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 Nieuwsbrief 5 augustus 2022 

 

Vakantiegroet uit de pastorie 

 

‘Enerverend´ is een van de woorden die in mij opkwam. Maar ik twijfel. De Van Dale geeft 

als betekenisveld: 1) op de zenuwen werkend, zenuwslopend en 2) 

spannend, opwindend omdat er zo veel gebeurt. Dat eerste is het niet (nu, ja heel soms, 

haha), het tweede neem ik mee. Een ander woordenboek schetste sfeer van betekenis in 

‘vermoeiend’ en ‘spannend’. Interessant. Het dekt wel niet helemaal de lading van hoe 

afgelopen seizoen voor mij was, maar het geeft wel iets van de dubbelheid weer.  

 

Het was vermoeiend, zo merkte ik al komend uit de Corona-periode en later in de overgang 

naar de zomer. Met alles wat in de gemeente speelt, maar ook in de privé-sfeer. Maar – en 

wie mij een beetje kent herkent dit – ja, het was óók wel spannend, in de zin van opwindend 

over wat er allemaal gebeurde en zou kunnen gebeuren. Daar word ik hoopvol van. 

 

Nu is hoopvol iets anders dan optimistisch, al zijn ze 

verwant aan elkaar. Voor optimisme is nu misschien 

eerst wat meer ruimte en afstand door vakantie nodig. 

Optimisme is naar mijn idee zeker zijn van toekomst. Je 

vertrouwt dat het allemaal goed zal komen. Hoopvol 

leven gaat denk ik meer over leven in het hier en 

nu. Hoop is een gevoel dat iets dat gewenst zou 

kunnen gebeuren.  

 

Je leeft met een belofte, die je naar de toekomst leidt, ook al weet je niet precies hoe 

die eruit zal zien. Het kleurt het leven nu, en niet pas in afwachting van wat komt. 

Hoopvol is het zien van licht in donker, van beweging bij stilstand, van voortgang 

ondanks obstakels. Hoopvol leven we zo goed en zo kwaad als het kan hier in de 

pastorie, omdat het leven te mooi is om dat niet te doen. Hoopvol sluit ik ook het 

gemeente-seizoen af – met zicht op dat wat er in beweging kwam, de betrokkenheid van 

iedereen, het omzien naar elkaar, de gemeente-avond die mooi weergaf wat er gonst in de 

gemeente aan behoefte om een stap verder te gaan. 

Ik zie uit naar de startzondag. Hoopvol. De opzet van de dag toont een mooie concretisering 

van wat we op de gemeente-avond met elkaar deelden. Het thema nodigt er toe uit om 
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vooral in grote getale te komen: ‘verbinding’ – die komt alleen tot stand als we elkaar 

opzoeken. Schrap andere geplande activiteiten op die dag en spoor elkaar vooral aan om te 

komen! Zien we elkaar daar? 

 

In de periode van 6 tot 31 augustus vier ik met mijn gezin vakantie, vier ik holy-days. Deels in 

de prettige pastorie, deels in het eveneens prettige Noorwegen. Mocht er in die periode 

behoefte zijn aan pastorale bijstand, of in geval er andere vragen zijn waar u anders mij voor 

zou benaderen, dan kan dat in deze periode bij Lies Oost (043 364 7242 / liesgretha@live.nl) 

en Ria Smit-Buitenhuis (043 457 1783 / riasmit8@home.nl). Zij weten raad en nemen indien 

nodig met mij of een van mijn collega’s contact op. Vanaf 1 september bereid ik 

voornamelijk de viering van die zondag voor en richt ik me op het nieuwe seizoen. Vanaf 

maandag 5 september ben ik weer volop bereikbaar. 

 

Voor nu wens ik jullie allen nog een paar goede 

zomerweken. En graag tot ziens! 

 

PS: De bloemen van de kerkdienst van afgelopen 

zondag mochten mee naar de pastorie, met een fijne 

groet vanuit de gemeente. Een mooi, betrokken gebaar 

– dank daarvoor! 

 

Uw aller pastor 

Ds. Harrie de Reus 

 

 

 

Terugblik op de dienst in de St. Jan 

 

Ook afgelopen zondag was het een volle kerk met 15 kinderen. Veel akantiegasten die hier 

in het zuiden vakantie vieren. Een enthousiaste predikant Wim in ’t Hout, die het fijn vond 

om hier weer te mogen voorgaan. Voor de kinderen had hij een aparte lamp bij zich die 

militairen in allerlei situaties op een aangepaste manier kunnen gebruiken. Een fijne dienst in 

goede sfeer. We kijken nu uit naar a.s. zondag als ds. Reijer de Vries bij ons voorgaat. 

