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 Nieuwsbrief 13 mei 2022 

Vrijdag de 13e 

 

Vandaag is het weer zo ver. Die ene kalenderdag waar ooit dat fraaie, veel scrabblepunten 

tellende tweeëntwintigletterwoord voor verzonnen is: ´paraskevidekatriafobie´. Dat is zoveel 

als een specifieke angst voor vrijdag de dertiende. Je zou er een 

´hippopotomonstrosesquippedaliofobie´ van krijgen – en dat is dan weer ‘angst voor lange 

woorden’.  

 

De herkomst van de angst voor deze kalenderdag schijnt niet geheel duidelijk te zijn. 

Interessant zijn natuurlijk de religieuze verwijzingen. Zo wordt wel verwezen naar de vrijdag 

dat Jezus stierf (hoewel het christendom die dag later typeerde als Goede Vrijdag en niet als 

ongeluksdag) en naar de 13 aanwezigen die er bij het Laatste Avondmaal waren – één van 

die 13 had Jezus verraden.  

 

Overigens is er nog een ander laatste avondmaal met slechte afloop: een Noorse sage 

verhaalt hoe Loki, de god van de chaos en de leugens, binnenvalt op het feest van de twaalf 

goden in Walhalla. Daar schoot hij de god Balder – de god van de vreugde – dood, waarna 

de aarde in rouw gedompeld werd. 

 

Enfin, het mag duidelijk zijn dat zaterdag de veertiende in dit verband een betere dag is, 

want dan is het weekend.  

 

In het christendom is overigens twaalf een beter getal: het getal van de perfectie. Jakob krijgt 

uiteindelijk twaalf zonen en Israël telt zo twaalf stammen, en vlak nadat het volk uit Egypte is 

bevrijd komen ze in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen. In het boek Jona wijst het 

getal twaalf ook op compleetheid, waar God spreek over honderdtwintigduizend mensen die 

in Ninevé wonen (het Hebreeuws wordt honderdtwintigduizend geschreven 

als twaalf tienduizendtallen.) En natuurlijk waren er twaalf leerlingen van Jezus en speelt in 

het boek Openbaring niet alleen het getal 12 een belangrijke rol, maar ook 144 (12x12). Het 

getal duidt compleetheid aan.  

 

Dus als je volgende keer de kalender kijkt, doe dat een dag eerder en denk dan nog eens 

aan al deze verhalen uit de Bijbel. Completer en beter wordt het niet      . 

 

Ds. Harrie de Reus 
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Van verdriet en vreugde 

 

Hoe dicht kan een bijbelse overweging de emoties van het dagelijks leven naderen! 

Afgelopen zondag werd het Johannesevangelie gelezen waar het ging over verdriet en pijn 

die overgaat in vreugde. Onze predikant, geïnspireerd door een Franse collega en de filosoof 

Paul Ricoeur legde de verbinding: pijn, verdriet kan diep zitten, vast blijven zitten; als het 

(h)erkend wordt kan het vergeten worden; pas dan is er weer ruimte voor de vreugde. Dit is 

een handvat om te kijken naar wat we persoonlijk hebben meegemaakt, ook binnen ons 

kerkelijk verband. Als we zo een kerkdienst vieren zingen we niet alleen: “de vreugde voert 

ons naar dit huis” (Lb 280), maar ook “dit woord voert ons uit angstland weg naar vrijheid 

(Lb 811). En zo verheugen we ons op ons weerzien a.s. zondag als ds. Sigrid Coenradie 

voorgaat in de viering gezamenlijk met de Remonstranten. 

