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 Nieuwsbrief 9 december 2022 
 

Uit de Kerkenraad 

 

Benoemingen en voordrachten 

Tegen geen van de voorgedragen bestuurders is door de gemeente bezwaar gemaakt. Dat 

betekent dat hun benoeming nu definitief is. Het gaat om Dirk Ouwehand, ouderling en 

voorzitter van de Kerkenraad, Arjan van der Star, kerkenrentmeester-secretaris CvK, Jens 

Giessing, kerkrentmeester met als aandachtsveld groot onderhoud, Lianne Schuuring 

ouderling-kerkrentmeester met als aandachtsveld HRM en exploitatie en Hans Kippers, 

kerkrentmeester en penningmeester CvK. In de bijlagen vindt u een CV van de nieuwe 

bestuurders. Lianne zal per 1 april in functie treden. Wij hopen dat de anderen op 8 januari 

tijdens de Nieuwsjaarsdienst bevestigd kunnen worden dan wel de verklaring afleggen. 

Tevens heeft de Kerkenraad ingestemd met het besluit van het College van Diakenen André 

Schreurs tot penningmeester van het College van Diakenen te benoemen. 

 

Degenen die nu terugtreden hebben zeer waardevol werk gedaan voor de PGMH, waarvoor 

wij hen allemaal grote dank verschuldigd zijn. In een later stadium komen wij daarop terug. 

 

Voordracht Evelijn de Jong 

Verder is de Kerkenraad verheugd Evelijn de Jong te kunnen voordragen als ouderling-

kerkrentmeester en beoogd voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Zij is directeur 

bij de boekhandel Dominikanen en heeft zich op de gemeenteavond al aan u voorgesteld. 

Bezwaar tegen haar benoeming kunt u tot en met 17 december bij de scriba indienen.  

 

Gemeenteavond 

Naar aanleiding van de geslaagde gemeenteavond heeft de Kerkenraad zich voorgenomen in 

de eerste helft van 2o023 een nieuwe avond te organiseren om volgende stappen op weg 

naar de toekomst met u te kunnen bespreken. 

 

Begroting 2023 en meerjarenbegroting 

De Kerkenraad is verder zeer verheugd u te kunnen melden dat er een door CvK en 

Kerkenraad goedgekeurde begroting 2023 en een meerjarenbegroting ligt. Zij wil die graag 

aan u voorleggen (zie de bijlagen). De meerjarenbegroting is als excelsheet beschikbaar, de 

begroting 2023 als print van een excelsheet. Hopelijk levert dat geen problemen op.  

De laatste inspectie van het CvK heeft tot een meer realistische begroting geleid, maar ook 

tot een fors groter tekort dan op de gemeenteavond is aangegeven. Tevens heeft het CvK 

haar zorgen uitgesproken voor de lange termijn. De Kerkenraad heet gemeend toch voort te 

kunnen gaan op haar koers een nieuwe fulltime predikant te proberen te beroepen. Daar is 
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in de begroting rekening mee gehouden. In de bijlagen vindt u ook een toelichting op de 

begroting van de Kerkenraad. 

Tot 24 december kunt u bij de scriba opmerkingen en bezwaren maken tegen begroting en 

meerjarenbegroting. Als u geen opmerkingen heeft, zullen wij beide daarna aan het 

Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (het CCBB) voorleggen, die onze 

begroting moet goedkeuren. Tevens zullen wij het CCBB om een solvabiliteitsverklaring 

vragen, die nodig is om een predikant te kunnen beroepen. 

 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat het CCBB zonder meer zal instemmen met de begroting en de 

solvabiliteitsverklaring. De Kerkenraad verwacht hen te kunnen overtuigen van zijn beleid, 

waarbij nu investeringen uit onze reserves worden gedaan voor de toekomst. De Kerkenraad 

gelooft op de gemeenteavond ook goedkeuring van de gemeente te hebben gekregen voor 

die koers, waarvan de details nog moeten worden uitgewerkt en de uitwerking nog onzeker 

is. 

 

Communicatie 

De Kerkenraad heeft besloten een stagiair van Hogeschool Zuyd aan te zoeken om een 

overkoepelend communicatieplan op te stellen, dat inhoud en doelgroepen van al onze 

media (Nieuwsbrief, Kerkberichten, website, Facebook, social media, de kerkapp) in 

onderlinge samenhang moet omvatten. We verwachten dat dat pas eind 2023 tot resultaat 

zal leiden. Vooralsnog zal de Kerkenraad geen grote veranderingen op het terrein van 

communicatie doorvoeren. 

 

Mededelingen 

De scriba meldde dat hij in het voorjaar zijn taak wil neerleggen, enerzijds omdat hij andere 

verplichtingen nu niet de aandacht kan geven die zij behoeven, anderzijds omdat hij niet 

goed in staat bleek de bestuursstijl te omarmen waar de Kerkenraad zich happy bij voelde. 

 

De Voorzitter van de Diaconie meldde dat de relatie met de Deken Hannemanstichting zeer 

waardevol is voor de diaconie en dat zij graag de ondersteuning, die wij aan die stichting 

bieden, overneemt van het College van Kerkrentmeesters.  

