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 Nieuwsbrief 16 december 2022 

 

Een bijbels recept voor kerstmis 

 

En voor wie wil…. een recept voor de kerst…. Uit het boek Bijbels Culinair van Han Wilmink. 

Bladerdeegster met geitenkaas en honing    

Bladerdeeg – 2 pakjes - uit de diepvries 

300 gram verse jonge geitenkaas 

6 el honing 

twee takjes verse tijm 

bakpapier 

 

1. Laat het deeg ontdooien 

2. Verwarm de oven voor op 180C 

3. Snijdt uit elke plakje bladerdeeg een vijfpuntige ster.  

4. Leg de sterren op een ingevette bakplaat of gebruik bakpapier 

5. Doe op iedere ster een hoopje geitenkaas en druk dat een beetje aan. 

6. Laat er een theelepel honing over vloeien 

7. Strooi er evt. nog wat tijm overheen 

8. Zet de sterren in de oven – 10 – 14 minuten… Houd het in de gaten. 

Wanneer het bladerdeeg goudgeel is en krokant en de kaas gesmolten is, is het klaar. 

 

De symboliek van de maaltijd 

Volgens het evangelie van Matteüs was het een ster die de wijzen uit het oosten de weg wees 

naar het kerstkind. Een betere vertaling dan wijzen is magiërs. De latere traditie heeft er dan 

weer drie koningen van gemaakt. Maar wie het Bijbelverhaal van Matteüs erop naslaat, 

ontdekt dat er niet over koningen wordt gesproken en ook niet over drie. Hun aantal wordt 

niet genoemd! Omdat ze drie geschenken aanbieden, heeft men blijkbaar verondersteld dat 

het er ook wel drie zouden zijn. Het is wel mooi bedacht. Een koning representeert een volk. 

De drie koningen zijn zo de vertegenwoordigers van de drie toen bekende continenten met 

hun volken: Azië, Europa en Afrika. Zij knielen voor de nieuwgeboren koning over allen en 

bieden hem hun geschenken aan.  Over die ster valt nog wat te vertellen. Een ster is een 

teken van heil, van licht dat naar nieuw leven leidt. Zo wordt in het laatste Bijbelboek 

Openbaringen de stralende morgenster gezien als teken van de (weder)komst van Jezus. Een 

mens heeft vijf zintuigen. Een vijfpuntige ster zou dan verwijzen naar de menselijkheid van 
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de Zoon van God. Ook wordt er een verwijzing in gezien naar de vijf wonden van Jezus aan 

het kruis. Geitenkaas is prachtig wit van kleur. Wit is de Bijbelse feestkleur. Het beeldt 

zuiverheid uit. In wit komen alle kleuren samen, het is samenvattend, overspannend, de kleur 

van de hemel. Honing smaakt zoet en maakt het leven zoet. Het is in het Midden-Oosten een 

symbool voor de liefde. Binnen de Joodse traditie verwijst honing naar een goede toekomst. 

Zo vertelt dit simpele hapje een heel verhaal. 

Nelleke de Kruik 

 

Terugblik op de dienst in de St. Jan 

 

Het is licht en er komt nog meer! 

Op de derde Advent was het al een feestelijk binnenkomen in de St Jan. De kerstboom stond 

er in vol lichtend ornaat al prachtig bij, naast de twee die al brandden werd ook de derde 

adventskaars ontstoken. A.s. zondag zijn we met de klok rond en branden de vier kaarsen 

van de krans in stille verwachting van de grote middelste kaars die ontstoken zal worden op 

de kerstavond 24 december. Langzamerhand weten we ’t wel: “Wees elkaar tot licht”. Maar 

er zijn van die dingen die steeds weer gezegd moeten worden. In de kindernevendienst komt 

Tamar aan het woord, ook al weer zo’n aparte vrouw met een eigen insteek in de 

geslachtslijn van Jezus. In de hoofddienst laten we ons verrassen door ds. Bloemert. Van 

maandag 19 tot maandag 26 december vieren de Joden het Chanoeka feest, het lichtjesfeest 

met een negenarmige kandelaar, toch een zekere gelijkenis met onze adventskrans.  

 

Kees Vermeiden, vz kernraad Maastricht 

 

De zondagsdienst in de St. Jan  

 

4e advent 

Van donker naar licht: dat beeld bepaalt doorgaans de adventstijd. Daarbij worden we 

geholpen door de tijd van het jaar: nog enkele dagen wordt het steeds eerder donker; kort 

voordat het Kerstfeest begint, beginnen vanaf 22 december de dagen voorzichtig iets langer 

te worden. 

