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Kerstgedachte
In de barre economische crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw schreef
Dietrich Bonhoeffer (bekend theoloog en verzetstrijder tegen het naziregime,
omgebracht op 9 april 1945) deze kerstbrief:
"Ik geef, naast mijn werk als docent, catechisatie aan vijftig jongens in het
noorden van Berlijn, meest kinderen van werkloze vaders. Daar ziet men verschrikkelijk veel ellende en kan men toch maar weinig doen. Om hier nu te
kunnen helpen moeten deze keer al mijn vrienden, die ik graag met Kerst iets
zou geschonken hebben, daarvan afzien ten gunste van deze arme jongens.
En ik denk dat ook jij het wel begrijpt dat deze keer dat wat ik je graag gestuurd zou hebben een van deze jongens krijgt. Wanneer je die eenmaal
gezien hebt, wil je niets meer voor jezelf. Je ziet dan hoe goed het ons nog
steeds gaat.
Het is toch onrechtvaardig hun altijd maar van naastenliefde te vertellen en
niets te doen. Zo moet jij dus dit jaar met een hartelijke groet van mij genoegen nemen en eraan denken dat een van die arme jongens daardoor een
grotere vreugde zal beleven.
Het wordt voor mij, bij het zien van deze slechte omstandigheden van zoveel
mensen, niet gemakkelijk Kerst te vieren. Het beste viert men het dit jaar door
zoveel te geven als men ook maar enigszins kan."
Geert Bles

Dank aan alle vrijwilligers en vrienden van onze parochie die in het afgelopen jaar - als vanzelfsprekend - hebben gewerkt om onze parochie te maken
tot wat ze is: een plek waar mensen welkom zijn, een plek waar wordt gevierd,
gezongen, gebeden, met zorg voorbereid, en voorgegaan, een stille plek, een
'leerhuis'-plek naar Jezus' voorbeeld.
Dank, vrede en alle goeds in 2015.
pastoraal team en parochiebestuur

De toekomst van de Andreas
Op zaterdag 15 november was er een parochiedag in Luciushof. Doel van de
dag was stil te staan bij wat eerder in een ochtend-, middag- of avondbijeenkomst was aangedragen om een toekomst voor onze kerk mogelijk te maken.
Na een korte inleiding gingen we in zes groepen aan de slag. Er werd gesproken over het benutten van de ruimten: kerk, koffiekamer en tuin. De
architectuur en de symboliek van het gebouw bieden mogelijkheden om meditaties, muziekuitvoeringen, uitvaarten ook zonder eucharistie, exposities,
lezingen te houden. We denken aan een urnenmuur in of buiten de kerk. We
denken aan een inloophuis waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een luisterend oor, een gesprek, muziek luisteren, krant lezen, een plek
waar nieuwe ideeën voor samenkomst en samenleven kunnen groeien, een
'leerhuis'. Een inloophuis mogelijk ook, om te kunnen inspelen op veranderingen in de zorg en ook belangrijk, op wensen van jongeren.
In het middagprogramma - na een lekkere lunch - spraken we af dat dit alles
vraagt om onderzoek en inzet op diverse terreinen. Een groep start met onderzoek naar vergunningen, eisen, en mogelijkheden voor een columbarium,
niet-kerkelijke uitvaarten, concerten etc. Een groep onderzoekt de mogelijkheden voor een inloophuis in overleg met zorginstanties en met de eventueel
benodigde aanpassingen van de koffiekamer. Een derde groep onderzoekt de
mogelijkheden om enerzijds de inkomsten te verhogen (bijv. door aanpassingen aan verwarming of isolatie en zonnepanelen op het dak) en anderzijds
onze financiële positie transparanter te maken door het opstellen van kwartaaloverzichten. En een groep gaat kijken hoe we als parochie meer naar
buiten kunnen treden, met gebruikmaking van moderne media als Facebook.
Er werden namen genoemd en mensen gaven zich op voor deze groepen.
Dat betekent niet dat we geen mensen meer nodig hebben. Zoekt u a.u.b.
mee met ons naar mensen waarvan u denkt dat ze behulpzaam kunnen zijn in
het onderzoek naar het verkrijgen van vergunningen, naar sponsoren, bestuursleden van zorginstellingen, creatieve mensen, mensen die letterlijk de
handen uit de mouwen willen steken, mensen die er willen zijn voor mensen.
Onze parochiedag was een goede, 'warme' dag. In de week na de parochiedag verscheen er een artikel met foto in het Limburgs Dagblad (20 november)
en op zondag 23 november werd het levensgrote affiche "Hou de Andreaskerk
open" bevestigd aan de kerkwand aan de Palestinastraat. Affiches op A4- en
A3-formaat werden uitgedeeld om thuis voor het raam te hangen. U kunt nog
een affiche ophalen in de kerk!
Naast alle plannen voor de toekomst willen we vooral kerk zijn en blijven. Een
kerk middenin de wijk en de wereld. Een kerk waar het evangelie en het voorbeeld van Jezus van Nazareth leidraad zijn in ons denken en doen. Die kerk
vraagt om een gemeenschap die geregeld samenkomt om te vieren, zingen,
bidden, leren, doen, om te ervaren dat de werkelijkheid - hoe complex ook anders, hoopvol wordt als je met Hem en met elkaar in zee gaat.
Eline Claassens

