
 

1 
 

 

 

 Nieuwsbrief 23 december 2022 

 

Kwetsbaar feest 

 
Is het te midden van alle lichtjes, vrolijke kerstdagen-wensen en gecreëerde 

gezelligheid niet óók goed ons te realiseren dat het kerstverhaal waar het 

allemaal ooit om begonnen is, dat o zo bekende verhaal van Christus’ 

geboorte, dat dit toch een beetje een wat mislukt verhaal is? 

 

Twee jonge mensen die zich overvallen voelen door wat er in hun leven 

gebeurt, een zwangerschap die niet echt gepland was en vooral geroddel in 

het dorp tot gevolg heeft. Hoogzwanger op een ezel, geen plek vinden – of 

kunnen we ook zeggen: je niet op je plek voelen – als je beschutting en 

bescherming zoekt. Een bevalling in barre omstandigheden, waar 

omstanders ook nog eens van alles van je kind vinden. En in de verhalen 

direct na kerst horen we hoe het jonge ouderpaar naar een ander land moet 

vluchten, om het leven van hun kind veilig te stellen. 

 

Ik wil de feeststemming niet bederven, maar als je het verhaal nu zo leest is 

het alsof een paar willekeurig gekozen krantenberichten over 

tienermoeders, een jong gezin dat moeite heeft het leven op de rails te 

krijgen, vluchtelingen, daklozenopvang en gewelddadige onderdrukking door 

een niemand ontziende potentaat bijeen genomen zijn … en dat is dan het 

kerstverhaal. 

 

Dan vraag ik me af: is kerst, als je het kerstverhaal goed leest, niet eerder 

een feest om broosheid te vieren? In kwetsbaarheid kracht te ontdekken? In 

het donker licht zien om van te leven? Hopeloos hoopvol te zijn?  

Met zoveel lichtjes de lichtheid van het leven beleven, doen we dat niet ook 

als tegen-ritueel, omdat we er ook weet van hebben hoe het leven zomaar 

ineens ondragelijk en donker kan worden? Feestelijk het geluk van het 

samenzijn vieren, doen we dat niet ook als tegen-gebaar omdat we weten 

dat ons niet altijd gegeven is bereikbaar voor elkaar te zijn? Elk jaar elkaar 

hoopvol dat oude verhaal vertellen over de geboorte van een redder, doen 

we dat juist niet ook als tegen-geluid in een wereld waarin zoveel mensen 

zo reddeloos verloren zijn? 
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Het is telkens dat verwarrende realisme van het verhaal, dat ons op de 

schouders tikt als we er een te vrome en liefgestemde boel van willen 

maken. Het kerstverhaal als verhaal over een leven dat ook lastig kan zijn, 

pijnlijk, donker. Dáár laat het kerstverhaal dit bijzondere kind geboren 

worden – in donkere dagen, in een schijnbaar mislukte situatie. 

 

Kerst is dan ook het feest om uit te spreken en uit te zingen: nee, wij zijn 

misschien toch niet zo sterk en onkreukbaar als we onszelf graag 

presenteren. Ja, het leven is broos. Ja, wij zijn kwetsbaar. Ja, en juist daar, 

juist dan, midden in de winternacht, precies zo, gaat de hemel open – ook 

voor ons, ook voor jou. 

 

‘Komt, verwondert’ ook jij je over wat er in het verhaal van kerst verteld wil 

worden. 

 

Ds. Harrie de Reus 

 

Een bewogen week met een lichtend perspectief 
 

Op de 4e Adventszondag, 18 december, werd ook de vierde kaars van de 

krans ontstoken. De voorganger citeerde onder andere uit het “evangelie 
van Beatrice de Graaf” over de opeenvolging van crises die we als 

samenleving ondergaan. Daar zat ook iets relativerends in: het is eigenlijk 
altijd wel zo geweest dat er af en toe dingen gebeuren die we niet kunnen 
voorkomen en die ook door hun ernst en duur een grote impact hebben op 

ons leven. Als alles duister is, toont zich echter juist de ongekende kracht 
van het Licht. In deze dienst ook zagen we een fleurig kleinood van de hand 

van Marieke Knepper en Marjan Lugtigheid: een hommage aan Menna Huft-
Haijer die overleed op 14 december. 
 

