Nieuwsbrief 20 mei 2022
Wie iets bewaart heeft wat …
In Johannes 14 zegt Jezus het over ‘mijn woord bewaren’. We zijn nogal eens geneigd deze
wat vreemde zin te verduidelijken met: je houden aan wat ik zeg. Maar dat is toch net wat
anders. Het mooie aan het woord ‘bewaren’ is, dat er iets van zorgzaamheid uit klinkt. Als je
iets bewaart, geeft je het een bepaalde plaats. Dat kan een prominente plek zijn, of juist
ergens wat meer achteraf; het kan een alledaags gebruik weerspiegelen, of juist iets zijn waar
je aan denkt op momenten dat je het nodig hebt.
Op de vraag ‘heb je thuis een bijbel en waar ligt die?’ kreeg ik op een gesprekskring eens de
meest uiteenlopende antwoorden. Niet alleen over de plaats van de bijbel, maar ook over de
oorsprong ervan. Erfstukken, stukgelezen exemplaren, huwelijksbijbel van kortgeleden of
juist van ouders of grootouders. De een hield hem zo netjes mogelijk, terwijl het exemplaar
van de ander vol met onderstrepingen en aantekening stond.
Bij het vertellen over hun bijbels kwamen levensloopverhalen voorbij. Over catechese,
kindernevendienst, kinderbijbelgeloof, je losmaken uit de traditie, waardevolle momenten,
teleurstelling, en de eigen zoektocht tot op heden. Zo blijkt bewaren zich te verbinden met
herinneren, en herinneren met actualiseren van wat voor jou belangrijk is.
Voor een verloren moment: bedenk eens waar jouw bijbel ligt en wat dat/die zegt over jouw
levensverhaal.
ds. Harrie de Reus
Toeval bestaat! (of niet?)
Naar aanleiding van de kerkdienst van 8 mei signaleerde ik al dat de Bijbelse boodschap op
een verrassende manier iets te maken kan hebben met het proces waar we ons als
kerkgemeenschap in bevinden. Toen was het de dienst waarin ds Ferdinand Borger ter
sprake bracht dat diep geworteld verdriet alleen maar “vergeten” kan worden (dus minder
een obsessie blijft) als het herkend en erkend is. Dat geldt ook voor het proces dat we
doormaken in onze kerkelijke gemeenschap.
We komen nu als gemeente een stapje dichter bij het overleg over hoe we verder gaan: van
het verleden, via het heden, naar de toekomst. En dan blijkt de dominee van zondag 15 mei
ons een nieuw handvat aan te reiken: de zee, het meer, dat is onze ondergrond, het lijkt wel
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eens chaotisch, maar de Heer nodigt Petrus uit om over het water te lopen, over de chaos
heen, in vertrouwen, want daar is dan die hand die hem weer binnenboord trekt als het
nodig is! Durven we het aan: kerkzijn anno 2022?
Als gemeente zijn we volop in beweging, dat dingen niet kunnen blijven zoals ze 2 à 3 jaar
geleden waren, is iedereen wel duidelijk. Maar hoe dan verder? De Bijbelse overwegingen
van de laatste weken geven ons een spirituele impuls. Ik zie uit naar de dienst van a.s.
zondag, geleid door ds Fokkelien Oosterwijk. Die kennen velen toch goed, als iemand die
onze gemeente kent. Tegelijk ook als iemand die zich niet gek laat maken door de waan van
de dag. Toevallig (?) doen we bij haar wel weer een stukje bemoediging op.
Kees Vermeiden, vz kernraad Maastricht.
Van de Kerkenraad
De Kerkenraad bespreekt op 25 mei de concept-jaarrekeningen van CvK en CvD. Hij hoopt
de jaarrekeningen op 5 juni ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeente.
Op 1 mei is een reguliere Kerkenraad in Valkenburg. Ter discussie staan dan de notagebouwbeheer van Hans Kasper, die voorstelt het zo belangrijke beheer op een voor ons
behapbare wijze in te richten. Daarnaast bespreken wij de opzet en de start van het
beroepingswerk. Dat komt ook op de gemeenteavond op 7 juni aan de orde.
Deze gemeenteavond op 7 juni vindt vanaf 19.30 uur plaats in de aula van het Novo-college
(voorheen Porta Mosana) langs de Vijverdalseweg, Bemelergrubbe 2
6226 NK Maastricht. Deze locatie is ons inziens heel geschikt vanwege de goede
parkeerruimte.
Hoofdpunten zullen verder zijn: het rapport van ds. Cees Hendriks, de conclusies die de
Kerkenraad heeft getrokken uit de dialoogsessies en het jaarrooster 2023. Deze stukken
zullen u volgende week worden toegezonden. Als u geïnteresseerd bent in de verslagen van
de afzonderlijke dialoogsessies, dan stuurt de scriba u die op aanvraag graag toe.
Verder willen we u nog wijzen op de vacature voor het voorzitterschap die met zekerheid op
1 september zal ontstaan, als Marika de Bruijn haar al met een jaar verlengde interimvoorzitterschap in ieder geval zal neerleggen. We horen ook graag vanuit de gemeente
suggesties voor geschikte kandidaten. De Kerkenraad kan tenslotte niet hoofdenloos verder
gaan.
Marika de Bruijn, vz
Pieter Caljé, scriba
De zondagsdienst in de St. Jan
Voorganger: ds. Fokkelien Oosterwijk
Organist: Ineke Schuit
Lectrix: Aafke Uikhoorn
Kindernevendienst: Veerle Rietveld