 

Elly de Haan – Verduyn vice voorz. Kernraad Maastricht 

 

De zondagsdienst in de St. Jan  

 

Wat is voor jou de kern van het leven? Om die vraag draait het onderwijs van Jezus in Lukas 

12. Als we deze zomerweken met het leesrooster Lukas 12 volgen, dan merken we dat Jezus 

die vraag naar de essentie van ons leven op verschillende manieren benadert. Hij geeft 

voorbeelden, doordenkertjes in de vorm van spreuken en vertelt gelijkenissen. De kinderen 

in de kindernevendienst horen die verhalen ook. Vorige week bijvoorbeeld over een boer die 

schat-hemeltje-rijk is geworden en grote schuren bouwt om alles op te slaan – maar de 

volgende daag gaat hij dood. Veel bezit is geen garantie op leven en toekomst. Het draait 

om de keuze: schatten verzamelen voor jezelf of rijk zijn in gerichtheid op God (vs. 21). 

mailto:liesgretha@live.nl
mailto:riasmit8@home.nl)
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Vandaag vallen we in de St. Jan middenin Jezus’ onderwijs bij vers 31. Jezus heeft net verteld 

dat je je niet druk moet maken over je eten, drinken of kleding. De essentie is vertrouwen 

op God. Dat klinkt op het eerste gehoor wat kort door de bocht. Denk eens aan de 

energiearmoede; of de gevolgen van 10% inflatie voor de kosten van eten en drinken. Maar 

Jezus zegt niet dat eten en drinken of kleren niet belangrijk zijn. Als de menigte honger 

heeft, zorgt hij ervoor dat ze te eten krijgen. Maar is dat de kern van je leven? Sta je er wel 

eens bij stil dat God je het Koninkrijk wil geven? Misschien moet je je hart, je verlangen 

daarop richten.   

Paulus vertaalt wat vertrouwen op God betekent voor ons alledaagse leven als christen: een 

andere kijk op kleding, vrede als mantra en vooral veel zingen. Dat gaan we doen. 

Ds. Reyer de Vries 

Voorganger: ds. Reyer de Vries 

Organist: Klaas Remerie 

Lectrix: Ank Nieuwenhuis 

Kindernevendienst: Veerle Rietveld 

 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

De zondagsdienst in Vaals 

 

Voorganger: ds. Joen Drost 

Organist: Christine Moraal 

Kindernevendienst: Mirjam 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

De zondagsdienst in Valkenburg  

 

Voorganger: ds. Gerard Nieuwburg 

Muziek: Cariene Groen-Zwart 

 

Aanvang: 10.00 uur 

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

 

 

 

 

Startzondag 

 

Op zondag 11 september vindt weer de jaarlijkse startzondag plaats, ditmaal in het 

Ursulinenconvent in Eijsden. Martine Bakker, Lineke de Kruijff en Jody Martens hebben een 

prachtig en gevarieerd programma gemaakt, met als hoogtepunt een openingslezing van 

Tabitha van Kampen – de Jonge Theolooog des Vaderlands. De details vindt U in de bijlage, 

afkomstig uit onze Kerkberichten. 

 

 

 

 

 

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11002
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20233
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222
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Pastoralia Heuvelland 

 

Afgelopen donderdag is Wim Westerhof opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Reden is dit 

keer een klaplong. Vanmiddag zocht ik hem nog even op, en hij groet u allen. Verder is het 

nog even afwachten wat de volgende behandelstappen zouden kunnen of moeten zijn. 

Sterkte voor Rommy en Wim! 

Op 24 augustus bezegelen Ben Rütters & Henriëtte Nieuwenhuis hun liefde voor elkaar in 

een feestelijke viering in de Hervormde Kerk in Vaals. Ben en Henriëtte zijn leidinggevenden 

van het Thomashuis aan de Lemierserberg in Vaals. Na een intensieve ziekenhuistijd van Ben 

zijn zij verheugd nu samen deze dag te kunnen beleven. Voorganger is Hans Kling en 

Christine Moraal bespeelt het orgel. 

