Nieuwsbrief 16 september 2022

Slotverklaring 11de assemblee Wereldraad van Kerken
Van 30 augustus tot 8 september is de assemblee van de Wereldraad van Kerken in
Karlsruhe bijeengeweest. In de slotboodschap, die onder meer pleitte voor
klimaatrechtvaardigheid en erkenning van misbruik van anderen door Christenen, werd
vooral de nadruk gelegd op samenwerking: “We verplichten ons samen te werken met alle
mensen van goede wil.” De gehele slotverklaring is als bijlage bij de Nieuwsbrief bijgevoegd.
De zondagsdienst in de St. Jan in het kader van Musica Sacra
Thema: Exodus
Musica Sacra koos dit thema voor het festival dit jaar. In de hele stad en in de dorpen
rondom zie je de aankondiging op borden. Het oogt feestelijk: Uittocht, bevrijding!
Exodus verwijst naar de geschiedenis van het Joodse volk. Herdacht wordt in Israël die
Paasnacht waar de mensen eindelijk konden opbreken uit een leven als slaven. Het is het
eindpunt van een ellendig leven. Een tocht begint naar een eigen land, een vrije toekomst.
Maar die tocht duurt levenslang. Minstens veertig jaar. De uittocht is niet alleen een vrolijk
moment in het verleden, het is het begin van een levensreis van een volk in wording, een
proces van vallen en opstaan. Leren leven, leren groeien.
De hele Bijbelse geschiedenis memoriseert dit thema. Ook in de psalmen die vandaag
gezongen worden spreekt dit thema mee. Een Ensemble komt zingen, Pluto is hun naam. En
wij, de gemeente en de gasten stemmen in. Opgewekt, maar ernstig.
Ds. Joen Drost

Voorganger: ds. Joen Drost
Organist: Klaas Remerie
Lector: Kees Vermeiden
Muziek: ensemble Pluto o.l.v. Marnix DeCat

Aanvang: 10.00 uur
https://www.kerkomroep.nl/#/ke
rken/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.
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De zondagsdienst in Vaals
Voorganger: ds. Agnes Hana
Organist: Christine Moraal
Kindernevendienst: Martine Bakker

Aanvang: 10.00 uur
https://www.kerkomroep.nl/#/ke
rken/20233

De zondagsdienst in Valkenburg
Voorganger: Marian Knetemann
Organist: Cariene Groen-Zwart

