
 

  
 
 
Dekenaal Kerkenplan 
Eind juni verscheen het “Dekenaal Kerkenplan, perspectief voor kerken in het 
dekenaat Heerlen”. U hebt hierover kunnen lezen in het Limburgs Dagblad 
van 26 juli, dat meldde dat de helft van de kerken dicht moet. 
 
Twee jaar geleden kreeg WalasConcepts van het dekenaat Heerlen (met 
goedkeuring van het bisdom Roermond) opdracht om een “beleidsmatige vi-
sie op het kerkenbestand” te ontwikkelen. Het bureau heeft van alle kerken in 
het dekenaat gegevens verzameld.  
Er is overal sprake van afname van parochianen, kerkgangers, inkomsten en 
priesters is. Het zal niemand verbazen dat het zó niet kan doorgaan. Samen 
moeten we zoeken naar nieuwe mogelijkheden.  
Onze kleine kerk met specifieke aandacht voor mensen in moeilijke situaties 
en een liturgie die in wisselende groepen met zorg wordt voorbereid en bege-
leid, biedt mogelijkheden om te blijven voortbestaan!  
We zullen op zoek moeten gaan naar partners en organisaties met wie we 
onze kerkruimten kunnen delen om de kosten te drukken, en ook om te ko-
men tot nog meer afstemming en samenwerking.  
 
In dat groeiproces hebben we u nodig. Met parochianen en belangstellenden 
gaan we op 15 november praten over de toekomst van onze parochie. Ie-
dereen die dat wil, is dan van harte welkom. Noteer deze datum vast in uw 
agenda. In het volgende parochieblad leest u meer over deze dag. 
Namens het pastoraal team: Geert Bles, Eline Claassens, Math Gulpers, An-
nemarie Noijen en Nan Paffen, en namens het parochiebestuur: Karin van 
Doormaal en Will Schlette 
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Startzondag 
Op zondag 21 september openen we het nieuwe werk- en schooljaar. We 
beginnen met een viering die wordt voorbereid door de Com-Kids (de kin-
deren die dit voorjaar hun eerste communie hebben gedaan) en het koor 
Sound of Peace and Freedom.  
Na afloop van de viering is er koffie en iets lekkers en hopen we alle vrijwil-
ligers en ieder die zich betrokken voelt bij onze Andreasgemeenschap te 
ontmoeten bij een gezellig samenzijn. Meer informatie leest u in ons volgende 
parochieblad. Reserveer alvast de datum en weet dat er na de viering nog 
iets leuks komt. 
 
Ziekenzalving op vrijdag 26 september om 15.30 uur 
De ziekenzalving, ook wel het sacrament van de zieken genoemd, is gericht 
op leven, op het ontvangen van kracht voor onderweg. Als ons leven moeilij-
ker wordt, om wat voor reden dan ook, dan kunnen wij kracht en bemoediging 
goed gebruiken. Afhankelijk worden van anderen is een moeilijke opgave, 
maar als je steun ondervindt van een gemeenschap om je heen dan is het 
misschien beter te dragen.  
De Andreasparochie wil een gemeenschap zijn, waarin 'ziek' en 'gezond' 
goed met elkaar omgaan, door te willen geven en te willen ontvangen van el-
kaar. We hopen van harte dat ook niet zieken bij deze viering aanwezig 
zullen zijn. Familie, vrienden, buren, parochianen; samen, om te bidden om 
troost, vrede, kracht en vertrouwen voor en met elkaar. Na de viering ontmoe-
ten we elkaar in de koffiekamer.  
U kunt zich opgeven bij een gastvrouw (zie kop parochieblad), bij Annemarie 
Noijen, telefoon 06 24999855 of via parochiesintandreas@home.nl. 
De pastoraatgroep: Annemarie Noijen, Anita Gulpers, Marga Meijer, Joke 
Adriaansen, Toets Zeedsen, Gerda Hayes, Marian Klignet 
 
Om alvast in uw agenda te noteren: 
 21 september: startzondag, met viering, hapje en drankje 
 11 oktober: dag voor vrijwilligers in de federatie Heerlen-Zuid 
 15 november: parochiedag om na te denken over de toekomst van onze 

parochie. 
Meer over deze activiteiten vindt u in ons volgende parochieblad. 
 
