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Beste lezer,
Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons…’ Het doet altijd goed vriendelijke mensen te
ontmoeten aan de kassa, bij bediening, in de garage, en noem maar op. Met een
vriendelijke houding breng je mensen in hun waardigheid. Ik herinner me iemand die pech
had met zijn auto. Hij stapte naar de garage toe. Hij werd er zakelijk-vriendelijk
ontvangen. De garagist had meteen door dat zijn klant totaal niets afwist van
autotechniek. Hij nam de tijd om rustig en zelfs bij alle vanzelfsprekendheid uitleg te geven
alsof hij het zelf voor de eerste keer te horen kreeg. ‘Ik ging voldaan naar huis. Toch
iemand die begreep dat ik niets van techniek ken en zich verplaatste naar mijn niveau om
me bij de hand te nemen , in plaats van als een sneltrein voorbij te vliegen. Ja, daar ga ik
nog naar toe!’, aldus zijn verhaal.
Vriendelijkheid van harte uit, is geen mooie verpakking van je koopwaar om mensen te
lokken. Het is uitnodigend en respectvol omgaan met elkaar, wie ook aan de deur komt,
wat ook zijn nood of verhaal is.
Ik wens je die houding toe, en zulke mensen als engelen om je heen.
Piet Coemans

Wij komen samen op
Zondag 19 januari
Oecumenische dienst
Om 10u00 in de Sint-Jan Maastricht
Woensdag 22 januari
Oecumenische dienst
Om 19u00 kloosterkerk van de Zusters onder de Bogen
Maasticht
Zaterdag 1 februari
Eucharistieviering om 15u00
in Lafelt - Riemst(B), Ierskruisstraat 54

Van aartsbisschop naar emeritus
Een prachtige dank-dag was 11 januari 2020 in Utrecht. Na 20 jaar als O.K.K. aartsbisschop
van Utrecht trad Joris Vercammen terug. De dag ving aan met een symposium, geopend
met een zeer mooie presentatie: de aartsbisschop met een sterk getuigenis, ondersteund
met beelden uit zijn levensloop en hoofdzakelijk uit zijn pelgrimage in de voetsporen van
Dag Hammarskjöld, bisschop Joris in zijn gedrevenheid en zijn kwetsbaarheid, met zijn
geloof en visie. Daarop volgde enkele sprekers die naar hun aard en kerkgeschiedenis
invulling gaven aan het bisschopsambt in de oecumene. Namiddag de eucharistieviering
eindigend met het ingrijpend moment: de aartsbisschop overhandigde de staf aan de
deken van het kapittel, die deze op het altaar neerlegde. Na de receptie volgde nog een
feestelijke avond voor familie en vrienden, geestelijkheid van het aartsbisdom,

bisschoppen van IBC, enz. Verslag van de dag is te lezen en te zien op de website van de
kerk: okkn.nl
Dat de oecumene hem nauw aan het hart lag was merkbaar aan de talrijke aanwezigen uit
de oecumene, maar ook plaatselijk kreeg het in de loop van de jaren zijn aandacht. En dit
brengt ons o.a. naar Maastricht.
Tijdens zijn pastoraat in de parochie Eindhoven trok Joris erop uit: mensen op zoeken,
gesprek aangaan… Zo kwam hij ook in Zuid-Limburg… niets was hem te ver! Mensen
opzoeken, verzamelen, vieren, verder gaan in stad en land… Met ondersteuning van het
kerkbestuur werd alzo een start gemaakt met de kerngroep Maastricht. We schrijven:
18 november 1995 in het ontmoetingscentrum van de Sint-Janskerk te Maastricht. Te
zijner tijd verscheen hij als aartsbisschop in Maastricht, voor gesprek met de kerngroep,
feestelijke gelegenheden, vormsel én in oecumenisch verband. Zo bvb. werd hij door de
Raad van Kerken Maastricht uitgenodigd voor een oecumene lezing op 23/11/2008, en
voor de opmaat-viering op de vooravond van de zeven jaarlijkse Sint-Servaas feesten op
26/6/2011 (foto)..
Wij zijn dan ook erg
dankbaar voor zijn inbreng
en bemoediging, zijn
nabijheid en leiding en
wensen hem als emeritus
aartsbisschop nog vele
mooie jaren van
vriendschap en inzet op de
maat van een emeritus. En
ook zijn we zijn gezin
dankbaar, hun
medewerking achter de
schermen