 

Kees Vermeiden, voorzitter kernraad Maastricht 

 

De zondagsdienst in de St. Jan  

Gezamenlijke dienst met de Remonstrantse Kring Zuid Limburg 

 

Voorganger: ds. Sigrid Coenradie 

Organist: Klaas Remerie 

Kindernevendienst: Marianne Vermeiden 

 

Aanvang: 10.00 uur 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002 

 

Autodienst Maastricht 
 

Let op tijdelijk een andere coördinator!  
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 Gulpen 

 

Voorganger: ds. Cees Hendriks 

Organist: Christine Moraal 

Kindernevendienst: Jody Martens 

Aanvang: 10.00 uur 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20233  

 

 

De zondagsdienst in Valkenburg  

 

Voorganger: ds. Sophie Bloemert 

Muziek: Cariene Groen-Zwart 

 

Aanvang: 10.00 uur 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222  

 

 
 
 
 

Inzameling oude en kapotte mobieltjes in alle kernen tijdens de zondagsdienst 

 

 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20233
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222
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Heropening Hervormde Kerk Vaals op 22 mei 

  

Het heeft even geduurd, maar binnenkort is het zover! Op zondag 22 mei heropenen we de 

nieuw ingerichte kerk in Vaals. Alle gemeenteleden zijn daarvoor van harte uitgenodigd!  

  

Programma Zondag 22 mei 2022: 

  

10.00 – 11.00 uur : Kerkdienst o.l.v. ds Harrie de Reus. Onthulling van houtsnij-kunstwerk 

door Bert Kerstens. Muzikale medewerking: EifelOktett en Christine Moraal. 

Aansluitend: Koffie en lichte lunch, gasten en gemeenteleden kunnen elkaar ontmoeten. 

  

14.00 – 14:45 uur: Officiële Heropening, met daarbij ook aandacht voor het 250-jarig jubileum 

van ons Teschemacher-orgel. 

Aansluitend: Receptie 

   

U bent hiervoor van harte uitgenodigd, en kunt vanzelfsprekend kiezen om één van beide, 

dan wel beide bijeenkomsten bij te wonen. 

  

I.v.m. de planning is het handig te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen bij de 

lunch en bij de receptie in de namiddag. Een kort berichtje (bijv “lunch”, “receptie” of 

“lunch+receptie”) naar mij (paul@moraal.com of via 06-81395173) wordt zeer op prijs 

gesteld! 

  

Met vriendelijke groet, en graag tot ziens, 

Paul Moraal (paul@moraal.com) 06-81395173 en ds Harrie de Reus 

 

Gemeenteavond 7 juni 

 

Op dinsdag 7 juni aanstaande organiseert de kerkenraad een gemeenteavond! Alle 

gemeenteleden zijn voor deze avond van harte uitgenodigd. De precieze locatie volgt nog. 

Op deze avond reflecteren we samen op het rapport van Cees Hendriks. We sturen dat 

rapport en andere bijbehorende stukken mee in de nieuwsbrief van eind mei. Ook licht de 

kerkenraad eerste concrete vervolgstappen toe en praten we u bij over het aanstaande 

beroepingswerk.  

 

We zijn benieuwd naar uw reacties en zullen die avond ook ruimte bieden aan gesprek en 

dialoog. In de periode na 7 juni informeren we u en horen wij u ook nog graag rond verdere 

toekomstige keuzes, ook als het gaat om de financiën.  

 

De gemeenteavond start om 19.30 uur, waarbij meteen ruimte is voor ontmoeten en 

gesprek, een belangrijke wens vanuit de dialoogsessies. Aanmelden van te voren is niet 

nodig.  

 

We zien ernaar uit om open en constructief met u in gesprek te gaan.  

 

Marika de Bruijn 

 

mailto:paul@moraal.com
mailto:paul@moraal.com
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Stadsprocessie Maastricht 

 

Zondag 15 mei is de jaarlijkse stadsprocessie of Servaasprocessie. Een heel oude traditie in 

Maastricht op de zondag na 13 mei, de dag van St. Servaas. Na 2 jaar geen processie door 

corona kan het dit jaar weer wel.  

Ook vanuit de St. Jan lopen we met een drietal mensen mee. De weersvoorspellingen zijn goed, 

dus zal het niet - zoals in 2019 - door noodweer afgelast moeten worden.  

