Meer informatie op www.maas-heuvelland.nl.

Zomerconcert in Vaals

Ook dit jaar is de Hervormde Kerk in Vaals weer vertegenwoordigd in het Orgelfestival Limburg. Christine Moraal (orgel) en
Amy Schillings (sopraan) verzorgen een concert met voornamelijk
Engelse muziek. Naast Henry Purcell zijn ook Edward Elgar en
Samuel Barber te horen.
Ω datum: zaterdag 27 juli
Ω tijd: 20.00 uur
Ω plaats: Ned.Herv. Kerk, Kerkstraat 47 Vaals
Ω Vrije gave bij de uitgang.

Open Kerk

Tijdens de Open Kerk bieden de kerken in het Heuvelland ruimte
en rust om op verhaal te komen. U kunt het gebouw bekijken, een
poosje mediteren of bidden, een kaarsje opsteken, of een kop koffie
of thee drinken met andere aanwezigen.
Ω Kloosterkerk Valkenburg in de oneven weken
(17/7, 31/7, 14/8, 28/8)
Ω Ned.Herv. Kerk Vaals in de even weken
(10/7, 24/7, 7/8, 21/8)
Ω woensdagmorgen 10.00-12.00 uur

Lees mee met de dominee

Een avond waarin je de bijbel tot je kunt laten spreken. We lezen
samen een bijbeltekst, verhelderen wat vragen oproept en laten de
tekst in stilte op ons inwerken. De avond sluiten we af door met
elkaar te delen wat ons aanspreekt in de tekst en wat we meenemen
de week in.
Ω datum: maandag 12 augustus in Vaals, maandag 19
augustus in Valkenburg
Ω tijd: 20.00 uur
Ω plaats 12 augustus: Oude Pastorie, naast de Ned.Herv. kerk
in Vaals, Kerkstraat 47
Ω plaats 19 augustus: Glazen huis in de Kloosterkerk,
Oosterweg 1 Valkenburg
Ω gespreksleiding: ds. Harrie de Reus

Meditatieve wandeling Gulpen

Voorafgaand aan de wandeling houden we een kort meditatie
moment. Daarna gaan we op weg voor een wandeling van ongeveer
een uur. Onder het lopen is er ruimte voor stilte, aandacht voor wat
groeit en bloeit, gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Na afloop is er thee of koffie, en kunnen we samen een (zelf meegebracht) broodje eten.
Ω datum: dinsdag 6 augustus
Ω tijd: 10.30 uur bij de pastorie, Kiebeukel 35 te Gulpen
Ω opgave bij ds. Harrie de Reus (06 20 280 345 /
dsdereus@ziggo.nl), zodat u op de hoogte kan worden 		
gehouden van het eventueel niet doorgaan van de
wandeling ivm het weer.

Zaterdagmiddag orgelbespeling in de St Jan

In de zomer is het orgel van de Sint Jan in Maastricht op een aantal
zomerzaterdagen te horen tijdens de orgelbespelingen. Verschillende
organisten uit de regio verzorgen een concert van 30 tot 45 minuten.
Het repertoire gaat van vroege Barok tot aan de 20e eeuw.
Ω data: 6 juli (Nick Goudkuil), 27 juli (Jeroen Krijnen),
10 augustus (Klaas Remerie), 24 augustus (Klaas Remerie)
Ω tijd: vanaf 14.00 uur
Ω plaats: St. Jan, Vrijthof 24 Maastricht
Ω vrije entree

Bezoek de Sint Jan in Maastricht

In de zomermaanden kunnen de kerk en de toren worden bezichtigd.
Tot de eerste omgang (43 m.) is de toren te beklimmen. Er is vandaar
een prachtig uitzicht op het Vrijthof, over de stad en haar omgeving.
Vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Sint Jan verwelkomen u graag.
Openingstijden: ma-di-wo-do-vrij-za (onder voorbehoud van verhuur)
van 11.00 tot 16.00 uur
Toegang kerk: gratis
Toegang toren: Volw. A 2,50 / Kind A 1,50