 

Onze gedachten en medeleven zijn ook bij Wilma van Ouwerkerk en Jan de Feijter. Het 

traject van chemo-kuren dat Wilma ondergaat valt zwaar en vergt uithoudingsvermogen. 

Dagen van beroerte en gemis aan energie wisselen zich af met pauzes om te herstellen. Veel 

sterkte! 

Ds. Harrie de Reus 

 

 

Meditatieve wandeling 

 

 

Met een fijn groepje wandelaars trokken we afgelopen 

donderdag een uur de Gulpense heuvels in voor een 

meditatieve stilte-wandeling. Vanuit Gulpen al omhoog-

lopend de dagelijkse sores achter je laten – alsof je het 

dagelijkse leven echt even onder/achter je laat, de 

heuvels intrekkend, en vervolgens tegen het eind van de 

wandeling daal je weer af, zie je het weer voor je - en dat 

dat dan ook weer goed is. 

De wandeling smaakte naar meer. Vind je dit ook, of had je graag mee willen doen, maar 

lukte dat om wat voor reden ook niet, laat het me even weten. Ik zou het mooi vinden om in 

het najaar nog eens een of enkele van dit soort wandelingen te doen.  

 

Een van de deelnemers opperde ook een ‘zonsopgang-wandeling’ om dat magische verstilde 

moment samen te delen. Wil je meedenken om dit soort activiteiten op te zetten? Neem dan 

even contact met me op! 

Ds. Harrie de Reus 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

Een huis vol … 

… en een dominee op een trap. 

 

We zijn zo vaak bezig met opklimmen - om de mooiste, de beste, de slimste te zijn, om 

gezien te worden. Bang om niet gezien te worden misschien wel. Ook als we onszelf in de 

weg zitten of wat doms hebben gedaan zijn we vaak bezig te bewijzen dat we wel leuk zijn, 

iets wel kunnen, wel leuk zijn. 

 

Afgelopen zondag klonk het verhaal van de dromende Jacob. Een droom waarin niet hij een 

ladder probeert op te klimmen, maar een omkeerde beweging wordt geschetst: vanuit de 

hemel wordt een ladder neergelaten; engelen klimmen er op en dalen af (in die volgorde!). 

Hij wordt gezien op de weg waar hij zich bevindt in het leven. 

 

Een fraaie joodse uitleg zegt dat ze onze zorgen, angsten, falen mee opnemen en kracht, 

troost en bemoediging mee terug nemen. Hoe dan ook, na de droom is Jacob een 

opgeruimd mens, die leeft van belofte. Blijft een bijzonder verhaal, een verhaal en een 

droom om bij te leven. 

 

Een vol huis was het die zondag in Gulpen. Met veel jonge gezinnen die hier met vakantie 

zijn. We vierden een overstapdienst als een markeringsmoment voor Jiska en Robin - en alle 

aanwezige tieners die dit jaar hun basisschooltijd afsloten - op hun weg naar 

volwassenwording. 

Ds. Harrie de Reus 
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Statistiek St Jan zondag 31 juli 2022 

 

Volw./knd Collecte diaconie Collecte kerk  

97/15 €200,75 €145,85  
Hierbij is niet meegerekend het aantal mensen dat via de streaming de dienst heeft meebeleefd, evenmin 

collectebijdragen via de bank.  

 

Overzicht financiën Diaconie juli 2022 

 

Collecte inkomsten    

Per bank Diverse doelen €        290,--- 

In kerkdiensten Geen bankoverschrijving 

ontvangen 

€             0,--- 

Giften  €        100,--- 

Totaal  €        390,--- 

   

Uitgaven    

Stichting St. John Hospital 

Ghana 

Voor betere 

gezondheidszorg 

€          375,--- 

Uganda Kitgum Education Play, Learn and Grow 

Together 

€          375,--- 

Kerk in Actie Werelddiaconaat Noodhulp India €          415,--- 

 Noodhulp Myanmar €          415,--- 

Totaal  €      1.580,--- 

   

Gijs Kieft, penningmeester     
 

 

Diaconale collecte voor Edukans 

 

De diaconale collecte vandaag is voor Edukans. 

Edukans komt voort uit de Unie voor Christelijk 

Onderwijs. Vandaag wordt uw aandacht gevraagd voor 

het onderwijs in ontwikkelingslanden.  Geef een kind 

de kans van zijn leven. 