Expositie 'Van donker naar Licht'
Op veler verzoek is van donderdag 27 november tot 8 januari in de gang
weer de expositie 'Van donker naar Licht' van de leerlingen van Joop
Noordkamp te zien.
Expositie Jup Goffin
18 jaar geleden is Jup Goffin, vader van Sonja Schaaf die vorig jaar bij ons
exposeerde, op 74-jarige leeftijd overleden. Na een arbeidzaam leven als
meubelmaker had hij twee passies: wandelen in de natuur en schilderen.
Zijn schetsboek had hij altijd bij zich. Er stonden vooral schetsen van kastelen, boerderijen en kapelletjes in. Thuis werden het olieverfschilderijen. Het
resultaat is een reeks werken met typisch Limburgse taferelen vooral uit deze streek. Sonja Schaaf: "Mijn vader was een zeer bescheiden man en het
doet mij dan ook veel deugd dat ik u zijn talent hier in de Andreaskerk mag
tonen."
Doopgroep
Na 25 jaar met heel veel plezier de doopvoorbereidingen te hebben gedaan
vond ik het tijd worden om het stokje over te dragen aan een jonger iemand.
Brenda Noijen gaat vanaf 1 januari 2015 dit stokje van mij overnemen en de
ouders begeleiden naar een mooie doopviering voor hun kindje.
Ik wens haar evenveel inspiratie en voldoening toe, zoals ik die ook jarenlang ervaren heb. Om een doopafspraak te maken kunt u contact opnemen
met de parochie. De gastvrouwen zullen er dan voor zorgen dat uw vraag
doorgegeven wordt.
Marga Meyer
Doopdata 2015
Voor 2015 zijn de volgende doopmiddagen gepland: 25 januari, 22 februari,
22 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 23 augustus, 27 september, 25 oktober
en 22 november.
De voorbereidingsavonden zijn: 12 en 19 januari; 2 en 9 maart; 11 mei en
8 juni; 3 en 10 augustus; 5 en 12 oktober.
Rectificatie
Per abuis werd de naam van Skye Bosch, gedoopt op 23 november, verkeerd vermeld.