Overlijden.
Ineke Bergers-Blom, weduwe van pr.Jan Bergers, geboren in
Koepang op 13 december 1937 overleed in Baak op 20
december 2019. Ineke heeft een aantal jaren in de Ardennen
(B) gewoond en was in die periode een trouwe parochiaan in
Maastricht. Zij was een veelzijdig begaafd mens, zowel in
beroep als kunst. Zij schilderde en weefde. Zo weefde zij
doeken om de ambo naar de liturgische tijden te bekleden.
Ook de bijbelgroep lag haar nauw aan het hart. Geen
bijeenkomst mistte zij. En met haar rijke, waardevolle
collectie ‘devotieprentjes’ organiseerden we in Maastricht
(2006) en in Eindhoven (2013)een tentoonstelling: ‘van
bidprentjes naar gedachtenisprentjes’.

In de uitvaart stond ‘de herder’ centraal.
Het was haar een dierbaar gegeven, de
goede herder, zowel als bijbels beeld, als
levenservaring.
Dank je wel Ineke voor wat je betekende in
Maastricht en onze kerk, in je familie en
omgeving. De Goede Herder moge je in de
armen nemen, en waken bij alle je
dierbaren.
Op de foto een ontmoeting van bijbelgroep Eindhoven en Maastricht in de abdij Mariënlof
Colen Borgloon (B) op 9 september 2010 en Ineke bij bezoek van aartsbisschop Joris in
Maastricht op 23 november 2008

Week van gebed voor de eenheid van de christenen 19 t/m26 januari 2020:
twee uitnodigingen:

In de Sint-Jan in Maastricht zondag 19 januari2020 om 10u00
Samen werking van: Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland, Oud-Katholieke kerk in
Maastricht en Eindhoven, Nederlands Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Maastricht,
Oecumenische Basisgroep Maastricht, Leger des Heils.
Muzikale medewerking: Muziekkorps Leger des Heils Treebeek o.l.v. William Vader;
Ineke Schuit Romeijn - organist, Maurits de Jong- pianist
Kindernevendienst voorzien

Uitnodiging voor gebedsavond
In de kloosterkerk van de Zusters Onder de Bogen
woensdag 22 januari 2020
Aanvang 19u00 – einde 19u45
in samenwerking met de Raad van Kerken.
Organist Ineke Schuit-Romeijn, mannen-ensemble Jef Schult en Jeroen Drost
Bericht van Metropolitaan Kapittel van Utrecht,
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Aan: de parochies en de pastores van het Aartsbisdom Utrecht Betreft: verkiezing 2e
vicaris en vraag om gebed
Geachte kerkbesturen en pastores, zusters en broeders,
Op zijn eerste vergadering na het neerleggen door mgr. Joris Vercammen van zijn ambt als
aartsbisschop van Utrecht is het Metropolitaan Kapittel van Utrecht overeenkomstig art.
98.2 van het Statuut van de OKKN bijeengekomen om naast de deken – die van
rechtswege sinds 11 januari vicaris is – een mede-vicaris te kiezen. De keuze is gevallen op
can. Bernd Wallet. Tot aan de aanvaarding van de keuze door degene die tot aartsbisschop
van Utrecht wordt gekozen oefenen beide vicarissen in naam van het Kapittel het gezag
over het aartsbisdom uit.
Zoals is meegedeeld zal op zaterdag 15 februari in de kathedrale kerk van de H. Gertrudis
te Utrecht tijdens de mis van de heilige Geest die om 11.00 uur zal aanvangen de
verkiezing van een nieuwe aartsbisschop plaatsvinden.
Het Kapittel vraagt aan de parochies om in de tijd tot aan de verkiezing in de vieringen die
worden gehouden God, de Heer van de kerk, te bidden de kiezers door zijn heilige Geest
zo te leiden dat de Kerk van Utrecht een goede herder krijgt die ons inspireert en voorgaat
op de weg van Jezus Christus.
Tevens ontvangt u hierbij de lijst van verkiesbare geestelijken, de lijst van kiesgerechtigde
geestelijken en de eerder vastgestelde lijst van kiesgerechtigde leken.
Wietse van der Velde, deken,
vicaris Bernd Wallet,
vicaris Grete Verhey-de Jager, secretaris
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