Op 21 december hebben we als familie, vrienden en kerkelijke gemeente in 
een afscheidsdienst kunnen danken voor wat Menna met haar leven 

betekend heeft. Meerdere gemeenteleden hebben zich er uitstekend voor 
ingezet dat deze dienst en de ontmoeting erna zo mooi konden verlopen. 
Donderdag 22 december vierden we in het Trefpunt met een grote groep 

ouderen het Kerstfeest. Mooi dat ds. Joen Drost er zijn bijdrage aan kon 
geven naast meester-verteller Wytze Jellema. 

 
En dan kijken we vooruit: Zaterdag 24 december om 19.30 uur de 
kerstavondviering in de St Jan. 

Marije Bijleveld gaat voor en een heus projectkoor (voorbode van een 
cantorij?) ondersteunt de samenzang. De decembermaand is meestal toch 

wel goed gevuld met activiteiten. Met des te meer waardering zien we dat in 
samenwerking met Ineke en Klaas het projectkoor zich weer opnieuw 

gevormd heeft! 
 
Zondag 25 december (10.00 uur) is er een gezinsdienst in de St Jan. We 

nemen dan de aanwezigheid van kinderen zo serieus dat we Wytze Jellema 
hebben aangezocht een vertelling voor jong en oud te houden, waarna de 

kinderen in het koor van de kerk met de leiding van de nevendienst nog op 
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een andere manier met het kerstverhaal zullen omgaan. Ook in deze dienst 

zal het projectkoor van zich doen horen en ik hoop u voor te mogen gaan in 
de liturgische leiding van de dienst. 

Voor alle gemeenteleden, of u er nu op enig moment bij kunt zijn of niet, 
wensen wij een Kerstfeest dat uitbundig haar Licht laat schijnen over goed 
en kwaad, over verdriet en vreugde, zorg en vertrouwen: vol van 

verwachting! 
 

Kees Vermeiden, vz. Kernraad Maastricht. 
 

De kerstavonddienst in de St. Jan 

 
Het eeuwenoude kerstverhaal zoals we dat kennen uit het Evangelie van 

Lucas, verwondert ons elk jaar opnieuw. In een steeds andere context 
gelezen, blijft het een actueel verhaal. Maar (maatschappij)kritiek hoeft het 
goede nieuws niet uit te sluiten. 

 
Marije Bijleveld 

 
De Kerstavonddienst in de St. Jan  

 
Voorganger: Marije Bijleveld 
m.m.v. projectkoor  

Organist: Ineke Schuit-Romeijn 
Lector: Pieter Caljé 

 

Aanvang: 19.30 uur 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11

002 
 

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 Kerstavonddienst in Vaals 

 
Voorganger: ds. Hans Kling 

Mieke Giessing (trompet) 
Iris Moraal (euphonium) 
Christine Moraal (orgel) 

 

Aanvang: 21.00 uur 

 

De Kerstavonddienst in Valkenburg  

‘Geen mens is lichtdicht’ 
 

Voorganger: ds. Gerard 

Nieuwburg 
Muziek: Cariene Groen-Zwart 

en Stef Grit 
Koster en Techniek: Andre 
Schreurs 

Lectoren: Lies Oost, Jeanne 
Kuiper, Dirk Ouwehand 

 

Aanvang: 21.00 uur 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20
222  

 

 
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222
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De Kerstmorgendienst in de St. Jan 

 
Voorganger: ds. Kees 

Vermeiden 
m.m.v. projectkoor  
Organist: Klaas Remerie 

Lector Emilie Hilbers 
Verteller: Wytze Jellema 

 

Aanvang: 10.00 uur 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11
002 
 

 

In beginsel was er het Woord. Daar gaat het zondag over. In de 
kerstavondviering van de 24e komt het meer verhalende evangelie volgens 

Lucas aan de orde. Dan is de keuze voor de zondag het Johannesevangelie. 
Het is wat minder idyllisch, maar zoals we van Johannes gewend zijn: erg 

betekenisvol. Ik zal voor de overweging bij deze tekst een bescheiden 
ruimte claimen. Want Wytze Jelle zal een verhaal vertellen voor jong en 
oud, een verhaal met een Maastrichtse oorsprong, in wezen raakt het de 

diepste betekenis van het Kerstverhaal. Jong en oud zullen het horen! 
Het wordt dus een gezinsdienst! Ik heb niet de illusie dat de kinderen de 

meerderheid zullen vormen, maar misschien wel het kloppend hart van de 
gemeente. En als zij aan hun trekken komen, dan ook wij allen. 