Aanvang: 10.00 uur
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
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Autodienst Maastricht
Als u vervoer naar de kerk nodig hebt, belt u bij voorkeur op zaterdag voor 12.00 uur naar
het vaste nummer 043-3478781 van Hein Nieuwenhuis, b.g.g. 0646989364; gedurende de
maand mei ’22 regelt hij het autovervoer.
De zondagsdienst in Vaals
De heropening van de Hervormde kerk (zie de agenda)
‘Zomaar een dak boven wat hoofden, deur die naar stilte open staat’ – zo zal het zondag bij
aanvang van de dienst klinken. Een dak dat een geheel vernieuwde kerkruimte omvat, en
stilte van verwondering over wat hier allemaal aan werk is verricht. Prachtig om hier samen
te vieren. Met Bert Kerstens, wiens houtsnijwerk vanaf zondag in deze kerk te zien zal zijn. En
met het Eifel Oktett dat deze viering samen met Christine Moraal muzikaal zal opluisteren.
Lang stil zal het dus niet blijven!
ds. Harrie de Reus
Voorganger: ds. Harrie de Reus
Aanvang: 10.00 uur
Organist: Christine Moraal
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20233
Kindernevendienst: Arie Koster
Zang: Eifel Oktett
De zondagsdienst in Valkenburg
In verband met de heropening van de Hervormde Kerk in Vaals is er deze zondag geen
dienst in Valkenburg, omdat de meeste bezoekers van Valkenburg in Vaals zullen willen zijn.
De Hemelvaartsdienst in Valkenburg
Voorganger: Ds. Joen Drost
Liturgisch bloemenarrangement: zie
onder

Aanvang: 10.00 uur
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222

Woensdag komt nog een ultrakorte Nieuwsbrief met de Orde van Dienst en de collectedoelen voor
deze dienst. In de St. Jan is geen dienst op Hemelvaart.