Meelopen ds. Joen Drost als predikant in toga en hij draagt een Bijbel mee. Aan weerszijde van 

hem – met een brandende kaars - Menso Fermin en Elly de Haan. 

 

Omdat de winkels om 12 uur open moeten, mag de processie niet meer door de binnenstad 

naar de Onze Lieve Vrouwekerk trekken. We volgen dus een nieuwe route. 

De processie start om 11.30 uur op de hoek St. Servaasklooster en Bouillonstraat. Via de 

Ezelmarkt, Looiersgracht, Grote Looiersstraat, Achter de Molens, Witmakersstraat en 

Cortenstraat naar het Onze Lieve Vrouweplein en de Basiliek van Onze Lieve Vrouw 

Tenhemelopneming. De processie trekt, zoals gebruikelijk, door deze kerk en eindigt in de 

Stokstraat. 

De opstelling vindt plaats op het St. Servaasklooster/ Onder de Bogen, Veldekeplein, Bordes 

op het Vrijthof voor de St. Servaas, Vagevuur en rond de St. Janskerk. 

Door mee te lopen willen we als kerken laten zien dat voor ons religie er wel toe doet. 

 

Elly de Haan - Verduyn 

 

Pastoralia Maastricht 

 

Op 7 mei jl is overleden Kornelia Magaretha Siersema-Tammens op de leeftijd van 87 jaar. Zij 

verbleef de laatste tijd meest in Maasmechelen waar zij omringd werd door haar familie. Het 

laatste afscheid heeft plaats gevonden in de kring van familie en vrienden in Leens, waarna 

zij aldaar begraven is. 

Harma Schreurs heeft enkele dagen in het ziekenhuis door moeten brengen. Zaterdag 7 mei 

vroeg haar hart om deskundige aandacht en na opname resulteerde in de plaatsing van een 

stent. Dinsdag 10 mei mocht zij weer naar huis. Al 2 jaar lang lijdend aan de gevolgen van 

long-covid, nu dit er nog weer bij, we hopen dat zij, zoals het zich nu ook al aftekent, de 

toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien. 

 

Kees Vermeiden, pastoraal ouderling kern Maastricht 

 

Pastoralia Heuvelland 

 

Afgelopen week werd Betsy Moerland uit Nuth opgenomen in het ziekenhuis vanwege een 

infectie met het Guillain-Barré syndroom. Betsy voelde zich al enige tijd niet zo goed en 

kwam daardoor ook minder in de kerk en bij de huiskamer in de Kloosterkerk. Betsy verblijft 

op de medium care-afdeling van het Zuyderland in Sittard waar de balans tussen de 

verwachte toename van de aandoening en de werking van de medicatie goed in de gaten zal 

worden gehouden. Spannende dagen daarom voor Betsy en Henk.  
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Komende maandag zal Wim Westerhof uit Valkenburg worden geopereerd aan een van zijn 

longen. Wim kampte al langer met de gevolgen van slecht functionerende longen en minder 

longinhoud. Nu er via een scan verkeerd weefsel is geconstateerd zal een operatie moeten 

uitwijzen hoeveel er van de long zal moeten worden weggenomen en wat de implicaties 

daarvan zijn. Een spannende week voor Wim en Rommy.  

 

Een inspannende periode breekt ook aan voor Kees en Ria Smit uit Noorbeek. Kees wordt al 

een aantal jaar behandeld voor prostaatkanker, maar recente verhoging van de PSA-waarde 

maakte het noodzakelijk een nieuwe, intensieve kuur van zes weken op te starten. Veel 

bewegen zolang de vermoeidheid van de kuur het toelaat is het devies, iets dat Kees graag 

met wandelingen in de omgeving doet. 

 

De kwetsbaarheid van leven en lichaam komt zo met schrik de levens van gemeenteleden 

binnen. Goed dat we er weet van hebben en elkaar kunnen steunen in gedachten en gebed 

of met een kaartje, appje of mailtje. Veel sterkte allen toegewenst in vertrouwen dat de 

nabijheid van de Eeuwige kracht mag geven! 