 

Het begint met het schrijven van je naam. Dan leer je 

rekenen en samenwerken. En stap voor stap word je 

een volwassene. Een persoon met eigen dromen en 

wensen voor de toekomst. 

 

Maar wat nou als er helemaal geen school is? Als het niet veilig is op school? Of als de 

docent niet weet hoe hij les moet geven? Wat als je geen geld hebt voor een 

vervolgopleiding en dus geen enkel uitzicht op werk? Voor al die kinderen én jongeren is 

Edukans er.  Kansen voor alle kinderen. 

Het doel van Edukans is om een wereld te creëren waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt 

zich te ontwikkelen en uit te groeien naar een volwassene vol zelfvertrouwen. Een 
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volwassene met de capaciteiten om zijn eigen toekomst te beïnvloeden. En een volwassene 

die zijn kinderen dezelfde kans geeft. 

Helpt u vanmorgen mee om het doel van Edukans tot een succes  te maken en Kinderen in 

ontwikkelingslanden  een toekomst te geven ? 

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.   

 

Agenda 
 

 Zondag 7 augustus 

 

- Kijk in ‘t orgel: gezinsactiviteit. Hervormde Kerk Vaals om 11.15 uur (zie 

zomerprogramma Onderweg) 

 

- Wandellotto. Klooster Wittem: 13.00 uur Aanmelden via de website 

www.kloosterwittem.nl 

 

 Maandag 8 augustus 

 

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

 

 Dinsdag 9 augustus 

 

- 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 is wegens vakantie gesloten tot 9 september 

 

 

 

http://www.kloosterwittem.nl/
mailto:jetty.vels@ziggo.nl
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 Woensdag 10 augustus 

 

- Orgelconcert Philippe Crouzier om 20.00 uur in de Hervormde Kerk in Vaals 

 

 Donderdag 11 augustus 

 

- 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)  

 

 Vrijdag 12 augustus 

 

- Ontmoetingswinkel De Romein is gesloten wegens vakantie tot 9 september 

 

  

Zondag 14 augustus 

 

- Kroedwusjwandeling en inloopconcert Ben Dassen (Marialiederen) Klooster Wittem – 

vertrek 13.30 uur – aanmelden via website:  www.kloosterwittem.nl 

 

 Save the date! 
 

 Donderdag 18 augustus 

 

 Slotconcert zangcursus B.v.d. Beek Klooster Wittem: – toegang gratis – 20.00 uur – 

toegang gratis 

 

 Vrijdag 19 augustus 

 

 Samenkomst rond Henri Nouwen. Klooster Wittem – 19.00 uur – toegang gratis 

(bijdrage is mogelijk) 

 

 Zondag 21 augustus 

 

- Kruisjesontdekkingstocht. Klooster Wittem: vertrek 13.30 aanmelden niet nodig 

 

 Donderdag 23 augustus 

 

- Horen-zien-zwijgen wandeling Klooster Wittem – vertrek 19.30 uur – aanmelden via 

website:  www.kloosterwittem.nl 

 

 Zondag 28 augustus 

 

- Wandeling Wittems verleden – Klooster Wittem vertrek 13.30 uur – aanmelden niet 

nodig 

- Taizé-viering Scala Klooster Wittem om 17.00 uur 

mailto:liesgretha@live.nl
http://www.kloosterwittem.nl/
http://www.kloosterwittem.nl/
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 Woensdag 7 september 

 

- (Be)zin in film: The Way uit 2008 om 19.00 uur in de Kloosterkerk in Valkenburg 

 

 Donderdag 8 september 

 

- Duits-Nederlandse leeskring in Vaals (20.00 uur - Oude Pastorie): Christian Kracht: 

Eurotrash 

 

  Zaterdag 10 september 

 

- Heropening Kloosterkerk Valkenburg om 10.00 uur, met aansluitend activiteiten van 

de muziekschool, het kidskoor Valkenburg en Nelly’s kunst (zie uitnodiging in vorige 

Nieuwsbrief). 

 

- Kijk op het orgel: Hervormde kerk Vaals om 14.00 uur 

 

 Zondag 11 september 

 

- Startzondag van in het Ursulinenconvent Breusterstraat 27 in Eijsden van 10.00 uur tot 

13.30 uur waarna een lunch volgt (zie bijlage). 

 

 

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