Een landelijke dag voor diaconale werkers op 17 november
Voor de zevende keer was er een landelijke netwerkdag, dit jaar in Weert,
voor mensen die diaconie of de zorg voor anderen, na aan het hart liggen.
170 mensen, veelal uit Limburg, luisterden in de ochtend naar Andries Baart.
De man van de 'presentietheorie', oftewel 'goede nabije afgestemde zorg'. Ik
stem mij af op de meest kwetsbare mens en vraag hem of haar wat hij of zij
wil. Het is moeilijk om je zo op te stellen. Er zijn problemen die je niet kunt oplossen, dan moet je nabij blijven, met hen optrekken (sporten, koken), hen de
kans geven zichzelf te laten zien: wat hun interesseert. Het uithouden bij
mensen is belangrijk.
Baart pleitte voor een rehabilitatie van het woord 'kwetsbaarheid'; het is een
ontkend taboe. In het Engels of Frans zijn er meerdere synoniemen voor
kwetsbaarheid, wij kennen maar dit ene woord. Het is daardoor een ongenuanceerd begrip: 11% van de Nederlanders kan de ontwikkelingen niet
bijbenen en daardoor zijn ze kwetsbaar, maar er bestaat ook sociale kwetsbaarheid als je van mensen houdt. Kunstenaars, musici, zieken,
gehandicapten zijn kwetsbare mensen, ze maken dat wij soms minder voortrazen; ze hebben daarom geen onwaarde; door hen krijgt humaniteit een
kans. Kwetsbaren hebben een moeilijk bestaan.
De bootvluchtelingen die de Middellandse Zee proberen over te steken naar
Europa, zijn de sterksten; zij worden door ons regime en onze wetten kwetsbaar gemaakt! Wij overvragen of beschuldigen mensen of kijken weg;
daarmee ontkennen we hun onderliggende waarde. De Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) gaat uit van zelfredzaamheid en van participatie van alle burgers. Dat is voor kwetsbare mensen vaak niet mogelijk. Belangrijk is te
ontdekken wie de kwetsbaren zijn bij de uitvoering van de Wmo. Groeien er
niet ook nieuwe kwetsbaren? Kerken wordt wakker, ga niet zomaar mee met
de tendens naar zelfredzaamheid, maar ben er voor de kwetsbaren, blijf solidair, dat is je opdracht!
In het middagprogramma deden we als parochie mee aan een workshop, samen met het 'Lief en Leed'-project in de Vrank en Zeswegen. In een kring van
twintig mensen bespraken we wat er in parochies en gemeenschappen gebeurt, waar we tegenaan lopen, wat goed gaat als het gaat om aandacht voor
mensen. Bezuinigingen in instellingen en organisaties als thuiszorg en gemeente maken zorg minder vanzelfsprekend. Er groeien nieuwe initiatieven
als SchuldHulpMaatje en inloophuizen. Het voelt goed om uit te wisselen met
elkaar. Het landelijk 'Netwerk Dak' verspreidt nieuwsbrieven en heeft een
website. Professor Baart wijst ons op www.presentie.nl.
Het was een waardevolle dag.
Nelly van Ooijen, Dolf Hutschemaekers, Eline Claassens

Fairtrade tijdens het Solidaridadweekend
Het derde weekend van de Advent - 13 en 14 december - staat dit jaar in het
teken van fairtrade met als thema: "Fairtrade brengt hoop en leven".
Via fairtrade krijgen boeren en arbeiders uit ontwikkelingslanden een eerlijke
betaling voor hun producten en kunnen zij werken onder veilige en gezonde
omstandigheden, zonder dwang, kinderarbeid of racisme. Multinationals helpen boeren met hun gewas of product om de oogst of opbrengst te
verbeteren. Daardoor profiteren meer dan zes miljoen mensen in Azië, Afrika
en Latijns-Amerika (indirect) van fairtrade. Fairtrade stelt de mens in staat
zich te ontwikkelen en het lot in eigen hand te nemen. Zo wil fairtrade zich inzetten voor een hoopvolle toekomst voor jonge boeren en boerinnen elders op
de wereld, zodat zij de kans krijgen hun eigen dromen waar te maken.
Onze kerk maakt al jaren werk van eerlijke handel, o.a. door het schenken
van fairtrade koffie en thee en de verkoop van foodproducten in de Wereldwinkel. Fairtrade past binnen het beleid van onze parochie. Wij zetten ons in
voor elkaar wanneer we zorg en aandacht nodig hebben en voor anderen die
in een moeilijke positie zijn.
Sinds begin november is de Wereldwinkel te vinden achter in de kerk bij het
beeld van 'Moeder aarde'. Eigenlijk logisch, want zorgen voor je naaste en
recht doen aan de ander horen tot de kern van het evangelie. Paus Franciscus schrijft in zijn apostolische brief De vreugde van het Evangelie: "Echt
geloof heeft altijd te maken met de wil om de wereld te veranderen, om iets
beters na te laten op deze aarde. Als kerk moeten we deelnemen aan de strijd
voor rechtvaardigheid. We moeten ons inzetten voor een betere wereld, in
woord en daad".
Het moet toch mogelijk zijn
het is mijn hoop mijn droom
het visioen waaruit ik leef
een aarde waar gerechtigheid woont
waar de mens met alles wat adem heeft
in vrede samenleeft samenwerkt
een aarde waar God zich thuis voelt.
Hans Bouma
Op zaterdag 13 december is er om 18.00 uur een maaltijdviering rond het
beeld van 'Moeder Aarde', op zondag 14 december is er om 10.30 uur een
eucharistieviering.
Van harte uitgenodigd, de Werkgroep Solidaridad: Eline Claassens, Ank
Frederiks, Hans en Wil Heijster, Enny en Harry Kerckhoffs, Anneke
Lustermans, Nelly van Ooyen en Brigitte Vogt

