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 Nieuwsbrief 3 februari 2023 

 

Pizza and more 

 

De ´pizza and more´-avonden zijn mooie ontmoetingsavonden voor tieners. Aan de hand 

van een thema, een bijbelverhaal en spel gaan we met elkaar in gesprek. Vorige week 

zaterdag hebben we het over ´vertrouwen´ gehad. Via een aantal spellen verkenden hoe 

het voelde om vertrouwen in iemand te hebben – bijvoorbeeld als je geblinddoekt op 

aanwijzingen van iemand anders je weg moet zien te vinden. Of wanneer je jezelf laat 

vallen in het vertrouwen dat de ander je op zal vangen. Na het zelf ervaren te hebben 

kwam er een mooi gesprek op gang en kwamen we ook bij de vraag uit wat Jezus 

bedoeld zou hebben toe hij zei dat je je geen zorgen hoeft te maken, zoals de vogels en 

bloemen dat ook niet doen, er wordt voor je gezorgd. Een kwestie van vertrouwen. 

Uiteraard ontbraken de pizza´s deze avond niet en sloten we de avond af met een paar 

ludieke spelletjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leeftijd van de huidige groep is zo rond de onderbouw voortgezet onderwijs. Als er 

tieners zijn die het leuk zouden vinden om mee te doen, laat het gerust weten. Ook als je 

daarbij vervoer nodig hebt, daar komen we samen vast wel uit. De volgende avonden 

zijn op 4 maart, 1 april en 13 mei, telkens van 17.30 tot 20.00 uur in 

gemeenschapshuis ’t Gulper Hoes in Gulpen, centraal gelegen tussen Vaals, Valkenburg 

en Maastricht.  

 

Marloes Vegt, Rianne de Winde, ds. Harrie de Reus 
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De zondagsdiensten  

 

Sint Jan Maastricht 

Rond 1 februari is er in de PKNkerken altijd een collecte voor het Werelddiaconaat. Dat heeft te 

maken met de Watersnoodramp in 1953. In de dienst hoort u daar meer over.  

Nu zijn de lezingen niet meteen te linken aan watersnood, maar kan wel geconstateerd worden dat 

wij nooit mogen verslappen of terugvallen in oude patronen. Alert zijn op veranderingen en die ten 

goede aanwenden om zo de gemeenschap levend(ig) te houden. Niet alleen de kerkelijke 

gemeenschap, maar ook die buiten de kerk. Hulp bieden aan wie in nood zijn, is daarbij een 

onmisbaar gegeven. 

 

Drs. Marije Bijleveld 

Voorganger: 

Organist: 

Ouderling: 

Lector: 

Kindernevendienst: 

Drs. Marije Bijleveld 

Ineke Schuit – Romeijn 

Cor Spreeuwenberg 

Pieter Caljé 

Marianne Vermeiden 

Zondag 3 februari om 10.00 uur 

Sint Jan Maasricht 

Via Kerkomroep 

Autodienst Maastricht. 

  
Als u vervoer naar de kerk nodig hebt, belt u bij voorkeur op zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur naar Lyda 
en Chris van Leeuwen 043-3540110 of 06-13136318. Zij coördineren het vervoer en zullen proberen een 
chauffeur te vinden die u op kan halen (en terug brengen)  
 

Warmte en nog eens warmte 

In de dienst van 29 januari in de St Jan ging ds. Harrie de Reus voor. In deze week van 

de poëzie hoorden we meerdere gedichten bij het thema “vriendschap”. Dat vertaalde 

zich als een bijzonder warm gevoel tussen alle aanwezigen, mensen van Maastricht en 

van elders uit de PGMH of verder weg. Verfrissend zo’n dienst in een bekende opzet maar 

met een rijk gevarieerde en woordspelige inhoud! 

 

De dienst liep zodoende ook wat langer uit. En dat had een ander effect: de verwarming 

stopte er al mee terwijl we nog in volle verwachting waren van het vervolg van de dienst. 