 
Ds. Kees Vermeiden. 

 

Kerstmorgendienst in Gulpen 
 

Voorganger: ds. Agnes Hana 
Kindermusical: Een beetje op 
stand 

Orgel: Christine Moraal 
 

Aanvang: 10.00 uur 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11
002 

 

 

Kerstmusical ‘Een beeld op stand’ 
 

De kinderen van de kindernevendienst en de 

tieners voeren op Kerstmorgen in ’t 
Gulperhoes een kerstmusical op. Deze musical 

hebben ze zelf gemaakt, iets waar ze best 
trots op mogen zijn. 
 

In de musical zijn bekende kerstliederen 
verwerkt die iedereen mee kan zingen. 

Het verhaal gaat over het stadje Magerdam 
dat eigenlijk alles wel heeft behalve een 
standbeeld. De burgemeester nodigt de 

inwoners uit om mee te denken van wie er 
een standbeeld moet komen. Komen ze er 

uit? Worden ze het eens? Hoe krijgen ze dat 
voor elkaar? 
 

Kom ook kijken en luisteren in een echte 
kerstsfeer! 

Zondagochtend 25 december om 10.00 uur in 
’t Gulperhoes 

 
 

 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
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Kerstactiviteit voor kinderen 
 

Ken jij de blijde boodschap? 
28 en 29 december van 12.00 - 14.00 
uur. 

In de kerstvakantie is er in de St. 
Servaas speciaal voor de kids een 

activiteit. 
 
Zoek samen met je ouders/begeleiders 

naar nummers en informatie om een 
boodschap te ontcijferen. 

Hulp krijg je van echte engelen die 
overal in de kerk aanwezig zijn en al je 
vragen fluisterend beantwoorden. 

Ontdek de geheimen en verhalen achter 
de nummers en tel alle engelen die je 

ziet. 
 

 

 

De toegang voor alle kinderen met een begeleider is gratis. Je kunt 
binnenkomen via het Vrijthof (over Magisch Maastricht) of via de normale 
ingang aan het Keizer Karelplein 6. 

De engelen staan klaar om je te ontvangen. Jullie zijn van harte welkom en 
zij hopen dat je blij gevoel van Kerst weer naar huis gaat. 

 
Zie je daar, 
Engel Elly 

 
Kerstpagina op de website 

                          

 

Er zijn zoveel activiteiten in en 
buiten al onze gebouwen dat het 

overzicht lastig wordt. Daarom is er 
een speciale Kerstpagina op onze 

website met alle informatie bij 
elkaar. Je zou zomaar in de sfeer 
kunnen komen! 

 

 

Statistiek St Jan zondag  
 

Volw./knd Collecte diaconie Collecte kerk bijzonderheden  

75/1 168,15 131,60 4e Advent 
Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de 

dienst heeft meebeleefd, evenmin collectebijdragen via de bank.  
 

Pastoralia Maastricht 

 
Met een teveel aan complicaties is onze bejaarde zuster Mieke Kloosterhuis 

op eigen verzoek in het ziekenhuis opgenomen. Enkelen onder ons 
bezoeken haar. Het is pijnlijk en zorgelijk. We hopen voor haar op een 

behandeling die verlichting zal geven. 

 

https://www.maas-heuvelland.nl/pasen
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Pastorale bereikbaarheid in de kern Maastricht 
 

Als kerkelijke gemeente zijn we op elkaar betrokken: dat noemen we: 
“Omzien naar elkaar”. Een paar mensen proberen dat aan te sturen als 
leden van de kernraad met die specifieke taak. Dat zijn Margo van 

Haeringen 06-22626640; Marianne Hordijk 043-3624626; Marieke Knepper 
06 12531599 en Kees Vermeiden 06-41264138. En de Plaatselijke Diaconale 

Dienst (PDD) wordt vertegenwoordigd door Ank Nieuwenhuis, 06-36167455. 
Zij zijn onderling uitwisselbaar, u kunt er altijd wel één bereiken. Is er iets 
vrolijks, buitengewoons, verdrietigs, zorgelijks, bel dan één van hen en zij 

zullen zien welke opvolging er aan gegeven kan worden. Bel ook als het niet 
om uzelf gaat maar ten behoeve van een ander! 