Aanvang: 10.00 uur
https://www.kerkomroep.nl/#/ke
rken/20222
Vanuit de pastorie

Een week na een fijne en relatief onbezorgde vakantie werden we overvallen door een
terugval bij Mariëlle. De scan van deze week bevestigde wat we daardoor al vermoedden:
geen goed nieuws. De tumor blijkt te zijn gegroeid, en wel zodanig dat ingrijpen nodig is. Het
was gezien de aard van de tumor een keer te verwachten, maar toch is het – op z’n zachts
gezegd – schrikken als dat moment dan daar is. Komende tijd bekijken we met de artsen
welke behandeling het beste is.
We hebben het als gezin goed met elkaar, en zo kijken we ook terug de tijd sinds de eerste
diagnose. De steun die we daarbij ontvangen, ook vanuit de gemeente, doet ons goed. Naast
de zorgen en verdriet genieten we van het goede van het leven en van elkaar, afgelopen jaar
ook geholpen door de relatieve ruimte om ‘wel verder te zien’ bij recidive. Nu dat moment is
aangebroken, is het voor ons ook weer even zien hoe we nu verder willen gaan. Het zal
opnieuw een spannende en onzekere tijd worden.
ds. Harrie de Reus
Startzondag
Net als bij de gemeenteavond heeft ds. Harrie de Reus weer een padlet gemaakt waar u uw
reacties op startzondag weer kwijt kan:
https:\\padlet.com\dsHarriedeReus\5jo35z144224gkyw
In de Kerkberichten en hopelijk ok in de volgende Nieuwsbrief komt een verslag van deze
geslaagde dag zodat iedereen die er niet bij kon zijn toch een indruk kan krijgen.
Bemensing College van Kerkrentmeesters
Op startzondag deed Tabitha van Krimpen een oproep een groot rood kruis door de
Kerkenraad te zeten. Daar kunnen we het over hebben. Maar waar echt geen rood kruis
door gezet kan worden is ons College van Kerkrentmeesters. Zonder een gedegen beheer
van onze mooie kerken en van onze financiën is er geen gemeente mogelijk en is elk plan
voor de toekomst een illusie. Er zijn echt nog een aantal belangrijke taken te vervullen in dit
College. In de bijlage staat omschreven waar u nodig bent.
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Foto-expositie in Vaals
10-11 september was er - tegelijk met STARTzondag – Open Monumentendag. Ook de kerk
in Vaals was toen opengesteld. Heemkundevereniging Sint Tolbert heeft een kleine maar
fijne foto expositie over de geschiedenis van de kerk bijgedragen. Die is ook komende
zondag nog te bewonderen. De foto´s zullen vast in de een of ander herinneringen wakker
maken!
Christine Moraal
Euregionale Oecumenische Conferentie
Graag breng ik de uitnodiging voor de Euregionale Oecumenische Conferentie nogmaals
onder uw aandacht (zie bijgevoegde bijlage).
De locatie is gewijzigd, maar deze ligt op steenworp afstand van de eerstgenoemde locatie.
Er zijn nog plaatsen vrij, weet u van harte welkom.
Elly de Haan - Verduyn
Oecumenische viering Vredesweek in Valkenburg
Van 17 t/m 25 september worden er door het hele land honderden activiteiten
georganiseerd rondom het thema ‘Generatie Vrede’. Zo ook in Valkenburg a/d Geul. Een van
de activiteiten is daar de Oecumenische Vredesviering. Deze vindt plaats op de
internationale dag van de vrede: woensdag 21 september. De viering in Valkenburg begint
om 19.30 uur in de Nicolaas- en Barbarakerk. De viering is voorbereid door leden van de
katholieke parochie en de protestantse gemeente. Voorgangers zijn pastoor Herman Jansen
en ds. Adjo Witte. Het orgel wordt bespeeld door Cariene Groen-Zwart, en het kinderkoor
van muziekschool Collab zingt mee.
(zie ook flyer in bijlage nieuwsbrief)
Ds. Harrie de Reus
Pastoralia Maastricht
De realiteit van onze gemeente is dat er nogal veel signalen zijn van mensen die een beetje,
of een beetje erg aan het tobben zijn met hun gezondheid of conditie. Dan is het noemen
van namen altijd hachelijk, want het is nooit volledig. Maar ik weet ook dat velen willen
meeleven en dan ook wel eens wat willen horen. Ik noem deze keer toch wel enkelen. Laten
degenen die niet genoemd worden niet denken dat ze vergeten worden.
Jetty Vels-Broek Roelofs heeft ontzettend veel last van een aandoening aan het gehoor en
evenwichtsorgaan, waardoor ze volkomen onberekenbaar zo maar een dag of meer tot niets
in staat is. Voor een bezig mens is dat een extra nare handicap bij het maken van afspraken.
Tjalle de Haan is enige weken geleden gevallen. Voor het verhelpen van een gevolg daarvan
wordt hij op 29 september geopereerd waarmee de linker oogkas hersteld zou moeten
worden.
Rijk Hammer heeft het enige tijd rustig aan gedaan maar krijgt langzamerhand weer het
vertrouwen dat de longembolie en de trombose onder controle zijn.
Anny VanDuffel-Blaauw voelt zich redelijk met de tekenen dat haar bloedbeeld zich goed
ontwikkelt.
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Ingrid Bom-Kiel herstelt enigszins maar heeft nog veel moeite met spraak en geheugen.
Loes Coster-Mathijs probeert met haar 87 levensjaren weer beter op krachten te komen.
En Henk Klos tobt af en toe met wat gezondheidsklachten maar blijft onverbeterlijk actief als
bezoeker van mensen en baliemedewerker.
Hoewel tegenwoordig meer betrokken bij de kerk van Valkenburg is Wilma van Ouwerkerk
nog zeker In ons oog en hart. Zij ondergaat een heftig complex van behandelingen met alle
gevolgen van dien.
Bij Henk en Menna Huft-Haijer is de ene dag de andere niet. Menna is soms wel erg zwak. Zij
vinden gelukkig ook kracht in hun reeds meer dan 66-jarig huwelijk.
Voor allen, hier genoemd of deze keer niet, van harte Gods zegen toegewenst.
Kees Vermeiden, pastoraal ouderling kern Maastricht
ZIN in een gesprek
Binnenkort starten we met een nieuwe manier om in een bredere kring met elkaar in
gesprek te komen. De kernraad Maastricht had zich, niet letterlijk, gebogen over ons
uitgebreide ledenregister.
Er staan zoveel namen in van mensen die we ooit wel ontmoet hebben als geïnteresseerd in
de kerk. Ook veel namen van mensen die we in het geheel niet kennen. Al die mensen
hebben wel “iets” met de kerk. Maar vaak is er geen sprake van echt actieve betrokkenheid.
Nu ontdekken we ook dat mensen wel meer hebben met God of iets goddelijks. Dat kan een
basis zijn voor een geestverruimende en -verrijkende ontmoeting. Zo gaan we
experimenteren met huiskamergesprekken. Een thema kan zijn “God in deze tijd”. We