Een kwestie van instelling van de thermostaat dus. Een punt van aandacht, want het kan 

zo maar gebeuren. Het is spijtig dat mensen hier last van hebben gehad en we hopen 

maar dat dit het warme gevoel bij het aanhoren van de poëzie niet verdrongen heeft. 

Maar zondag 5 februari is het weer anders: Marije Bijleveld besteedt aandacht aan het 

Werelddiaconaat: warm verbonden met volkeren die veelal leven in verhitte situaties. 

 

Kees Vermeiden, vz kernraad Maastricht. 
 

 

Kloosterkerk Valkenburg 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: 

Muziek:  

Dienstdoend 

gemeentelid: 

Ds. Gerard Nieuwburg 

Cariene Groen-Zwart 

Christien Spijkerbroer 

Zondag 3 februari om 10.00 uur 

Kloosterkerk Valkenburg 

Via Kerkomroep 

 

 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222
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Hervormde kerk Vaals 

We volgen deze dienst het leesrooster in de lezing uit Matt 5 (waarin Jezus zijn hoorders 

zegt dat ze zout zijn, en licht) en een stukje uit de brief aan de Korintiërs van Paulus. 

Vaak wordt een kerkdienst  vormgeven rondom een verhalende tekst en wordt die ook 

als uitgangspunt voor de preek gebruikt. Zou dat ook kunnen met een brief, dat toch een 

heel ander genre is, dan bijvoorbeeld een evangelieverhaal. In mijn zoeken naar een 

goede vorm, besloot ik een brief terug te schrijven aan Paulus. Een beginnetje is er, de 

rest volgt zondag. 

 

Beste Paulus, 

 

Dank voor jouw brief. We lezen hem hier als 

samengekomen gemeente en zijn er brutaalweg 

maar vanuit gegaan dat de brief ook aan ons 

geschreven had kunnen zijn. Afstand in tijd en 

ruimte doen er dan even niet zo toe.  

Het is geen eenvoudige brief, Paulus. Toch 

vermoed ik dat je een diepe wijsheid verwoordt 

als je schrijft dat je in zwakheid komt en je 

verwijst naar Jezus Christus, “die gekruisigde”. 

En tegelijk vraag ik mij af wat voor vreemde 

boodschap dit is in een tijd waarin iedereen 

succesvol moet zijn?! Weet je, Paulus, voor ons 

is dat vaak het moeilijkste om te doen: jezelf vanuit je zwakheid laten zien. In onze 

samenleving en in de manier waarop we over onszelf denken is dat nu net juist niet 

de kant van onszelf die we graag willen laten zien.  

(…) 

Zo zag ik kort geleden een filmpje voorbij komen van iemand – een politicus nog 

wel, van de tweede grootste partij op dit moment in de peilingen – die het geloof in 

Jezus Christus zwak vindt, omdat het weinig mannelijk is. Mannelijkheid is volgens 

hem kracht, strijd en overwinningen boeken. Het christendom spreekt daarentegen 

altijd over het kruis en het lijden. Het christendom is weinig mans.  

Tja. Heel wijs klinkt dat dan allemaal weer niet. Maar het laat wel zien hoe haaks het 

evangelie staat op tendensen in onze samenleving, waar succes-stories de meeste 

‘likes’ krijgen. Maar dat zal bij jou denk ik niet anders zijn geweest, Paulus. Ik vind 

het dus wel moedig van je dat je jezelf zo positioneert. Jouw kracht is geen 

spierkracht, maar Gods kracht. Maar wat zeg je daar mee? 

(…) 

 

Ds. Harrie de Reus 

 

Voorganger: 

Organist: 

Dienstdoend 

gemeentelid 

Kindernevendienst: 

Ds. Harrie de Reus 

Christine Moraal 

Martine Bakker 

 

Arie Koster 

Zondag 3 februari 30 10.00 uur 

Hervormde kerk Vaals 

Via Kerkomroep 

 
 

Omzien naar elkaar 

 

Van knus naar warm (aflevering 3): de plek in de kerk. 