 



 

 
Expositie Elvira Trumm - 21 augustus tot 1 oktober 2014 
Al vroeg werd Elvira’s talent voor tekenen en schilderen ontdekt. Met passie 
zette zij de natuur en de mensen om zich heen op papier. Maar zoals dat 
vaak gebeurt, werd haar talent niet gezien en in de ijskast gezet. 
In 2002 was zij binnen drie maanden betrokken bij twee auto-ongelukken, 
waardoor zij in een diep dal terechtkwam en afgekeurd werd voor de ar-
beidsmarkt. Een fase waarin creativiteit centraal stond, begon. Alle 
gebeurtenissen uit haar leven schreeuwden er om in een vorm gegoten te 
worden. 
De eerste schilderijen zijn in de originele, kleurrijke, doch abstracte vorm van 
het pointillisme ontstaan. Twee jaar heeft zij op autodidactische wijze haar ei-
gen en ook indrukken van anderen indrukken vormgegeven, waarop de tijd 
voor professionalisering zich vanzelf aanbood. Een opleiding aan de Kunst-
academie in België rondde zij vorig jaar succesvol af. 
Elvira experimenteert met verschillende materialen en technieken. Vaak ont-
staan er bijzondere resultaten. Ze werkt letterlijk en figuurlijk met handen en 
voeten, en zij werkt graag met anderen samen. 
Elvira: "Als ik schilder vergeet ik alles om me heen, zit ik in een andere di-
mensie. Alle negatieve dingen vergeet ik en ik maak met veel liefde en passie 
een nieuw kunstwerk". 
 
 
Vredesweek 2014 
Kay Golob (dit jaar geslaagd aan het Bernardinuscollege) vertelt het verhaal 
van Carolina van Leeuwen. Hij deed dat eerder bij de dodenherdenking in het 
stadhuis. Het werd toen muisstil.  
Carolina werd geboren op 7 juli 1942 en in augustus werd ze samen met haar 
zusje en ouders op transport gesteld naar Sobibor. Op 2 maart 1943 kwam er 
een eind aan hun leven.  
In overleg met de basisscholen geven we een korte invulling aan de vredes-
week in speeltuin Het Baanrakkertje, zondag 20 september om 15.00 uur. 
Missionaire werkgroep Heerlerbaan van de Jospeh- en Andreasparochie 



 

 
Vieringen van 23 augustus t/m 14 september 2014 

 
Weekend 23 en 24 augustus 2014 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
 
Doopmiddag 
15.00 uur: gedoopt wordt Bente Voragen 
 
Weekend 30 en 31 augustus 2014, met deurcollecte voor de MIVA 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: Pascalle Flekken 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: Jo Mantel en Gerritje Mantel-Siekers (gest. jaardienst), uit dank-
baarheid voor de 80

e
 verjaardag van Leo Sikkenga en voor overleden 

familieleden 
 
Vrijdag 5 september, eerste vrijdag van de maand 
10.30 uur: eerste vrijdagviering 
 
Weekend 6 en 7 september 2014 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: ouders Somers-Kock (vw. sterfdatum vader) 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
 
Weekend 13 en 14 september 2014, Nationale Ziekendag, met deurcol-
lecte voor de Zonnebloem afdeling Heerlerbaan 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
 
Weekend 20 en 21 september 2014 
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering 
Gebed voor: Dennis Sleypen (1

e
 jaardienst) 

Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering, startzondag 
15.00 uur: start van de Vredesweek in speeltuin Baanrakkertje i.s.m. de 
basisscholen 
 
Vrijdag 26 september 2014 
15.30 uur: ziekenzalving 
 
 
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 16 september. Gelieve 
uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad (periode 20 september 
tot en met 12 oktober 2014) op te geven voor 1 september 2014. 
 