 

Afscheid 

Deze Kerkenraad was de laatste van ds. Cees Hendriks en Jelle Vegt, die passend werden 

toegesproken. Beiden blijven nog wel tot 31 december in functie. 

 

Pieter Caljé, scriba 

 

Tussen de tweede en de derde kaars 

 

Onderweg tussen herinnering en verwachting. De tweede kaars van de krans werd ontstoken. 

De kindernevendienst gaf aan dat deze kaars ook in herinnering brengt de persoon van Ruth, 

een “vreemdelinge” die een wezenlijke plaats kreeg in het geslachtsregister van Jezus. En dan 

wordt het zondag de derde kaars. Die brandt ook als verwijzing naar Rachab, ook al een 

vrouw uit een ander volk, maar ook nog wat anders dan andere. Ook zij ging aan Jezus 

vooraf.  
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We vierden afgelopen zondag een dienst met meerdere bezoekers van ver weg, die 

klaarblijkelijk een aantal dagen in onze omgeving doorbrachten. Mét het weerzien van 

meerdere leden van de kerk gaf dit een goed gevoel van elkaar ontmoeten rondom het 

Woord en het Sacrament van brood en wijn. 

 

De diakenen raken weer ingespeeld op hun taak en zo was het een ontspannen moment dat 

volop ruimte gaf aan het vieren van de maaltijd die ons verbindt met Jezus wiens komst wij 

verwachten. Ds. Ruud Foppen vervatte woorden uit de kerkelijke traditie in een eigentijdse 

viering van de maaltijd.  

 

Aanstaande zondag is het dus de derde onder het thema “Wees elkaar tot licht”. De kinder-

nevendienst “behandelt” de derde vrouw in de geslachtslijn van Jezus: Rachab. Welk licht laat 

zij schijnen over ons bestaan? Of welk licht wil zij dat wij delen met anderen? 

 

Kees Vermeiden, vz kernraad Maastricht 

 

De zondagsdienst in de St. Jan, 3e Advent 

 

Een niet alledaags verhaal. Rachab, de hoer, (het kost mij moeite dit uit te spreken), zij krijgt 

een plaats in de levenslijn van Jezus, Messias. Nou, Rachab, wat heb je daar dan voor moeten 

doen? 

Tijdens de gemeentevergadering klonk als een sleutelwoord: gastvrijheid. Bij Rachab is 

gastvrijheid de opening naar verbinding, is verbinding de sleutel tot redding, is redding de 

voorwaarde voor toekomst. Jozua 2 (lees het thuis alvast even!), niet alledaagse bijbelse 

woorden, zij leiden ons tot een onvergankelijk uitzicht op leven in een andere dimensie. 

 

Ds. Kees Vermeiden 

 

Voorganger: ds. Kees Vermeiden 

Organist: Ineke Schuit 

Lector: Aafke Uilhoorn 

Zang: Jef Schuit, Marianne Vermeiden 

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 van Hans en Willy Kippers, coördinatoren autovervoer naar de kerk. 

 

 

De zondagsdienst in Gulpen 

Dienst van Schrift en Tafel 

 

Voorganger: Ds. Harrie de Reus 

Organist: Christine Moraal 

Kindernevendienst: Martine Bakker 

 

 

 

Aanvang: 10.00 uur 

 

 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002


 

4 
 

Van de diaconie 

 

Beste mensen, onderstaand een brief die wij ontvangen hebben van mevr. Tonnie Meij van 

de stichting de Gouwe. 

Een prachtig slotakkoord van een geweldige actie, dank zij u allen 

 

Hanske Kamphuis 

 

Dankwoord 

 

Beste mensen, 

 

Bedankt, bedankt, bedankt namens stichting de Gouwe voor alle donaties die wij van jullie 

mochten ontvangen gedurende de afgelopen weken. 

Jullie donaties maken het ons mogelijk om mensen die in armoede leven, echt te helpen! 

Alles komt op goede plekken terecht, daar kunt u op vertrouwen. 

Ook fijn is het te ervaren dat we er niet alleen voor staan. Dat ons doel, armoede bestrijden 

door het verstrekken van basale levensbehoeften met jullie gedeeld wordt en dat het appèl 

dat wij op jullie gedaan hebben, gehoord is. Dit geeft een gevoel van verbondenheid, van 

saamhorigheid. Een gevoel dat we moeten koesteren in deze tijd. 

Tenslotte een woord van dank voor de initiatiefnemers en uitvoerders! 

 

Namens stichting de Gouwe, 

Tonnie Meij 

 

Bekende meezingers gevraagd 

 

Het moet nog Kerst worden en toch al even een vooruitblik naar volgend jaar. 

Nieuwjaarsdag is een zondag. ’s Zondags is er een kerkdienst, maar op Nieuwjaarsmorgen 

gewoonlijk niet. Wat doen we? 