Kerstkaarten kopen?
Een van onze acties om de Andreaskerk open te houden is het laten maken
van kaarten van 'Moeder Aarde', het beeld van Rob Takens in de rioolbuis
achter in de kerk. Kaarten van de Moeder met het gouden gezicht en van
Moeder en Kind.
De kaarten kunnen ook voor andere gelegenheden worden gebruikt. De prijs
is € 1,= per stuk en 10 voor € 9,=. Verkrijgbaar bij de Wereldwinkel en de
gastvrouwen.
Van harte aanbevolen.
Kerst-Inn Parkstad Limburg 2014
Op 25 december 2014 is in Theater Heerlen de Kerst-Inn Parkstad Limburg.
Een dag vol gezelligheid en samenzijn met vele activiteiten en een keur aan
artiesten in een prachtig decor. De toegang is gratis.
De dag begint om 11.00 uur met een ontbijt (kosten € 2,50). Om16.00 uur is
er een viergangen kerstdiner (kosten € 16,00). Voor het ontbijt en diner dient
men zich van tevoren in te schrijven.
Tussen 12.00 en 21.30 uur vindt in de Limburgzaal een doorlopend gevarieerd muzikaal programma plaats. Van 12.00 uur tot 18.00 uur kan jong en oud
meedoen aan vele uitdagende activiteiten en workshops.
Info & reservering diner en ontbijt: Peter Ritzen 045-5751361, Marion 0433629099 of per e-mail: kerstinnparkstadlimburg@live.nl.
Tarieven voor vieringen in 2015
De tarieven voor 2015 blijven hetzelfde als in 2014:
 Intentie:
viering op zaterdag en zondag
dienst door de week
 Gestichte jaardienst: viering op zaterdag en zondag
10 jaar
20 jaar
 Huwelijksviering (trouwgeld):
 Uitvaartviering/herdenkingsdienst (rouwgeld):
begeleiding naar crematorium/andere begraafplaats
na voorafgaande kerkdienst
collecte is bestemd voor H. Missen voor de overledene
 Viering in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst
In het volgende parochieblad vindt u het complete overzicht.