Wij vervolgen: inmiddels is iedereen verwelkomd door de gastheer en zoekt men een 

plekje. De meeste trouwe kerkgangers hebben een plekje waar ze het liefst zitten. Daar 

is niets op tegen. Maar sluit je niet af voor anderen! En als er iemand in de nabijheid 

komt die je niet kent, kun je ze toch speciaal begroeten met een handdruk of een boks 

en erbij zeggen: “ik geloof dat we elkaar niet kennen, mijn naam is Miep Jansen, fijn dat 

u er bent”. Ook moet je er even op letten of mensen de gang van zaken bij ons kennen, 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20223
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met name of ze een Liedboek en de Orde van Dienst hebben. Als er kinderen bij zijn: 

“straks is er kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd”. En bij het 

einde van de dienst: “er is op u gerekend bij de koffie en thee!”.  

 

Voor ONE M’tr, Kees Vermeiden. 

 

Limburg Helpt Oekraïne 

 

 

 

 

 

 

 

De actie ‘Limburg helpt Oekraïne’ is een samenwerking tussen de stichtingen Bergse 

Kracht uit Berg en Terblijt; Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa uit 

Meerssen; Hulp door Genade in Valkenburg; Platform Wereldburgerschap uit Valkenburg 

en de Vierkante Cirkel uit Meerssen. Verder nemen deel de Oekraïense werkgroep uit 

Kerkrade en een aantal Oekraïense en andere vrijwilligers. Zowel katholieke als 

protestante kerken nemen deel. 

Uw bijdrage wordt gevraagd. We zijn op zoek naar goederen en geld. Ook al kunnen we 

door de samenwerking en de vele vrijwilligers de transportkosten laag houden, de diesel 

moet betaald worden! Overmakingen kunnen naar: 

Stichting Sociaal Medische Hulpverlening aan Oost Europa (ANBI) 

Meerssen 

NL58 RBRB 0943 2307 72  

o.v.v. Limburg helpt Oekraïne 

 

Pastoralia Maastricht 

Hoewel zij er stilletjes met hun nabije familie op een ander moment feestelijke aandacht 

aan besteden willen wij toch deze keer noemen dat vrijdag 3 februari Hein en Ank 

Nieuwenhuis hun 50-jarig huwelijk vierden, althans de kerkelijke inzegening daarvan. 

 

Een bericht van ver weg: op 28 januari is Kees de Geus overleden. Hij en zijn vrouw 

Tineke woonden lange tijd onder ons en namen in onze kerkelijke gemeenschap een 

bijzondere plaats in. Persoonlijk heb ik veel aan Cees beleefd door de wijze waarop hij als 

ouderling betrokken was bij het pastoraat onder gedetineerden in Maastricht en mede 

een voortrekker was bij de poging een opvang voor ex-gedetineerden op te zetten en in 

bedrijf te houden. Cees en Tineke woonden al vele jaren in Zwolle en Kampen. Cees is 92 

jaar geworden. Wie nadere inlichtingen wenst kan deze bij mij bekomen. 

Kees Vermeiden, Taakgroep Omzien Naar Elkaar M’tr.  

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 

Vanaf 1 februari 2023 slaan een aantal stichtingen, kerken, 

scholen en vrijwilligers de handen ineen om de zwaar getroffen 

burgerbevolking in Oekraïne te helpen met noodzakelijke 

goederen. Door samen te werken worden de kosten van 

transport drastisch gereduceerd, en kan de frequentie van 

transporten worden opgevoerd. 
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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. 

 

Bericht van uw redactie 

In het kader van Omzien naar elkaar dank ik iedereen die me op de hoogte stelt van wat 

in de Nieuwsbrief wel of juist niet moet komen of had moeten komen. Het gaat nog niet 

perfect en mijn wel gemeende excuses voor wat er niet goed is gegaan. Tegelijk mijn 

oprechte wens en inzet voor verdere verbetering.  

Help mij hiermee door voor de Nieuwsbrief gebruik te maken van het e-mailadres 

PGMHNieuwsbrief@gmail.com. Berichten (illustraties zijn welkom!) graag daar naar toe 

mailen vóór vrijdags 9.00 uur. Mijn dank en dat van mogelijke vervangers is groot! 