nodigen mensen uit voor een gesprek in de huiskamer binnen een zeer beperkte afstand.
Daartoe gebruiken we de postcodes. Natuurlijk niet iedereen binnen die postcode, maar bij
gebleken belangstelling komt er uiteraard een volgend groepsgesprek met andere
genodigden. Op korte termijn starten we in de postcodes 6215 (Daalhof/Hazendans), 6228
(De Heeg) en 6226 (Scharn).
Het is een beetje een loterij. Als u in één van die postcodes woont kan het zo maar gebeuren
dat u een uitnodiging krijgt!
Kees Vermeiden, vz kernraad Maastricht
Ontmoetingsdag
Ken jij alle Sustainable Development Goals (SDG’s)? Ze
vormen het hart van de duurzaamheidsagenda 2030,
zoals de leden van de Verenigde Naties deze in 2015
aannamen. Een soms wat abstract ogend lijstje, waarvan
het wel even zoeken is hoe je die in je eigen leven vorm
kunt geven. De begrippen die er in worden genoemd
worden tastbaarder als je je er met elkaar over in
gesprek raakt: wat betekenen deze doelstellingen voor
de plek waar we leven, hoe kan ik er aan bijdragen en
hoe kan mijn netwerk hiervan betekenis zijn.
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Dit is precies de bedoeling van de ‘SDG Meet & Greet’ die op zondag 25 september in
Chateau St. Gerlach in Valkenburg a/d Geul wordt georganiseerd. Aan de hand van de
duurzaamheidsdoelstellingen zijn er tafels gemaakt, waar je met elkaar in gesprek kunt gaan.
Uitdagend en inspirerend. Vanuit de gedachte dat je samen verder komt.
Wij als kerk zijn uitgenodigd om hier ook in mee te doen en mee te denken. Deze
uitnodiging sluit prachtig aan bij wat we willen zijn als open kerk, maatschappij betrokken
kerk, groene kerk, diaconale kerk. Afgelopen jaar in de dialoogsessies en bij de gemeenteavond kwam naar voren hoe we naar buiten gericht willen zijn en verbindingen aan willen
gaan. Deze uitnodiging is een mooie manier om daar lokaal vorm aan te geven. Ieder is van
harte welkom om op deze uitnodiging in te gaan!
(En misschien is het ook wel ter inspiratie om zelf eens zo’n netwerkdag op te zetten op
andere plekken in onze gemeente …?)
Zie in de bijlage van de nieuwsbrief de uitnodiging. Vanuit onze gemeente zijn in elk geval
Lies Oost, Marije Bijleveld en Jelle Vegt aanwezig. Schuif jij met hen aan bij een van de
gesprekstafels?
(zie ook flyer in bijlage nieuwsbrief)
Ds Harrie de Reus
Scheppingswandeling in Klooster Wittem
Enkele jaren geleden heeft paus Franciscus september uitgeroepen tot ‘maand van de
schepping’.
In dat kader organiseert het klooster enkele activiteiten:
Vieringen met als thema ‘Tijd van herstel’ op 17 september (19.00 uur) en 18 september
(0.900, 11.00 en 18.00 uur).
Voorganger: pater Henk Erinkveld CSsR; preek: Marije Bijleveld
Scheppingswandeling op 18 september om 13.30 uur. We lopen langs plekken die
associaties oproepen met teksten uit de Bijbel. We lezen ter plekke de teksten en laten ze op
ons inwerken. De wandeling (6 km) wordt afgesloten in de kerk. Deelname is gratis. Wel
even aanmelden bij de receptie.
U bent van harte uitgenodigd!
Marije Bijleveld
Bericht van Ontmoetingswinkel De Romein
Beste gemeenteleden,
In ons gezamenlijke Kernteam van de ‘Ontmoetingswinkel’ in Buurthuis De Romein, hebben
we besloten dat we op een andere locatie onze activiteiten willen voortzetten. Die andere
plek is er nog niet en tegelijk geeft buurtcentrum De Romein in Pottenberg niet wat we
nodig hebben om de buurtwinkel echt bereikbaar te laten zijn als ontmoetingsplek. Daarom
sluiten we nu de deuren van de Ontmoetingswinkel op deze plek en hopen we ze op termijn
weer te openen op een andere.
Wensen daarvoor zijn: Een goede doorloop-locatie bijv. bij een winkelcentrum, meerdere
ruimtes, een keuken, goede bereikbaarheid voor o.a. scootmobiels, begane grond en
ongeveer een oppervlakte van zo’n 175 – 200m2.
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We geven de moed niet op. Er wordt opnieuw contact gelegd met Woningbouwcorporaties
en we gaan een open gesprek aan met buurtorganisaties om verdere mogelijkheden te
verkennen.
We zouden het fijn vinden als gemeenteleden willen meezoeken. Dus… wie langs een leeg
pand komt dat mogelijk voldoet aan de genoemde wensen: laat het ons weten!
Wij willen u danken voor het mede mogelijk maken van dit project hetzij financieel hetzij
door donatie van kleding. We hebben in elk geval mensen blij kunnen maken met mooie
kleding. U hoort/leest nog van ons!
Met een vriendelijke groet van het Kernteam: Ron van der Spoel, Harrie de Reus, Eline
Boersema, Lies Oost en Margo van Haeringen
Predikant en docent zoeken woonruimte
Lourens en Wilma Bester zijn twee Zuid-Afrikanen die eind september 2022 naar Maastricht
komen. Lourens is een jonge predikant uit Wellington, Zuid-Afrika, waar hij bijna vier jaar als
Youth Minister verbonden was aan de lokale Nederduits Gereformeerde Kerk.
Hij wil gaan studeren aan de Maastricht School of Government van de Universiteit
Maastricht. Zijn vrouw is docent en zal werk zoeken in de omgeving. Zij spannen zich
momenteel in voor het vinden van huisvesting. Als iemand iets weet van een appartement of
een kamer welke zij zouden kunnen huren neem dan contact op met Lourens tel.
0027843813425. Of via mij, dan communiceer ik via email met hem.
Kees Vermeiden
Diaconale collecte voor de algemene diaconale nooddoelen
De diaconie kan tijdelijk financiële of materiële hulp bieden aan mensen die te maken
hebben met geldnood door persoonlijke familieomstandigheden. Soms wordt er kleding
beschikbaar gesteld of er worden dagelijkse boodschappen gekocht. De diaconie biedt
geen structurele hulp of begeleiding. De diaconie zal wel doorverwijzen naar
hulpverleningsorganisaties.
De diaconale bijdrage aan mensen in nood is dus aanvullend of overbruggend op de
voorzieningen en regelingen van de overheid. Er zijn ook landelijke of wereldwijde doelen
die plots een financiële ondersteuning nodig hebben. Het geld uit deze collecte kan daar dan
ook aan besteed worden.
Noodhulp kan gegeven worden, en voorgezet worden, mede dankzij uw financiële bijdrage
van vanmorgen.
Alvast bedankt namens de Diaconie.
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 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 september
-