We (kernraad en kerkenraad) besloten toch een dienst te houden in de St Jan maar dan wel 

te beginnen om 11.00 uur! En in deze dienst willen we graag allemaal bekende geliefde 

liederen zingen. Ik ga in die dienst voor en ik weet maar al te goed dat mijn repertoire lang 

niet altijd overeenkomt met dat van anderen. Daarom verneem ik graag suggesties. Laat het 

mij weten! Graag wel herkenbaar als passend bij de tijd van het net begonnen jaar. Ik laat me 

verrassen en verwennen: een passende orde van dienst samenstellen is soms nog meer werk 

dan een preek maken. Help mij! Geef het door via mail, telefonisch of whatsapp. Bedankt 

alvast! 

 

Ds. Kees Vermeiden, 06-41264138 cg.vermeiden@live.be 

 

Lezen uit de Schrift 

 

Aanstaande maandag 12 december 20.00 uur lezen we in de Oude Pastorie in Vaals weer 

samen uit de Schrift. U bent van harte welkom! 

 

Dick Knol 

mailto:cg.vermeiden@live.be
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Pastoralia Maastricht 

 

Hans en Willy Kippers verwerken het overlijden van een broer van Hans. Zij zullen zondag jl. 

ook het slotlied in de kerkdienst meegekregen hebben: “Heer God, die immer komen zult in 

dood en mensennood gehuld, geef dat wij U vandaag verstaan troostend elkander in uw 

naam.” 

Ik had telefonisch contact met Loes en Aart Coster. Wat blijven deze mensen toch altijd 

dankbaar en optimistisch. Het is echt wel eens tobben met de gezondheid. Maar wat wil je, 

zeggen ze dan, op deze leeftijd? “We zijn blij dat het nog zo gaat. En misschien komen we 

binnenkort wel weer in de kerk.” Ach mensen, we weten dat jullie toch wel meeleven. Maar 

als jullie het willen en kunnen: jullie zijn graag gezien! 

 

Kees Vermeiden. Pastoraal ouderling Maastricht 

 

Statistiek St Jan zondag 27 november 

  

Volw./knd Collecte diaconie Collecte kerk bijzonderheden  

71/4 €232,25 €134,20 2e Advent, S&T 
Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft meebeleefd, evenmin collectebijdragen via 

de bank.  

 

Diaconale collecte voor de Stille armen van Maastricht 

 

Mensen die hun hoofd recht houden, niet snel klagen, maar ondertussen alle eindjes aan 

elkaar moeten knopen. Mensen die geen geld hebben voor iets extra’s en geen reserves 

opbouwen voor onverwachte tegenvallers.  Met een groot aantal vrijwilligers bezorgt de 

stichting ieder jaar kerstpakketten aan huis bij stille armen in Maastricht. Er worden ruim 

1250 pakketten bij meer dan 900 gezinnen afgegeven. 

Financiële steun is dan ook zeer welkom om de pakketten samen te stellen. Per pakket 

wordt € 75,- besteed aan etenswaren waar een gezin 4 dagen goed kan van eten. 

Wilt u ook één of meerdere gezinnen steunen? Met elkaar moet het toch zeker lukken om 

voor een aantal gezinnen een pakket samen te stellen.  

 

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.   
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Agenda 
 

 Zondag 11 december 

 

- Gulpen: Dienst van Tafel en Schrift. 10 uur. 

 

 Maandag 12 decemberr 

 

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

 

- Lezen uit de Schrift om 20.00 uur in de Oude Pastorie in Vaals. Informatie: Dick Knol  

 

 Dinsdag 13 december 

 

- 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).  

 

- Vergadering kernraad Maastricht: 19.30 uur in het Trefpunt 

 

 Donderdag 15 december 

 

- 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)  

 

 Zaterdag 17 december 

 

- Kerstconcert in de Kloosterkerk een klein met samenzang, piano en orgelspel, solozang 

en wat woorden. Daarna een gezellig samenzijn. Aanvang 14.30 uur (zie flyer) 

 

 Zondag 18 december 

 

- Zondagsdienst Gulpen met koor St. Caecilia 

 

 Save the Date 
 

 Maandag 19 december 

 

- Alzheimercafé Vaals: Gezellige jaarafsluiting kerst en muziek van 15.00-17.00 uur 

 Woensdag 21 december 

 

- Raad van Kerken: Samen kerstliederen zingen in de St. Jan van 17.00-18.00 uur (zie 

flyer) 

 

 

mailto:jetty.vels@ziggo.nl
mailto:liesgretha@live.nl
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 Zondag 25 december 

 

- Zondagsdienst met Kerstmusical Gulpen 

 

 Zaterdag 7 januari 

 

- Workshop symbolisch bloemschikken: Meesterbloemiste Hanneke Maassen (stond op 

de Floriade bij de pop-up kerk) ons een workshop geven in symbolisch bloemschikken. 

Tijd 11.00 – 15.00 in het Gulper Hoes. (zie flyer) 

Aanmelden verplicht. Kosten 5,00 p.p inclusief lunch. 

Contactpersoon  E. nellekedekruik@gmail.com  

 

 

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:nellekedekruik@gmail.com
mailto:pgmhscribaat@gmail.com