 

Helma Bannink 

 
 

Onderweg – ontmoeten, bezinnen en andere activiteiten 

 

Maandag 6 februari komt de werkgroep BeZin in film bijeen bij een van de mensen 

thuis. Tijd: 10.30 uur. 

Informatie bij Dingena Spreeuwenberg: dspreeuwenberg@gmail.com 

  

Dinsdag 7 februari komt de gespreksgroep Maastricht bij een van de leden aan huis 

bijeen. Thema: Hoop, aan de hand van een artikel (Hoop als de kunst van het mogelijke) 

van de filosoof/theoloog/ethicus Patrick Nullens.  Tijd: 20.00 uur.   

Contactpersoon Marjan Bouwsma   E.marlugt1974@gmail.com 
 
TAIZEDIENST in de ST. Jan. 

 

Op zondag 12 februari wordt er in de St. Jan een Taizedienst  

gehouden. Dorien de Buck en Jacoline Tanis hebben de voor- 

bereidingen ter hand genomen. De dienst zal enigszins in de stijl 

van Taize zijn, vooral herkenbaar aan de liederen en de  

meditatieve momenten.  

Er wordt Avondmaal gevierd.  Vrees niet, je hoeft niet op de  

grond te zitten. We hopen dat er iets van de internationale en  

oecumenische sfeer van Taize te beleven valt. Voor wie daar wel  

geweest zijn in elk geval, maar voor wie het alleen van horen  

zeggen hebben, hopelijk ook. 

 

Wees welkom. Kinderen ook!             

ds. Joen Drost 

 
Repair Café 

Op elke eerste zaterdag van de maand is het Repaircafé weer open. Zo ook aanstaande 

zaterdag, 4 februari.  

Bij het Repaircafé kun je terecht met kapotte spullen. Kom langs en ervaar dat repareren 

leuk kan zijn. “Het sociale aspect is net zo belangrijk als de duurzaamheidsfactor,” aldus 

een van de vrijwilligers. “Mensen maken hier een praatje met elkaar tijdens het wachten. 

Ook helpen zij met de reparatie. De reparateurs geven daarmee hun technische kennis 

door. Dat draagt bij aan een duurzame samenleving omdat spullen langer gebruikt 

worden." 

 

 

mailto:PGMHNieuwsbrief@gmail.com
mailto:dspreeuwenberg@gmail.com
mailto:E.marlugt1974@gmail.com
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Gesprekskring Trefpunt St. Jan 

Vrijdag 10 februari is er weer een gesprekskring in Trefpunt St. 

Jan. Een mooi moment van bezinning en gesprek. Dit keer raken 

we met elkaar in gesprek aan de hand van het lied ‘De man in de 

wolken’ van Harry Jekkers. Een prachtig lied over een man die een 

schilderij schilderde met “een landschap, zo mooi, zo schitterend 

leeg. Zo moest het geweest zijn, toen de wereld begon.” Het blijkt 

uiteindelijk een lied te worden over hoe angst het leven kan 

beheersen. Hoe zit dat bij ons? Herkennen we iets van deze man? 

En wat helpt daar tegen? En welke geloofswoorden helpen 

daarbij? 

We beginnen ons gesprek om 14.00 uur, maar u kunt al wat 

eerder binnen komen om elkaar te begroeten. Om 16.00 uur eindigt de middag. 

 

Ds. Harrie de Reus 

 

“Verhalen die raken” 

 

“Bijbelse verhalen kunnen irriteren. Of verbazen. Of bemoedigen. Het zijn soms verhalen 

die je raken. Het kan een versregel zijn, een Psalmgebed, een gelijkenis, een 

onbegrijpelijke uitspraak. Daarover willen we met elkaar in gesprek. Kom met je eigen 

verhaal of de tekst waar je mee rondloopt, die vervreemdend lijkt, of die je zo treffend 

positief raakt. Dan gaan we samen aan de gang met bijbelverhalen die vervreemden, 

verwonderen of inspireren”.  