Tijd van Herstel. Viering in het kader van de maand van de Schepping in Klooster
Wittem: Voorganger: pater Henk Erinkveld CSsR; preek: Marije Bijleveld om 19.00 uur.
Zondag 18 september

-

Tijd van Herstel. Viering in het kader van de maand van de Schepping in Klooster
Wittem: Voorganger: pater Henk Erinkveld CSsR; preek: Marije Bijleveld. Om 9.00 uur,
11.00 uur en 18.00 uur.

-

Musica Sacra in de St, Jan om 10.00 uur

-

Foto-expositie geschiedenis Hervormde Kerk Vaals in de kerk in Vaals (zie boven)

-

Oecumenische Vredesviering in de Kloosterkerk in Valkenburg om 10.00 uur

-

Scheppingswandeling in Klooster Wittem. Start: 13.30 uur (zie boven)
Maandag 19 september

-

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

-

Alzheimer Café in Vaals van 15.00-17.00 uur in de Oude Pastorie: Voeding en
dementie

-

Fototentoonstelling in Scala Klooster Wittem van portretten van 8 vluchtelingen, met
een beschrijving van hun levensverhaal. Tot 25 september.
Dinsdag 20 september

-

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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Woensdag 21 september
-

Klooster Wittem Film: Cow, een documentaire over het leven van een koe door haar
eigen ogen. Aanvang: 19.30 u, entree: 5 euro

-

Oecumenische Vredesviering om 19.30 uur in de Nicolaas- en Barbarakerk in
valkenburg. Voorgangers: pastoor Herman Jansen en ds. Adjo Witte.
Donderdag 22 september

-

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 24 september

-

Klooster Wittem: 14 uur: Singer-songwriter Mala (zelf ooit vluchteling) zingt 8
luisterliedjes, bij de 8 portretten
Zondag 25 september

-

Inspiratietafels voor Sustainable Development in Chateau St. Gerlach vanaf 11.30 uur
(zie bijlage)

-

Taizé-viering in Klooster Wittem om 17 uur

Save the Date
Dinsdag 27 september
-

-

Inleiding over Hildegard von Bingen, mystica en genezeres, 19.30 uur, toegang gratis
Plaats: Klooster Wittem
Vrijdag 30 september
Euregionale Oecumenische Conferentie in Eupen (zie bijlage)
Klooster Wittem: samenkomst rond een preek (op video) van Henry Nouwen, aanvang
19.00 uur; toegang gratis
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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