Van donker naar licht: dat beeld kan ook worden gebruikt voor de wereld waarin we leven. 

Zoveel ervaringen van donker en duister voor talloze medemensen, of omdat de 

elektriciteitsvoorziening met wapens onklaar is gemaakt, of omdat er geen geld is om gas en 

licht te betalen, of omdat elke dag weer zoveel zorgen en slechte herinneringen geeft, dat er 

nauwelijks licht te zien is, noch letterlijk, noch figuurlijk. 

Op deze vierde adventszondag komt dit in onze viering samen. Het donker is er in het leven; 

we kunnen het ook crisis noemen. Laten we tijd nemen om bij de ervaring van crisis stil te 

staan. Die zijn niet nieuw, integendeel. De Bijbel staat er vol mee, ook al wordt dit woord 

niet gebruikt. En dan is vervolgens de vraag: hoe komen we van ‘’crisis naar Christmas”? Ook 

daar staat de Bijbel vol mee. 

Hoe zullen wij dan het kerstkind (kunnen) ontvangen? Leeft u mee? 

Van harte welkom, zittend in de kerk of thuis verbonden - dankzij de techniek. 

 

Hartelijke groet, 

Ds. Sophie Bloemert 
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Voorganger: ds. Sophie Bloemert 

Organist: Klaas Remerie 

Lector: Ank Nieuwenhuis 

Kindernevendienst: Marianne Vermeiden 

 

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. Agnes Hana 

Organist: Christine Moraal 

Zang: Zangkoor St. Caecilia 

Aanvang: 10.00 uur 

Kindernevendienst: Jody Martens 

 

Nieuwsbrief voorlopig geredigeerd door Helma Bannink 

 

Omdat de scriba tot 16 januari maar zeer beperkt aanwezig is, zal de Nieuwsbrief in die 

periode overgenomen worden door onze webredacteur Helma Bannink, die dat al eerder 

deed. Geweldig zo te kunnen samenwerken!  

Dat betekent wel dat de bijdragen voor de Nieuwsbrief wat eerder moeten worden 

ingeleverd bij Helma, en wel vóór vrijdagochtend 9 uur. Haar mailadres is: 

helma.bannink@planet.nl, telefoon 043-3619029.   

Pieter Caljé 

 

Kerstmis op de website 

 

Het is duidelijk: Kerstmis komt ras naderbij! 

Er wordt heel veel georganiseerd in al onze kerkgebouwen en daarbuiten. Alles staat op een 

aparte pagina op onze website: overzichtelijk en hopelijk inspirerend. 

Helma Bannink 

 

Kerstmusical ‘Een beeld op stand’ 

 

Is een kerstspel waarin geen engelen, herders en kindje Jezus voorkomen wel een kerstspel? 

Dat kan zeker! Lucas vertelt op zijn romantische manier iets over het kindje Jezus: geboren in 

een uithoek, in een familie die niet echt belangrijk was, geen plaats om te verblijven. Dit 

gegeven wordt in de kerstmusical ‘Een beeld op stand’ gebruikt, maar gekoppeld aan de 

manier waarop Matteüs over de oorsprong van Jezus vertelt. Deze niet geheel alledaagse 

insteek past bij de uitdaging die we als gemeente zijn aangegaan: zoek andere vormen van 

vieren en naar nieuwe taal en beelden om het oude geloofsgeheim door te blijven vertellen. 

De tieners van de Pizza&More groep en de kids van de kindernevendienst uit het Heuvelland 

werken samen hard aan deze hedendaagse musical gedurende deze adventszondagen. De 

uitvoering van de musical zal zijn op 1e kerstochtend in een gezinsviering in het Gulperhoes 

onder leiding van ds. Agnes Hana. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
mailto:helma.bannink@planet.nl
https://www.maas-heuvelland.nl/pasen
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Het zal dus geen traditionele kerstviering worden in de kerstdienst in Gulpen op de 

kerstmorgen, maar een gezinsviering waarin ruimte is voor muziek, beeld en spel. Geen 

uitgebreide preek, maar de musical is als het ware het commentaar en de uitleg van het 

kerstverhaal. Deze musical sluit denken we aan bij de beleving van de kinderen en jeugd in 

onze gemeente, zij krijgen deze kerstochtend de ruimte. 