De kerk is open in Eijsden

In het centrum van het pittoreske Eijsden staat het uit 1906 daterende
protestantse Diepstraatkerkje. De bekende Limburgse kunstenaar Sjef
Hutschemakers verzorgde de bijzondere kleurstelling van het interieur. Als het met de bemensing lukt is dat pas gerestaureerde kerkje
elke zomerse zaterdagmiddag open voor bezoek. In de kerk exposeert
deze zomer Menno Balm, tekenaar, schilder, etser en oprichter van
“De Mheerse School”.
Ω data: zo mogelijk zomerzaterdagen (zie www.pkn-eijsden.nl)
Ω tijd: 13.30-16.30 uur
Ω plaats: Wilhelminastraat 1, 6245 AT Eijsden

Beste vakantiegangers, jonge gezinnen, gepensioneerden,
afgestudeerde banenzoekers, idealisten, rustzoekers, fietsers
en wandelaars. Wat is Limburg mooi, hè? De rust, de groene
heuvels, het bourgondische leven. Heeft u er wel eens aan
gedacht om er te komen wonen, een baan te zoeken, of een
vakantiehuisje te kopen? De huizenprijzen zijn nog steeds
laag, er zijn voldoende banen en de protestantse kerken zijn
volop met vernieuwing bezig en kunnen nieuwe mensen goed
gebruiken! Steun en betrokkenheid op afstand is ook mogelijk.
Zo kunt u gastlid worden, onze nieuwsbrief of kerkblad per mail
ontvangen, of met een gedeelte van de jaarlijkse Aktie Kerkbalans onze gemeente steunen. Meer informatie is verkrijgbaar bij
onze ledenadministratie: Dhr. Reyk van Veen
ledenadministratie@maasheuvelland.nl
Info over de ons en contactgegevens: www.maas-heuvelland.nl

Toeristenkerk, Rosstraat 5 Gulpen
De Toeristenkerk wordt in 2019 verbouwd. We hopen u volgend jaar
weer in Gulpen te mogen begroeten tijdens onze zomerdiensten.
(bouwactiviteiten kunt u volgen op www.gemeenschapshuisgulpen.nl)
Op 8 september zullen de kerken in Valkenburg, Gulpen, Vaals
en Maastricht van de gemeente gesloten zijn. De gemeente
Maas-Heuvelland viert dan op Hoeve ten Bosch, Cottessen 12a,
Vijlen de start van het nieuwe seizoen met een ontmoetingsdag
voor de gemeenteleden uit de drie kernen. Toeristen zijn ook
van harte welkom. Graag wel even van tevoren aanmelden.
Meer informatie op www.maas-heuvelland.nl.

Zomerdiensten 2019 in het Heuvelland

(BE)ZIN IN DE ZOMER

Protestantse Gemeente

Protestantse Gemeente
Maas-Heuvelland
Maas-Heuvelland
Eijsden

In Valkenburg, Vaals,
Maastricht en Eijsden
staan op zondagmorgen
de kerken open.

Om op adem te komen
een moment van bezinning
Om elkaar te ontmoeten
in gesprek te raken
Om samen te vieren

Datum

Kloosterkerk – Valkenburg

Hervormde kerk – Vaals

Diepstraatkerkje – Eijsden

St. Jan – Maastricht

Zondag 7 juli
10.00 uur

Ds. Henk de Bruin
emeritus predikant te Arnhem

geen dienst

geen dienst

Ds. Piet van Reenen,
predikant Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
Heilig avondmaal