€
€

25,00
10,00

€
€
€
€

250,00
500,00
1
400,00
1
400,00

€

50,00

€ 400,00

1

Geloofsestafette
Vorig jaar schreven om beurten een protestant en een katholiek een persoonlijk verhaal, onder de titel ‘Geloofsestafette’. Wij zetten de estafette
voort in onze parochie. Deze keer is de bijdrage van Marie-José Brounen:
Bij mijn werk als kinderintensivecare-verpleegkundige kom ik geregeld in aanraking met gezinnen waarvan een kind een levensbedreigende ziekte heeft en
soms ook komt te overlijden. Geen gemakkelijk werk hoor ik u denken, maar
ik hou van mijn werk; het is intensief en het geeft veel mooie momenten en
gelukkig gaan de meeste kinderen gezond naar huis. Maar binnen een afdeling waar zoveel kan op medisch en technisch gebied lopen we als team ook
geregeld aan tegen de grenzen van wat kan en de vraag of we alles moeten
doen wat kan. Soms denk ik dan na over de wereld waarin we leven, de wereld buiten onze afdeling. Het lijkt of die wereld steeds meer maakbaar wordt,
de snelheid waarmee de technologie zich ontwikkelt, al de dingen die we willen en kunnen kopen, de 'sky is de limit'. Hoe moeilijk is het dan om te
accepteren dat je het meest dierbare wat je bezit, je kind, dreigt te verliezen.
En het lijkt me dan bijna onmogelijk om nog de mooie dingen van het leven te
zien.
Een tijd geleden wees iemand van de dienst geestelijke verzorging me op het
boekje Oscar en oma Rozerood van Eric-Emmanuel Schmitt. Dit boekje vertelt het verhaal van Oscar, een jongetje met kanker dat op korte termijn gaat
overlijden. Hij ervaart hoe de mensen om hem heen moeite hebben met het
omgaan met zijn naderende dood, de dokters en zijn ouders praten er niet
met hem over. Hij ontmoet een hulpverlener, oma Rozerood, die hem adviseert zijn vragen en twijfels in de vorm van brieven aan God op te schijven.
Deze brieven leiden tot mooie discussies tussen oma en Oscar. Ik wil u in
plaats van een Bijbeltekst een tweetal fragmenten uit dit boek laten lezen.
Fragmenten die mij inspiratie geven en die ons laten zien hoe God en het
mooie van het leven te vinden in kleine dingen.
Oscar heeft met oma Rozerood afgesproken dat elke dag die hij nog te leven
heeft voor 10 jaar staat; zo wordt hij in korte tijd volwassen en kan nog vele
dingen beleven zoals trouwen met zijn vriendinnetje. Verder vraagt hij steeds
aan God of God een keer bij hem op bezoek wil komen. Hierover gaat het
eerste fragment. In het tweede fragment overziet hij de cyclus van het leven.
"Beste God,
Bedankt dat je bent gekomen. Je hebt precies het juiste moment gekozen
want het ging niet goed met me. Toen ik wakker werd dacht ik eraan dat ik 90
was en draaide mijn hoofd naar het raam om naar de sneeuw te kijken. Toen
had ik in de gaten dat je zou komen. Het was ochtend. Ik was alleen op aarde.
Het was zo vroeg dat de vogels nog sliepen, dat zelfs de nachtzuster waarschijnlijk een dutje deed en jij, jij probeerde de dageraad te maken. Het lukte
niet erg, maar jij hield vol. Het werd lichter. Je blies de lucht vol met wit, grijs
en blauw, je duwde de nacht weg, je bracht de wereld weer tot leven. Je hield
maar niet op.

Toen begreep ik het verschil tussen jou en ons: jij bent onvermoeibaar! Niet
kapot te krijgen. Altijd aan het werk. Daar wordt het dag! Daar wordt het nacht!
Daar breekt de lente aan! Daar breekt de winter aan!
Daar heb je Peggy Blue! En daar Oscar! En daar oma Rozerood! Wat een
conditie! Ik begreep dat jij er was. Dat je mij jouw geheim vertelde: bekijk de
wereld elke dag alsof het de eerste keer is. En toen heb ik je raad opgevolgd
en ik heb m'n best gedaan. De eerste keer. Ik keek naar het licht, de kleuren,
de bomen, de vogels, de dieren. Ik voelde de lucht door mijn neusgaten binnenstromen en mijn longen vullen. Ik hoorde stemmen die in de gang
opstegen als naar het gewelf van een kathedraal. Ik voelde mezelf leven. Ik
trilde van pure vreugde. Ik was gelukkig dat ik bestond. Het was geweldig.
Dank je wel, God, dat je dat voor mij heb gedaan. Het leek alsof je mijn hand
pakte en me mee nam naar de kern van het mysterie om het mysterie te aanschouwen. Dank je wel.
Tot morgen, kus,
Oscar"
"Beste God,
Vandaag ben ik honderd. Net als oma Rozerood. Ik slaap veel, maar ik voel
me goed. Ik heb mijn ouders geprobeerd uit te leggen dat het leven een gek
cadeau is. Eerst vind je het veel mooier dan het in feite is: je denkt dat je het
eeuwige leven hebt gekregen. Daarna vind je het maar niks: wat stelt het nou
voor, het duurt te kort, je zou het bijna willen weggooien. Ten slotte besef je
dat het geen cadeau is, alleen maar een lening. Dan probeer je het cadeau
waard te zijn. Ik ben nu honderd, dus ik weet waarover ik praat. Hoe ouder je
wordt, hoe geraffineerder je moet zijn om het leven te waarderen. Je moet
subtiel te werk gaan, een kunstenaar zijn. Met tien of twintig jaar kan iedere
stomkop van het leven genieten, maar met honderd, als je niet meer kunt lopen, moet je je hersens gebruiken. Ik weet niet of ik ze echt heb overtuigd. Ga
hen eens opzoeken. Maak het karwei af. Ik word een beetje moe.
Tot morgen, kus,
Oscar"
Ik geef het stokje door aan Samantha Beganovic
Marie-Jose Brounen