Voor crisispastoraat bel dan onmiddellijk met ds Harrie de Reus 06-
20280345. Indien nodig zal hij een beroep doen op (emeritus) collega’s in 
de directe omgeving. 

 
Kees Vermeiden. Vz. Kernraad Maastricht. 

 
Groeten uit de pastorie 

 
Wat voelt het vreemd om afgelopen tijd minder voor te gaan en nu de 
kerstnacht en –morgenvieringen aan anderen over te laten. Maar het is 

goed nu zo. Dank aan de Kerkenraad die hier ruimte voor maakte, dank aan 
u gemeenteleden voor uw begrip hiervoor. Fijn te horen dat u mij mist in de 

vieringen – ik u ook! 
 
De afgelopen weken waren vol met allerhande kerkenwerk, maar boden ook 

ruimte voor wat een wandeling en avonden en weekend met gezin en 
familie. Dat was goed, zo heb ik ruimte voor wat in de familiesfeer om 

aandacht vraagt.  Fijn dat er collega’s zijn die in kunnen springen, en samen 
met gemeenteleden en musici fijne diensten hebben voorbereid. 
 

Van 27 december tot 2 januari ben ik er echt even tussenuit – we trekken 
dan een paar dagen met familie op. Goed om elkaar nabij te kunnen zijn. 

Op zondag 8 januari hoop ik u allen weer te zien tijdens de viering in de 
Kloosterkerk.  
Allen inspirerende en betekenisvolle kerstvieringen toegewenst. 

 
Ds. Harrie de Reus 

 
Alzheimercafé 

 

Afgelopen week was ik gevraagd een afsluitend woord bij het Alzheimercafé 

in Gulpen te spreken. Ik bracht daar ter sprake dat als dementie in jouw 

leven is gekropen, het vieren van feestdagen ook anders wordt. Zo ook 

kerst. Ik gaf daar dit gedicht bij, geschreven door iemand die zelf dementie 

heeft. 

 

Lichtjes in de bomen  

Maar waarom ben ik vergeten  
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Ze zeggen dat Kerstmis is gekomen  

Ik zou dit moeten weten  

 

Vroeger vierden wij het altijd  

Met z’n allen bij elkaar  

Nu raak ik het langzaam kwijt  

Maar ooit was het mij dierbaar 

 

Toen versierden wij ons huis  

Vierden feest met hen die kwamen  

Kerstmis leefde bij ons thuis  

Het was een feest voor samen  

 

Teruggaan naar toen is wat ik wil  

Om nog één keer te zien wat het is  

Want het is nu zo’n verschil  

Omdat ik dit jaar echt Kerst mis 

 

Kerst wordt zo een feest van verlangen. Verlangen om nu te voelen wat 

vroeger goed was. De schrijvers van het bijbelse kerstverhaal verlangen ook 

naar vroeger. Ze gaan terug naar waar het in het leven van Jezus nu 

eigenlijk allemaal om begonnen is. Herinneren is niet alleen denken: zo was 

het ooit, jammer dat het voorbij is. Maar herinneren is ook je weer 

verbinden aan wat je gezamenlijk hebt. 

 

Ds. Harrie de Reus 
 

Evelijn de Jong stelt zich voor 
 

Ik voel me vereerd dat ik ben gevraagd om deel uit te gaan maken van de 
kerkrentmeesters van de PGMH. Op 8 januari zal ik als ouderling en 

voorzitter van het CVK officieel benoemd worden.  Graag stel ik me aan u 
voor: Evelijn de Jong, 54 jaar. Geboren te Gouda en gedoopt te Sint 
Janskerk. 

 
Na mijn middelbare school heb ik een toeristische opleiding gevolgd met als 

doel reizen samen te stellen voor kleine groepen, die geïnteresseerd zouden 
zijn in zeer onbekende delen van de wereld. Zoiets als ‘avonturiers 
gezocht”. Echte concrete stappen op dat gebied heb ik echter nooit zelf 

gezet.   
 

Wel ben ik gaan werken in EuroDisney wat net buiten Parijs een pretpark 
ging openen. Een prachtige internationale ervaring. Gaandeweg realiseerde 
ik me dat mijn hart lag bij het boekenvak. Een carrière door Nederland brak 

aan te beginnen bij boekhandel Broese te Utrecht, via Scheltema te 
Amsterdam naar Donner te Rotterdam.  