We hopen natuurlijk op een goede opkomst en een volle zaal! 

Jody Martens 

 

Er is nog geen dienst mee te vullen 

Vorige week vroeg ik uw medewerking. Op zondag 1 januari is er een kerkdienst om 11.00 

uur in de St Jan. 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. De psalmen 90 en 91 

zijn klassiekers voor deze dagen, maar tegenwoordig is er ook nog een a (en b) versie van. 

Laat mij weten waar u aan denkt. Ik houd er graag rekening mee. Maar als ik volsta met de 

suggesties die ik tot op heden kreeg, wordt het wel een heel erg korte dienst. Geef het door 

via mail, telefonisch of whatsapp. Bedankt alvast! 

 

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

 

Flyers kerstdiensten 

 

De flyers met info over de kerstdiensten in de Protestantse kerken in Zuid-Limburg zijn weer 

klaar. Ze worden naar VVV-kantoren en hotels gebracht. Elk jaar weer mogen we ons 

verheugen op de aanwezigheid van toeristen bij onze kerst- en nieuwjaarsdiensten. 

De flyer biedt denk ik ook een mooie gelegenheid om zelf als gemeentelid buren en 

kennissen te attenderen op onze vieringen. Bij deze nieuwsbrief vindt u de flyer in pdf en als 

afbeelding die gemakkelijk in een Whatsappje verzonden kan worden. Een leuke manier om 

mensen in uw kenniskring uit te nodigen en zelf vorm te geven aan de gastvrijheid van onze 

gemeente. 

Ds. Harrie de Reus 

 

(Be)Zin in film in het eerste kwartaal van 2023 

 

In januari gaan we door met de filmavonden. Die blijven steeds op de eerste woensdagavond 

van de maand. Het nieuwe thema is OMWENTELING. 

In de komende drie films vindt er in het leven van de hoofdpersoon een omwenteling plaats. 

En hoe ga je daarmee om? 

 

Woensdag 4 januari 2023 

IL POSTINO - Poëzie is bedoeld om vrouwen te veroveren. Dat is de filosofie van Mario, de 

Postbode op een Italiaans eilandje die iedere dag de post bezorgt bij een zojuist gearriveerde 

Chileense dichter, in ballingschap, Pablo Neruda. Hij helpt de postbode bij zijn pogingen het 

hart te winnen van Beatrice, de plaatselijke schoonheid. Een warm poëtisch drama, waarbij 

mailto:cg.vermeiden@live.be
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de schuchtere Mario, de postbode, vol ontzag opkijkt tegen de intellectuele poëet, Neruda, 

maar zelf slimmer blijkt te zijn dan iemand ooit heeft beseft. 

 

Woensdag 1 februari 2023 

LADY BIRD - Centraal in dit coming-of-age verhaal is de zoektocht van de puber Lady Bird 

naar wat ze nu eigenlijk wil met haar leven en de wijze waarop ze zich tegen met name haar 

haar moeder afzet. 

 

Woensdag 1 maart 2023 

ENCORE - De 26-jarige balletdanseres Élise loopt tijdens een voorstelling een blessure op. Ze 

krijgt te horen, dat ze waarschijnlijk nooit meer zal kunnen dansen. Ze is haar doel in het 

leven kwijt en moet dat leven nu een andere wending gaan geven. Met de hulp van vrienden 

vindt ze ander werk. Dat voert haar naar Bretagne, waar ze een gezelschap voor moderne 

dans ontmoet. De nieuwe ervaringen en vriendschappen wakkeren het vuur om weer te gaan 

dansen in haar aan. 

 

Alle films beginnen om 19.00 uur in de bovenzaal van de Kloosterkerk – Valkenburg 

Film + nagesprek met hapje en drankje - Kosten € 5,00 

Info: Dingena Spreeuwenberg E. dspreeuwenberg@gmail.com 

 

De eerste donderdag van de maand is er ook in het nieuwe jaar weer de Krantenleesgroep in 

de Kloosterkerk in Valkenburg. Tijd 10.30 uur – 11.45 uur 

Info; André van Dijk E. vandijkandre@hotmail.com  

 

Kerstnacht Valkenburg 

  

In de Coronatijd is er ook een einde gekomen aan de traditie om een van onze 

kerstnachtvieringen in de gemeentegrot in Valkenburg te vieren. Een traditie die ruim dertig 

jaar oud is. 

