishandeling, misbruik en 

agressie. Ouders met psychische problemen, een verslaving of die om een andere reden 

moeite hebben met opvoeden. Wat weer leidt tot trauma’s en gedragsproblemen bij 

kinderen en jongeren. Er ontstaan dan onhoudbare situaties waardoor een kind niet langer 

kan opgroeien waar hij is geboren.  Een uithuisplaatsing volgt. Het Jeugddorp De Glind  is 

een plek waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen, gewoon kind kunnen 

zijn en kunnen werken aan de toekomst. Helpt u vanmorgen mee, zodat ook deze kinderen  

een mooie toekomst tegemoet gaan ? 

 

Namens de diaconie alvast bedankt 

Mieke Davidse 

 

https://www.rudolphstichting.nl/ons-werk/uithuisgeplaatste-kinderen/jeugddorp-de-glind/
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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 28 augustus 

 

- Wandeling ‘Wittems Verleden’ langs plekken die te maken hebben met de 

geschiedenis van het klooster. Start 13.30 uur. Lengte: 5-10 km (afhankelijk van het 

weer). 

 

- Taizé-viering Scala Klooster Wittem om 17.00 uur 

 

 Maandag 29 augustus 

 

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

 

 Dinsdag 30 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 31 augustus 

 

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

 

- Huiskamer van Valkenburg vanaf 14.00 uur in de Kloosterkerk. Contactpersoon Lies 

Oost (liesgretha@live.nl - 043-3647242). Lezing: Guy Caelen over Struikelsteentjes. 

Iedereen is van harte welkom! Kosten €2 voor koffie en thee. 

 Vrijdag 1 september 

 

- Ontmoetingswinkel De Romein heeft vakantie 

 

  

mailto:jetty.vels@ziggo.nl
mailto:liesgretha@live.nl
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 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 

 

  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). 

 

 Maandag 19 september 

 

- Alzheimer Café in Vaals van 15.00-17.00 uur in de Oude Pastorie: Voeding en 

dementie 

 

 Vrijdag 30 september 

 

- Euregionale Oecumenische Conferentie in Eupen 
 

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