Zondag 14 juli
10.00 uur

Ds. Piet van Reenen
predikant Protestantse Gemeente MaasHeuvelland

Ds. Jolien Leeffers
predikant Protestantse Gemeente Weert-Budel

Ds. Joke Boot – de Boer
predikant PKN Leidschendam

Ds. Roel Knijff
predikant Protestantse Gemeente Breda

Zondag 21 juli
10.00 uur

Ds. Jan v.d. Meijden
predikant Hervormde Gemeente Bergambacht

Drs. Marije Bijleveld
pastoraal werker in de doopsgezinde gemeente Zuid-Limburg

geen dienst

Ds. R. van den Beld
emeritus predikant te Baarn

Zondag 28 juli
10.00 uur

Ds. Leen Lamens
emeritus predikant te Gorinchem

Ds. Joke Quik-Verweij
predikant PKN Spankeren, Laag Soeren en Dieren Noord-Oost

Ds. Joke Boot – de Boer
predikant PKN Leidschendam

Ds. Wim Scheltens
predikant Gereformeerde kerk PKN Lunteren

Zondag 4 aug.
10.00 uur

Ds. Joen Drost
emeritus predikant te Maastricht

Ds. Harrie de Reus
predikant Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland

geen dienst

Ds. Egbert Fokkema
predikant te Twello

Zondag 11 aug.
10.00 uur

Ds. Harrie de Reus
predikant Protestantse Gemeente MaasHeuvelland

Ds. Agnes Hana
emeritus predikante te Landgraaf

Ds. Joke Boot – de Boer
predikant PKN Leidschendam

Ds. Wim Scheltens
predikant Gereformeerde kerk PKN Lunteren

Zondag 18 aug.
10.00 uur

Ds. Adjo Witte
emeritus predikant te Ulestraten

Ds. Harrie de Reus
predikant Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland

geen dienst

Ds. Rien op den Bouw
predikant Protestantse Gemeente te Venray e.o.

Zondag 25 aug.
10.00 uur

Ds. Harrie de Reus
predikant Protestantse Gemeente MaasHeuvelland

Ds. Jan v.d. Meijden
predikant Hervormde Gemeente Bergambacht

Ds. Joen Drost
emeritus predikant te Maastricht
heilig avondmaal

Ds. Sigrid Coenradie
predikant Remonstrantse Gemeente Eindhoven

Zondag 1 sept.
10.00 uur

Drs. Marije Bijleveld
pastoraal werker in de doopsgezinde gemeente
Zuid-Limburg

Ds. Ineke Clement
ouderenpastor Protestantse Gemeente Santpoort-Velserbroek

geen dienst

Ds. Piet van Reenen
predikant Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland
Heilig avondmaal

Zondag 8 sept.
10.00 uur

Startzondag op Hoeve ten Bosch, Cottessen 12a,
Vijlen. Voorganger: ds. Harrie de Reus
pred. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland

Startzondag op Hoeve ten Bosch, Cottessen 12a, Vijlen
Voorganger: ds. Harrie de Reus
predikant Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland

Startzondag op Hoeve ten Bosch, Cottessen 12a, Vijlen
Voorganger: ds. Harrie de Reus
predikant Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland

Startzondag op Hoeve ten Bosch, Cottessen 12a, Vijlen
Voorganger: ds. Harrie de Reus
predikant Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland

Valkenburg
Er is een ruimte in de kerk met speelgoed en
boekjes, waar de kleinsten onder begeleiding van
een ouder kunnen spelen.
Na de dienst is er gelegenheid om bij een kop
koffie of thee kennis te maken en na te praten in
de koffieruimte in de kerk.

Vaals
Tijdens de viering is er kinderdienst voor kinderen van
basisschoolleeftijd. Er is een ruimte in de oude pastorie met speelgoed en boekjes, waar de kleinsten onder begeleiding van een ouder
kunnen spelen. Na de dienst is er gelegenheid om bij een kop koffie
of thee kennis te maken en na te praten in de koffieruimte van de
Oude Pastorie.

Eijsden
Na de viering is er gelegenheid om bij een kop koffie of
thee kennis te maken en na te praten in het naastgelegen
kerkelijk centrum.
Voor meer info: www.pkn-eijsden.nl

Maastricht
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om bij een kop koffie of
thee kennis te maken en na te praten.