 

Voor wie het verhaal niet kent: die ene kerstnachtviering waar alles mee begon dreigde voor 

de protestantse gemeenschap wat in het water te vallen. Een wat bezorgde toenmalige 

predikant kwam de burgermeester tegen, die merkte dat de wens voor prettige feestdagen 

niet zo lekker aankwam bij de dominee. Het dak van de kerk lekte, en de kerstnachtviering 

kwam in het geding. Wat nu? De toenmalige burgermeester bood toen de gemeentegrot 

aan, en de traditie werd geboren. Jarenlang kon de kerstnachtviering in het mooie en ruime 

Romeinse gedeelte worden gehouden. Tot de commercie verder oprukte en de kerstmarkt 

niet langer meer op tijd het veld kon ruimen. De kerstnachtviering verhuisde toen naar een 

minder sfeervolle zijgang, waar die jarenlang met het koperensemble o.l.v. Harry Ries werd 

gevierd.  

 

De laatste jaren vroegen we ons als gemeenschap af of we dit wel goed vol zouden kunnen 

houden. Het was telkens toch een heel gedoe om alles in te richten en weer op te ruimen – 

juist tijdens de kerstdagen waarop vrijwilligers ook graag thuis wilden zijn. Zoals overal nam 

ook hier het bezoekersaantal langzaam wat af. Tijd voor iets anders? Dat moment kwam toen 

in Coronatijd de opzet van de kerstmarkt veranderde: veiligheidseisen en een verlengde 

markttijd maakte dat er een moment kwam om naar iets anders om te zien. 

mailto:vandijkandre@hotmail.com
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Dit jaar wordt de kerstnachtdienst in Valkenburg in de Kloosterkerk gehouden. Collega ds. 

Gerard Nieuwburg gaat voor en maakte er het affiche voor dat u bij de nieuwsbrief vindt. 

Ook deze kan gemakkelijk worden doorgemaild en ge-appt naar vrienden en kennissen … 

dus nodig vooral mensen uit, iedereen zijt wellekome! 

Ds. Harrie de Reus 

Pastoralia Heuvelland 

 

Afgelopen week is de heer Ab Dimmendal van Langendael in Vaals verhuisd naar 

zorgcentrum Dr. Ackenshuis in Gulpen. De toenemende dementie maakt extra zorg nodig en 

het Ackenshuis biedt hem daar een fijne omgeving voor. 

 

De heer Jan Ek uit Vaals verblijft nog in revalidatiecentrum De Plataan in Heerlen. Zijn 

gezondheid blijft fragiel en dat maakt een terugkeer naar huis helaas niet mogelijk. Rond de 

kerst zal hij verhuizen naar woonzorgcentrum Huize Elisabeth in Vught. Het idee niet meer 

naar Vaals terug te kunnen zal wennen zijn, maar in Vught is Jan dichter bij zijn kinderen en 

kleinkinderen, die daardoor beter naar hem om kunnen zien. 

Ds. Harrie de Reus 

 

Statistiek St Jan zondag 11 december 

 

Volw./knd Collecte diaconie Collecte kerk bijzonderheden 

59/3 €217,44 €115,15 3e Advent 

Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft meebeleefd, evenmin collectebijdragen via 

de bank.  

 

Pastoralia Maastricht: Menna Huft overleden 

  

Op woensdag 14 december is Menna Huft-Haijer overleden op 88-jarige leeftijd. Na een 

lange periode van steeds weer ietsje zwakker worden, ondanks de regelmatige oplevingen, 

wisten zijzelf en haar man Henk en kinderen en kleinkinderen dat het levenseinde naderde. 

Zij had nog graag het Kerstfeest in Maastricht meebeleefd. Dat zou dan in het Maastrichtse 

de 64e keer geweest zijn. Maar het ging niet meer. Het is misschien raar gezegd: zij kon er 

mee leven dat ze zou sterven. In geloof spreken we uit: ze leeft ermee! De Dankdienst voor 

haar leven is woensdag 21 december om 13.00 uur in de St Jan. Bij deze Nieuwsbrief treft u 

ook een pdf aan van de kaart die de familie verzond. 

De familie wil daar nog aan toevoegen dat de collecte bestemd is voor KWF 

kankerbestrijding, en dat Menna en Henk in plaats van bloemen eerder een donatie aan dit 

fonds op prijs zouden stellen. 