 

Met ongeveer deze tekst begonnen we een jaar of tien geleden een bijbelgroep in 

Eijsden. Intussen hebben de toenmalige deelnemers plaatsgemaakt voor leden van de 

Rooms-katholieke parochie St. Geertruid en PKN-ers uit Eijsden. Na het jarenlang 

studieuze uitpluizen van een heel bijbelboek stappen we nu over naar een meer 

interactieve aanpak waarbij we elkaar als deelnemers aan deze oecumenische 

bijbelgroep soms verhelderend tegenkomen. In januari lag het bijbelboek(je) Jona 

opengeslagen. 

 

Doe mee. Mail (ruudfoppen@xs4all.nl) of bel: 06-22502028. De datum en locatie spreken 

we onderling af, de eerstvolgende keer op maandag 27 maart. Doorgaans komen we 

afwisselend samen in het parochiecentrum in St. Geertruid en in het kerkcentrum van 

Eijsden. Maar deze keer zijn we te gast bij één van de deelnemers thuis. 

 

Ruud Foppen 

  

4 februari: World Cancer Day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students Fight Cancer is een bestuur dat is aangesloten bij 

Kankeronderzoekfonds Limburg. Dit bestuur bestaat uit acht 

studenten die durende het gehele jaar acties en evenementen 

organiseren om geld op te halen voor het kankeronderzoek in 

het MUMC+. Zo staan we bijvoorbeeld op studententoernooien, 

is er een collecteweek, en zijn er gepersonaliseerde wijnflessen 

verkocht tijdens de kerst. Het grootste evenement is the Run 

to Fight Cancer die dit jaar voor de derde keer wordt 

georganiseerd in Maastricht. Met al deze activiteiten is vorig 

jaar ongeveer €60.000 opgehaald. 

 

Het Repaircafé is geopend van 10.00 tot 12.30 uur in 

gemeenschapshuis t Gulper Hoes, Rosstraat 5 in Gulpen. 

Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage bij reparatie wordt 

op prijs gesteld om de onkosten te dekken. 

 

 

https://www.facebook.com/gulperhoes?__cft__%5b0%5d=AZX_4_aMIFL_leDQ-DyUtnMS5uplI2p9M1g4wD3XRRKtvikDrDGDYLxmfwNgGv200rlb7L9wmB4WHE7WrWrYyuCIYlsuRKER2gzC2WLA1KCG9L_542OBMp9Dy9JQgEPk44x5YyTICF-hZR6Q-4K4QXNfQOqJsDFqv3g4T7pVq8eVjTjHFlUNyT8dXxbEKWYE6Z6eF2uIKjHGglqRcWJR5b3N&__tn__=-%5dK-y-R
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Zaterdag 4 februari a.s is het wereldkankerdag en daar willen wij als Students Fight 

Cancer Maastricht bij stil staan. Deze dag zal de Sint Servaas Basiliek op het Vrijthof zich 

daarom vullen met een zee aan kaarsen. Ook jij kan een kaarsje laten branden! Zo 

denken we aan de mensen die zijn overleden of die momenteel worden geraakt door de 

ziekte. Door een klein bedrag te doneren kan je een kaarsje zelf komen aansteken of 

steken wij er een voor jou aan. Alle opbrengsten van deze dag zullen gaan naar 

kankeronderzoek in het MUMC+ Maastricht. Aan wie denk jij? 

 

Een kaarsje kopen kan door de qr code op de afbeelding te scannen, op de dag zelf langs 

de Sint Servaas kerk te komen tussen 15.00 en 17.00 uur, of via deze 

link: https://app.clubcollect.com/forms/nl/kankeronderzoekfonds/shine-a-light-join-the-

fight 

 

Voor meer info over Students Fight Cancer kunt u terecht  

op studentsfightcancer.nl  

of kunt u mailen naar info@sfcmaastricht.nl 

 

Erin Peters 

Secretaris Students Fight Cancer ’22-‘23 
 

 

Uit de diaconie 

Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen 

te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede! 

 

De diaconale collecte van deze zondag is voor Pakistan - Vaktraining voor 

jongeren  

Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp in Zuid-West Nederland 

plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te 

zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd iets terug te doen voor de mensen in dit Zuid-

Aziatische land. Nú hebben ze onze hulp nodig! 