Vieringen van 13 december 2014 t/m 11 januari 2015
Vrijdag 12 december 2014
10.30 uur: In gesprek met de Bijbel
Weekend 13 en 14 december 2014, Derde zondag van de Advent
Solidaridadweekend
Zaterdag 18.00 uur: maaltijdviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering, kindernevendienst
Gebed voor: Ada Hayes-Beekveld (vw. verjaardag)
Weekend 20 en 21 december 2014, Vierde zondag van de Advent
Zaterdag 18.00 uur: gebedsdienst
Gebed voor: Johan Lecoeur, Pascalle Flekken
Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering, kindernevendienst
Gebed voor: Bets Böhmer-Meessen, en voor Dolf en Nel Hutschemaekers
(b.g.v. hun 40-jarig huwelijk)

Kerstmis
Woensdag 24 december 2014
17.00 uur: kleuterviering
Een viering voor de allerkleinsten met het kerstverhaal zoals twee muisjes ons
dat vertellen. En we zingen kerstliedjes. De kinderen worden ook uitgenodigd
om mee te doen en iets mee te brengen, bijv. een mooie tekening voor het
Kind Jezus of een mooie (kerst)kaart voor Maria en Jozef.
18.00 uur: gezinsviering
Een viering voor gezinnen met wat grotere kinderen. Anne en Brenda vertellen en spelen samen met de kinderen het kerstverhaal. Engelen en herders
brengen de wereld in rep en roer bij het zien van dit kind. Een eeuwenoud
verhaal dat nooit verveelt. Beleef het maar.
20.00 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor: ouders Butink-Sijmons, ouders Vossen-Heinen
Donderdag 25 december 2014, Eerste Kerstdag
10.30 uur: eucharistieviering met daarna feestelijke koffie
Koor: cantorgroep
Kerstmis vieren, samen je dankbaarheid om het Kind en elk kind, uitzingen.
Na de dienst is er een extra feestelijke koffie met kerstbrood voor mensen die
op deze dag niet naar familie kunnen of om welke reden dan ook alleen zijn
en behoefte hebben om samen te zijn. Van harte welkom!

Vervolg vieringen van 13 december 2014 t/m 11 januari 2015
Vrijdag 26 december 2014, Tweede Kerstdag
10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor: Jo Eurlings (jaardienst)
Weekend 27 en 28 december 2014
Zaterdag: geen viering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Mieke Bruls
Woensdag 31 december 2014
19.00 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Donderdag 1 januari 2015, Nieuwjaar
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Vrijdag 2 januari 2015: geen viering

Weekend 3 en 4 januari 2015, Driekoningen
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Lucci Cante
Gebed voor: Corrie Wiggers
Weekend 10 en 11 januari 2015
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Nieuwjaarsborrel
Wij nodigen u ook dit jaar weer van harte uit om op Nieuwjaarsdag, na de
viering van 10.30 uur, elkaar een zalig Nieuwjaar te wensen onder het genot
van een kop koffie of een glaasje wijn. Van harte welkom.
Parochiebestuur en pastoraal team

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 13 januari 2015.
Gelieve uw intenties voor het volgende parochieblad (periode 17 janauri
2015 tot en met 15 februari 2015) op te geven vóór 29 december 2014.