Kees Vermeiden. Pastoraal ouderling Maastricht 

 

Verslag gemeenteavond 

 

In de bijlage treft u ook het verslag van de gemeenteavond van 30 november aan. Ik heb 

getracht uit de rijke oogst aan bijdragen zoveel als mogelijk een lijn te destilleren op basis 

van de opmerkingen die op papier gezet zijn. De nog rijkere discussies zijn buiten mijn 

gezichtsveld gebleven. 

Pieter Caljé 
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Van de diaconie: vluchtelingen in Nederland 

Er is veel te doen (geweest) over de vluchtelingen in Nederland. We mogen echter nooit 

vergeten waarom en waarvoor ze gevlucht zijn en dat ze hun leven tijdens de vlucht lang niet 

zeker waren. Eenmaal in Nederland aangekomen is hun toekomst ook nog zeer onzeker. 

LATEN WE AAN HEN DENKEN EN EEN WENS ACHTERLATEN IN DE KERSTBOOM. 

 
Ga naar vluchtelingenwerk.nl/wens. Dan brengen wij (Vluchtelingenwerk) de wensboom met 

uw wens naar verschillende opvangcentra in Nederland 

Marije Bijleveld 

 

Diaconale collecte voor Resto VanHarte  

 

Resto VanHarte vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving. De aansluiting met de 

samenleving verliezen kan iedereen overkomen door een tal van oorzaken. Resto VanHarte 

wil de eenzaamheid en het sociaal isolement waartoe dit kan leiden onder de aandacht 

brengen en actief bestrijden. Dit laatste doen ze door mensen uit alle lagen van de bevolking 

met elkaar in verbinding te brengen, zodat zij samen kunnen koken, samen kunnen eten en 

vooral zelf een bijdrage te leveren aan een leefbare gemeenschap. Resto VanHarte richt zich 

primair maar niet uitsluitend op mensen met een smalle beurs. 

Ze stimuleren het buurtinitiatief om van deze ontmoetingsplaatsen een succes te maken en 

betrekken hierbij alle relevante samenwerkingspartners. Resto VanHarte is synoniem aan 

meedoen en daarmee hét recept voor een betere buurt en samenleving. 

Met uw financiële steun kan dit project blijven bestaan. 

Namens de diaconie alvast bedankt, Mieke Davidse. 
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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 
 

 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 

 

 Maandag 19 december 

 

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

 

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

 Dinsdag 20 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).  

 

- Gespreksgroep Zuid komt bij een van de mensen thuis bijeen en buigt zicg dan over 

het boekje van Anselm Grün: Vergeet niet te leven. Aanvang 20.00 uur Info Marjan 

Bouwsma – E. Marlugt1974@gmail.com 

 

 Woensdag 21 december 

 

- Dankdienst in de St. Jan voor het leven van Menna Huft-Haijer om 13.00 uur (zie 

bijlage) 

- Kerstliederen zingen in de Sint Janskerk: Raad van Kerken Maastricht – Info Elly de 

Haan E. dehaan-verduyn@freeler.nl van 17.00-18.00 uur (zie flyer in bijlage). 

  

 

 

mailto:jetty.vels@ziggo.nl
mailto:Marlugt1974@gmail.com
mailto:dehaan-verduyn@freeler.nl
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Donderdag 22 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)  

 

- Kerstviering voor ouderen om 14.00 uur in het Trefpunt. In verband met de beperkte 

ruimte opgave vooraf bij Ank Nieuwenhuis (anknieuwenhuis@home.nl of 043-3478781. 

 

 Zondag 25 december  

 

- Zondagsdienst met Kerstmusical Gulpen 

 

 Save the Date 
 

 Woensdag 4 januari 2023 

 

- (Be)zin in film: Il Postino : Kloosterkerk in Valkenburg Tijd 10.30 uur – 11.45 uur (zie 

boven) 

 

 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  

 

 Zondag 8 januari 

 

- Gemeentebrede zondagsdienst in Valkenburg met aansluitend Nieuwsjaarsreceptie 

 

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief 

 

 

Deze kunt u tot 16 januari sturen naar Helma Bannink de scriba - helma.bannink@planet.nl. 

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:liesgretha@live.nl
mailto:anknieuwenhuis@home.nl
mailto:nellekedekruik@gmail.com
mailto:helma.bannink@planet.nl