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD! AWARD staat voor: het 

helpen van jongeren onder wie schoolverlaters, met het volgen van vakopleidingen en 

verstrekken van leningen. De organisatie begeleidt de jongeren na de opleiding bij het 

opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire 

studie willen volgen, om zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt.  

De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook 

jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge 

begrip toeneemt. 

 

De collecte wordt van harte aanbevolen. 

 

NB: U kunt uw collecte ook overmaken naar de  

bankrekening van de diaconie.  

Het bankrekeningnummer staat vermeld op de liturgie. 

 

Namens de diaconie alvast bedankt! 

Margo van Haeringen 

 

Statiestiek Sint Jan zondag 27 januari 

Volwassen/kind Collecte diaconie Collecte kerk Bijzonderheden 

70/3 188,15 127,41 Poëzie  

 

 

 

https://app.clubcollect.com/forms/nl/kankeronderzoekfonds/shine-a-light-join-the-fight
https://app.clubcollect.com/forms/nl/kankeronderzoekfonds/shine-a-light-join-the-fight
http://studentsfightcancer.nl/
mailto:info@sfcmaastricht.nl
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Statistiek St Jan              Zondag 22 januari 2023 

 

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

collectebijdragen via de bank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte voor het werk in de gemeente 

 

De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst. 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Evelijn de Jong. 

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 4 februari 

 

- Repair Café: 10.00-12.30uur ‘t Gulper Hoes 

 

- Students fight cancer: 15.00 tot 17.00 uur St Servaasbasiliek Maastricht 

 

 Zondag 5 februari 

 

- Concert Roon Staal: 16.00 uur kerk Eijsden 

 Maandag 6 februari 

 

- (Be)zin in film: 10.30 uurwerkgroep vergadering bij iemand thuis. Info: 

dspreeuwenberg@gmail.com 

 

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

 

- Vrienden van de St Jan: vergadering 19.30 uur 

 

 Dinsdag 7 februari 

 

OVERZICHT DIACONALE FINANCIËN januari 2023 

Collecte inkomsten    

Per bank Diverse doelen €        108,--- 

In kerkdiensten Diverse doelen €    1.488,--- 

Giften  €            0,--- 

Totaal  €    1.596,--- 

   

Uitgaven/donaties    

Stichting Vluchtelingenwerk 

Nederland 

Begeleiding 

asielzoekers/vluchtelingen 

€          575,--- 

Kerk in Actie voor Bangladesh Kansen creëren voor jongeren €       1.075,--- 

Stichting Leger des Heils Maatschappelijke opvang €          575,--- 

Stichting Homeless Child Kansarme kinderen/vrouwen 

Honduras 

€          735,--- 

Totaal  €      2.960,--- 

 

 

mailto:dspreeuwenberg@gmail.com
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- 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 Maastricht: 20.00 uur bij iemand thuis.  

Info: E.marlugt1974@gmail.com 

 

 Woensdag 8 februari 

 

- Taakgroep ONE: 10.00 uur bij iemand thuis 

 

- Werkgroep middagvieringen Maastricht: 11.00 uur bij iemand thuis 

 

 Donderdag 9 februari 

 

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

 

- Huiskamer van Valkenburg van 14.30 tot 16.30 uur in de Kloosterkerk. 

Contactpersoon Lies Oost (liesgretha@live.nl - 043-3647242)  

 

 Vrijdag 10 januari 

 

- Gesprekskring ’t Trefpunt 14.00 uur ‘t Trefpunt Maastricht 

 

  

 

Save the Date 

 

 Donderdag 16 januari 

 

- Duits-Nederlandse leeskring:  Oude Pastorie Vaals 20.00 uur 

 

 Vrijdag 17 januari 

 

- Kloosterkoffie 14.00 uur Kloosterkerk Valkenburg €2.- 

 
 

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief 

 

Deze kunt u sturen naar de redactie: PGMHNieuwsbrief@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. 
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