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Wachtend kijken 
horend gaan 
troostend dragen: 
 

zij, mijn leermeesters, 
wijzen genoemd 
herder geweest 
Simeon, Anna 
een licht bespeurd 
naar morgen… 
Kom laten wij verder gaan 
 
Naar de wensen die wij mochten ontvangen en wellicht zelf ook gestuurd hebben, hopen wij dromen wij 
allen weer van een mooi jaar. En het kan, wanneer we elkaar ernstig nemen, woorden recht uit het hart 
komen en we bereid zijn er de schouders onder te zetten. O neen, het gaat niet enkel over rozengeur en 
mannenschijn, maar over  de plek, de situatie waarin een mens geplant staat. De wijzen die zoekden waren 
en hun hart volgden, geen informatie schuwden, maar er  wisten mee om te gaan; die herder die tot de 
minste werd gerekend, ondanks zijn economische belangrijkheid, ondanks de kennis van een vak waarvan 
wij verbaasd staan, hij komt in de nacht tot verrukking, komt in beweging, knielt neer, Die Simeon , die 
Anna, jaren uitkijkend, aan het einde van hu dagen gekomen, wetend dat het leven niet altijd gemakkelijk 
is, dat de toekomst weleens een zwaard kan betekenen, zij ontdekken, danken, gaan verder anoniem. 
Leermeesters zijn ze en in ons hart kunnen wij, zoals Maria, bewaren wat we horen en zien, dit wil zeggen 
overwegen, een vast item waarop je kunt terug vallen wanneer  de zoektocht duister is, het leven 
uitzichtloos. Ja, hiertoe zijn we elkaar toevertrouwd, lotgenoot, tochtgenoot. 
Kom laten wij gaan. 
Piet Coemans 
 

Diensten: 
 

Wij komen samen op 
Zaterdag 2 februari – Opdracht van de Heer - Lichtmis 

. 
Maleachi 3,1-4; Hebreeën 2,14-18; Lucas 2,22-40. 

De eucharistieviering vangt aan om 18u30 in Lafelt (B), Ierskruisstraat 54 
 

 
Diensten Eindhoven deze maand: elke zondag om 10u30 
 

Gebedsweek voor Eenheid 2019 
-

 
 Het document ‘Recht voor ogen’ schildert een 
situatie voor de Indonesische christenen die 
waarschijnlijk aldaar extremer is  

dan wij in onze Europese situatie  
kennen maar vertoont wel een tendens die ook in onze 
contreien niet onbekend is. Ook in Europa zien we dat de 
macht steeds meer bij multinationals komt te liggen, die 
de nationale regeringen onder druk zetten om sinds 
minder belastingen van hun te vragen of die allerlei 
constructies bedenken om deze te omzeilen.  
 Dat terwijl de mensen in loondienst, inclusief de 
middenklasse, steeds meer opdraait voor allerlei crisissen 
zoals de bankencrisis en nu weer de milieucrisis. We zien 
dan ook dat er een frictie ontstaat in de maatschappij 
tussen de ‘haves’ en ‘no haves’. De laagste laag van de 
werkende klasse kan   steeds moeilijker rond kan komen 
en dit manifesteert zich ook ik West-Europa tot groeiende  



 
onrust . Ook in Amerika worden de problemen voor de onderste laag van de arbeidersbevolking steeds 

heftiger.  ‘Zoek het recht en niets dan het recht’  lijkt me een actueel en goed thema voor de Week van het 

Gebed. Daarbij moeten we ons wel realiseren dat ‘het recht’ geen vaststaand gegeven is maar een product 

van mensen. En dat dat recht vaak door de heersende klassen al gemanipuleerd is in hun voordeel. Is deze 

klasse nog wel bereid hun verantwoordelijkheid te nemen voor de minderbedeelde mens? 

Als er iets is waar ‘eenheid van de kerken’ dringend gewenst én mogelijk is, is het juist op dat punt van 
uitdragen van rechtvaardigheid, ook juist voor degenen die niet hun recht krijgen, om genoemde  redenen. 
Louis Tonnard en Marten Schönfeld in samenspraak rond het thema. 
 

Uitnodiging Uitnodiging 

 
 

                                                   RECHT VOOR OGEN 

de raad van De Raad van Kerken: 
Maastricht 

“RECHT VOOR OGEN” 
Thema is aangereikt door de kerken in 

Indonesië 
Gebedsbijeenkomst 

Gebedsweek voor de eenheid van de 
Christenen 

23 januari 2019 
19.00 – 19.45 uur 

in de kloosterkerk van 
de Zusters Onder de Bogen 

voorbereid door 
de Raad van Kerken Maastricht 
en de zusters Onder de Bogen 

organist: Ineke Schuit – Romeijn 
St. Jan ensemble 

Indonesische zusters 
 

 

 
 

Podium Sint-Jan 
Op 17 februari organiseert Podium Sint-Jan een culturele ontmoeting. Dit maal wordt een stukje 
oorlogsgeschiedenis van heel nabij gebracht: De Brug van Vroenhoven 1940. Hier vond de inval plaats met 
alle gevolgen van dien voor de plaatselijke bevolking. Een indrukwekkend verhaal wordt ons gebracht. De 
fanfare van Vroenhoven zorgt voor muzikale afwisseling en beeldmateriaal ondersteunt de lezing.   
Locatie De Sint-Janskerk aan het Vrijthof Maastricht in de namiddag. Vrijwillige bijdrage. 
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