Inzameling oude en kapotte mobieltjes in alle kernen voor en na de zondagsdienst
Reis naar Taizé
Tijdens de gesprekskring van de groep 20-40+ werd afgelopen donderdag het idee geopperd
om met een groep een reis naar Taizé-gemeenschap te maken. Deelnemers vanuit onze
kerkgemeenschap aangevuld met vrienden en kennissen van daarbuiten. Het idee vond
meteen bijval en enthousiasme, en een datumsuggestie werd ook al bedacht: het weekend
van Hemelvaart 2023 (heenreis woensdag 17 mei in de middag, terug op zondag 21 mei).
Een kartrekker(s) om dit idee concreet handen en voeten te geven is er nog niet. Maar het
idee en de bijval zijn te leuk om niet even hier te delen. Dus … vind je het leuk om mee te
gaan naar Taizé volgend jaar? En/of vind je het leuk om dit met een paar anderen te gaan
organiseren? Laat het me weten, dan breng ik jullie verder met elkaar in contact. We hebben
nog precies een jaar de tijd … dat lijkt mij een prima voorbereidingsperiode.
ds. Harrie de Reus
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Pastoralia Heuvelland
Betsy Moerland verblijft nog in het ziekenhuis. Het heeft tijd nodig voor de balans tussen
aandoening en medicatie zodanig is dat herstel zich daadwerkelijk inzet. We wensen haar en
Henk goede moed en vertrouwen toe.
Wim Westerhof heeft een geslaagde operatie ondergaan. In het ziekenhuis is hij herstellende.
We hopen dat hij snel naar huis mag. We mensen hem en Rommy sterkte toe – dat ze
hernieuwde wegen vinden om om te gaan met de beperkingen die zij ondervinden.
ds. Harrie de Reus
Aan de slag voor 2023
Op zoek naar gastpredikanten
Als je tegenwoordig een aannemer van vertrouwde kwaliteit nodig hebt, ben je al te laat als
je negen maanden voor de geplande datum gaat zoeken. Of je vindt er één voor het dubbele
van de hoofdprijs. Last-minute tickets voor een reis zijn tegenwoordig meestal extreem duur.
Bij het zoeken van dominees als gastvoorganger hebben we (bij mijn weten) gelukkig niet te
maken met een prijs die afhankelijk is van vraag en aanbod. Maar het is wel een feit dat je
niet te lang moet wachten om mensen in te boeken, want anders vis je achter het net.
Zo besloot de kernraad Maastricht dat er maar een begin gemaakt moet worden met het
werven van gastvoorgangers voor het nieuwe jaar. Er is nog veel onzeker. Zal de tweede
predikant in onze gemeente weer een full-timer zijn? Hoe gaan we precies de diensten
verdelen van de twee predikanten over de diverse preekplekken in onze gemeente? En er is
ook nog een wensenpakket. Meer diversiteit in de diensten: een zangdienst, een groene
kerkdienst, een diaconale dienst, een Thomasviering, regelmatig (éénmaal per zes weken
indien mogelijk) een dienst van Schrift en Tafel.
Hoe alle onzekerheden ook uitpakken, gastvoorgangers hebben we nodig. En we gaan
daarnaar op zoek. We doen dat zodanig dat zaken niet vastliggen voordat ze echt besloten
zijn.
Het zal nu al een lastige klus zijn voor de preekbeurtenregelaar. De spoeling is dun. We
zoeken het toch wel vooral in Nederland, het zal u niet ontgaan zijn dat we in een uithoek
wonen. Maar wel een aantrekkelijke uithoek. Des te meer reden om ook uw hulp in te
roepen: als u weet dat een predikant mogelijk een periode voor vakantie doorbrengt in onze
buurt, als u kennis hebt van een predikant, die u graag hoort, als u weet dat een bepaalde
predikant juist op een bepaald thema een goed verhaal kan houden: tip ons alstublieft even.
Samen weten we meer!
Voor de kernraad Maastricht, Kees Vermeiden, vz.
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Zeg het met bloemen
Menna Huft heeft tot op hoge leeftijd de kerk af en toe versierd met een liturgisch
bloemstuk. Marjan Bouwsma en ik gaan proberen dit voort te zetten. We zullen af en toe
een bloemstuk dat verwijst naar het bijbelgedeelte/thema van de viering maken en in de
kerk zetten. Dit is niet ter vervanging van de bloemen, want die blijven wekelijks naar een
gemeentelid gaan. We hebben gekeken naar een cursus liturgisch bloemschikken, maar dan
zouden we hiervoor meerdere malen ver het land in moeten en dat zien we niet zitten.
Gelukkig hebben we van Nelleke de Kruik boeken mogen lenen met ideeën.
Als er meer mensen geïnteresseerd zijn in deze vorm van bloemschikken, kunnen die dat bij
mij aangeven. Dan wil Nelleke kijken of er een workshop door een professional hier in de
gemeente of regio gegeven kan worden. Het bloemstuk dat met Hemelvaart in Valkenburg
prijkt, is een lange witte roos (Jezus) die boven kleine bloemetjes (de discipelen en het volk)
uitsteekt. Rond de witte roos is gipskruid (wolken/hemel).
De zondag na Hemelvaart is de witte roos eruit en zullen er wat bloemen verdwaasd in het
groen staan. Hoe moeten ze nu verder zonder Jezus? – dat kan aan de orde komen in de
dienst van 29 mei (Wezenzondag) in Maastricht, waarin Kees Vermeiden voorgaat.
Er wordt veel met bloemen uit de natuur gewerkt. Dat gaan we proberen, maar we zijn ook
maar amateurs.
Marieke Knepper, 06-12531599, marieke_knepper@hotmail.com
Dinsdagochtend in het Trefpunt
(foto Jetty Vels)
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Statistiek St Jan zondag 15 mei 2022
Volw./knd
73/2