 

Ds. Harry de Reus 

 

Examens 

 

Onze kerkplek in ´t Gulper Hoes is deze weken examenlocatie voor het Sophianum. Een plek 

waar de sfeer voelbaar is – al is het door het oude orgel – dat je de eerste niet bent en niet 

de laatste zult zijn. Ook als examenleerling sta je in de lijn van velen die aan deze tafeltjes 

hebben zitten zweten - en nu ook jij! Toch ook een mooie gedachte.  

Voor wie in deze gemeente allemaal examen doen deze weken: veel succes! 

Ds. Harrie de Reus 
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Statistiek St Jan zondag 8 mei 2022 

 

Volw./knd Collecte diaconie Collecte kerk bijzonderheden  

59/2 € 144,10 € 109,80  

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

collectebijdragen via de bank.  

 

Diaconale collecte voor de stichting Wereldwijd in Eckelrade 

 

Stichting WereldWijd is onder andere een opleidingscentrum, gericht op mensen van 

buitenlandse afkomst en voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

WereldWijd verzorgt korte perspectief biedende opleidingen: NT2, kennis Nederlandse 

samenleving en een beroepsgerichte opleiding. 

Ook verleent Stichting WereldWijd materiële ondersteuning aan asielzoekers die naar het 

land van herkomst terugkeren. Deze ondersteuning helpt hen om een nieuw bestaan op te 

bouwen. 

WereldWijd biedt mensen een zinvolle dagbesteding en werkt hiermee aan de verbetering 

van de beroepskansen van asielzoekers, hetzij in Nederland, hetzij elders in de Wereld, zeker 

als de asielaanvraag wordt afgewezen. De ervaringen laten zien dat mensen die uiteindelijk 

(veelal na jaren van wachten) een status krijgen sneller integreren en gemakkelijker een baan 

vinden. WereldWijd helpt ook bij terugkeer naar landen van herkomst. In de werkplaats 

worden materialen en gereedschappen opgeknapt die vervolgens meegenomen kunnen 

worden naar de landen van herkomst om aldaar een nieuwe start te maken. 

Helpt u vandaag mee om het werk van stichting Wereldwijd voort te zetten. 

 

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 

 

Collecte voor het werk in de gemeente 

 

 

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

 

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.   
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Agenda 
 

 Maandag 16 mei 

 

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

 

- Samen Schriftlezen onder de titel: “De Schrift geopend” in de Oude Pastorie in 

Vaals 20.00 uur.   Info Dick Knol   E. d.knol@hetnet.nl 

 

 Dinsdag 17 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).  

 

- Ontmoetingswinkel De Romein open van 13.00-16.00 uur 

 

 Donderdag 19 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)  

 

- Duits-Nederlandse leeskring in de Oude Pastorie in Vaals. 20.00 uur. Kom je ook? 

Het boek dat we gaan bespreken is: Vanuit hier zie je alles – Mariana Leky.  

Info: Babette Lemmer   E.  b.lemmer@gmx.de 

 

 Vrijdag 20 mei 

 

- Ontmoetingswinkel De Romein open van 13.00-16.00 uur 

 

 Zondag 22 mei 

 

- Heropening Hervormde Kerk in Vaals om 10.00 uur en 14.00 uur (geef je op – zie 

boven) 

  

 Save the date! 

 

 28 mei 

 

- 14.30 uur presentatie gerestaureerde orgel St. Janskerk Maastricht (uitnodiging zie 

Nieuwsbrief van vorige week) 

 

 7 juni 

 

- Gemeenteavond PGMH om 19.30 uur, locatie ergens in Maastricht (zie boven) 

mailto:d.knol@hetnet.nl
mailto:jetty.vels@ziggo.nl
mailto:liesgretha@live.nl
mailto:b.lemmer@gmx.de
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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. 

 

 

mailto:pgmhscribaat@gmail.com