 
Sinds 2015 ben ik werkzaam bij boekhandel Dominicanen waar alles 
samenvalt. In een prachtige werkomgeving  een twintigtal medewerkers 
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aansturen en zorgen voor een brede collectie en fijn klantencontact. 

 
In mijn vrije tijd fietsen en wandelen mijn man Frank en ik graag door het 

schitterende Heuvelland.  
 
 

Actie Kerkbalans 2023 van start 
 

Weer is een jaar bijna voorbij, een 
jaar waarin veel is gebeurd. Een 
nieuw jaar staat ons te wachten met 

nieuwe uitdagingen. Ook uw kerk 
heeft het komend jaar te maken met 

de invulling van nieuwe doelen. Met 
een positieve instelling willen wij die 
doelen realiseren, waaronder de 

aanstelling van een nieuwe predikant 
en het verder investeren in de 

toekomst. 
 

 
           

 

(Be)zin in film 
 

De filmavonden zijn steeds op de eerste woensdag van de maand om 19.00 
uur in de Kloosterkerk in Valkenburg. Het thema voor de eerste drie 

maanden van het nieuwe jaar is OMWENTELING. Kijk op https://www.maas-
heuvelland.nl/film naar de volledige informatie en in de bijlage bij deze 
Nieuwsbrief vind u de flyer: verspreiding daarvan wordt gewaardeerd! 

 
Symbolisch bloemschikken 

 
Zaterdag 7 januari komt 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.  
Aanmelden verplicht. Kosten 5,00  p.p inclusief lunch. 

Er zijn nog een paar plaatsen vrij! 
Contactpersoon en aanmelden bij:  Nelleke de Kruik 

 
Krantenleesgroep 

 

Donderdag 5 januari komt de krantenleesgroep weer bijeen om 10.30 uur in 
de Kloosterkerk in Valkenburg. Iedereen neemt een stukje mee uit een 

krant waar zij/hij de anderen een vraag over wil stellen. 
Info: Andre van Dijk  

 

Collectes voor de diaconie 
 

De collecte voor de Kerstnachtdienst is bestemd voor Solidaridad. 
Op Kerstmorgen wordt gecollecteerd voor Kinderen in de knel. 
 

Collectes voor het werk in de gemeente 
 

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst 

https://www.maas-heuvelland.nl/film
https://www.maas-heuvelland.nl/film
mailto:nellekedekruik@gmail.com
mailto:vandijkandre@hotmail.com
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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 24 december 

 

- Kerstnachtdienst in de St Jan om 19.30 uur 
 

- Kerstnachtdienst in Valkenburg om 21.00 uur 
 

- Kerstnachtdienst in Vaals om 21.00 uur 

 
 Zondag 25 december 

 
- Kerstmorgendienst in de St Jan om 10.00 uur 

 
- Kerstmorgendienst in ’t Gulperhoes om 10.00 uur 

 

 Woensdag 28 december 
 

- Kinderactiviteit Servaaskerk Maastricht van 12.00 tot 14.00 uur 
 

 Donderdag 29 december 

 
- Kinderactiviteit Servaaskerk Maastricht van 12.00 tot 14.00 uur 

 
- 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)  
 

 Zondag 1 januari 

 
- Nieuwjaarsmorgendienst om 11.00 

 
 Woensdag 4 januari 
- Be(Zin) in film: Il Postino Kloosterkerk Valkenburg 19.00 uur 

 
 Donderdag 5 januari 

 
-  Krantenleesgroep: Kloosterkerk Valkenburg 10.30 uur 

 

 Zaterdag 7 januari 
 

- 
 

Symbolisch bloemschikken Gulperhoes 11.00 tot 15.00 uur. 

mailto:liesgretha@live.nl
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 Zondag 8 januari 

 
- Nieuwsjaarsdienst Valkenburg om 10.00 uur met nieuwjaarsreceptie 

 
 Save the Date 

 

 Maandag 16 januari 
 

- Alzheimercafé Vaals: De kracht van muziek en de Ronnie Gardiner 
methode. 15.00 tot 17.00 uur 
 

 
Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief 

 
Deze kunt u sturen naar: 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:helma.bannink@planet.nl