Collecte diaconie
€ 275,95

Collecte kerk
€ 180,00

bijzonderheden
Dienst met remonstranten

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

Oud nieuws in een verjongde liturgie
Wat verdient ook al weer de voorkeur? Oude wijn in jonge zakken of nieuwe wijn in oude
zakken?
Ik houd het maar op het eerste. Vòòr Corona deden in de St Jan diakenen de afkondigingen
met betrekking tot de collectes. Nog langer geleden was er regelmatig kindernevendienst. En
misschien nog wel langer geleden zongen we ook nog wel eens een kinderlied in de liturgie.
Dat komt dus allemaal terug! Eén van de dienstdoende collectanten vertelt voor wie de
bloemen bestemd zijn en (bondig) wat de bestemming van de collectes is. We willen de
diaconie een duidelijk gezicht geven in dienst en gemeente. Immers, de zorg voor anderen,
het omzien naar ieder, staat centraal in ons christen-zijn. Een diaconale taak dus.
De kindernevendienst vertrekt na het gebed voor de opening van de Schrift (en eventueel
nog een kinderlied gezamenlijk gezongen). De ouderling van dienst gaat de kinderen weer
ophalen tijdens de collecte. Als er een beetje een klik is tussen de voorganger en de
kinderen kunnen we als gemeente wellicht nog iets vernemen over waar de kinderen mee
bezig zijn geweest. Of de “juf” van de kindernevendienst neemt daarin het voortouw. Hier
wordt een kerkganger toch vrolijk van?!
Kees Vermeiden, vz Kernraad Maastricht.
Diaconale collecte voor het Missionair Werk
Pioniersplekken van de Protestantse Kerk zoeken aansluiting bij de leefwereld van de
bezoekers. Deze kerkplekken vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar het
Evangelie gedeeld wordt op een manier waar mensen zich in herkennen. De pioniersplek Het
Badhuis in Zwijndrecht wil een huiskamer voor de wijk zijn, waar men elkaar kan ontmoeten.
Kinderen en jongeren horen er helemaal bij. Voor hen is er in de Kidsclub en
BadhuisForYouth alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. Ze
kunnen op verschillende momenten in de week chillen met hun vrienden en vriendinnen,
spelen met de spelcomputer en snacken rond etenstijd. Tijdens de wekelijkse bijbelclub
kunnen kinderen zingen, luisteren naar een verhaal, knutselen en samen een spel spelen.
Naast alle gezellige activiteiten is er in de Zwijndrechtse pioniersplek ook tijd en ruimte voor
persoonlijke gesprekken over levensvragen en zingeving. Geef in de collecte voor het
missionaire werk van de Protestantse Kerk. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de
Protestantse Kerk pioniersplekken in het hele land, zoals Het Badhuis in Zwijndrecht.
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
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Collecte voor het werk in de gemeente
De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor het onderhoud van de orgels in onze
kerkgebouwen. De orgels, vertrouwd onderdeel van onze diensten, hebben onderhoud
nodig, soms gepland, soms plotseling. Soms kleinschalig, soms grootschalig. We vragen
daarom uw bijdrage voor het onderhoudsfonds van de orgels.
Soms is meer ingrijpend onderhoud nodig. Zo is begin 2020 de restauratie van het orgel in
Gulpen afgerond. De restauratie van het Orgel in de St Jan is zo goed als voltooid (volgend
weekend wort die officieel weer in gebruik genomen).
Menso Fermin
Namens het College van Kerkrentmeesters.
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 21 mei
-

Alles is Drama (Internationaal Studententoneelgezelscha): Too fabulous to fail (St. Jan)
van 20.00-23.00 uur
Zondag 22 mei

-

Feestelijke heropening van de Hervormde kerk in Vaals
Om 10.00 uur: dienst met orgelmuziek van J.S. Bach en Joseph Haydn en onthulling
kunstwerk Bert Kerstens met aansluitende lunch.
Om 14.00 uur; officiële heropening met aandacht voor 250 jaar Teschemacherorgel in
Vaals. In 1772 werd het monumentale orgel van Jakob Engelbert Teschemacher in de
Hervormde Kerk in Vaals in gebruik genomen. Dit vieren we met een programma
waarbij het orgel in het zonnetje gezet wordt. Afsluiting met een receptie.
Aanmelden bij Paul Moraal (06-81395173 of paul@moraal.com)

-

Alles is Drama (Internationaal Studententoneelgezelscha): Too fabulous to fail (St. Jan)
om 15.00 uur en 20.00 uur
Maandag 23 mei

-

Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
Dinsdag 24 mei

-

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).
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-

Ontmoetingswinkel De Romein open van 13.00-16.00 uur
Donderdag 26 mei

-

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)

-

Vanuit Klooster Wittem: Een horen-zien-zwijgen-wandeling op de avond van
Hemelvaartsdag: tegen de avond, als het rustig wordt in het heuvelland, zie en hoor je
dingen die overdag onopgemerkt blijven. Een afwisseling van wandelen in stilte en kort
uitwisselen wat opviel. Na afloop een kop koffie of thee. Datum en tijd: 26 mei, 19.3021.00 uur. Kosten: 3 euro
Vrijdag 27 mei

-

Ontmoetingswinkel De Romein open van 13.00-16.00 uur

Zondag 29 mei
-

Mixed Harmony Maastricht met populaire swingende muziek naast Three Rivers Band uit
Minneapolis (Minnesota USA) in de St.Janskerk Maastricht. Aanvang 20.00 uur

Save the date!
Dinsdag 31 mei
-

Het vouwen van de Kerkberichten in het Trefpunt vanaf 10.00 uur
Vrijdag 3 juni

-

Prinses Beatrixlezing in de St. Jan door Elisabeth Guigou van 14.00-15.00 uur –
informatie volgt. Deze lezing is digitaal te volgen.

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.
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