
 

  
 
 

Vasten in de Veertigdagentijd 

Vasten, een bepaalde tijd minder eten, voorafgaand aan een belangrijke ge-
beurtenis, is een oeroud ritueel, gebruikelijk in vrijwel alle religies. Vasten wil 
mensen ontvankelijk maken, laten toeleven, uitzien naar iets wat groter - niet 
gewoon is - in onszelf. 

Mozes vastte veertig dagen toen hij op de berg Sinai de 'tien geboden' ont-
ving, om ze te kunnen neerschrijven op de 'stenen tafelen'. Jezus brengt 
voorafgaand aan zijn openbare optreden eerst veertig dagen door in de 
woestijn. Mohammed vastte in de grot Hira even buiten Mekka, in de negen-
de maand ramadan. Hij ontving daar 'de nacht van de bestemming' die later 
in de Koran zou worden opgetekend. Boeddha vastte voorafgaand aan de 
verlichting; hij werd zich bewust dat een middenweg die uitersten vermijdt, 
leidt tot geestelijk evenwicht.  

Het voorbeeld van deze grote mensen heeft ertoe geleid dat vasten een ver-
trouwde praktijk is geworden. 

Naast voorbereiding wordt het vasten ook gepraktiseerd als een vorm van 
reiniging of zuivering (ontslakking). Je zuiveren van het oude om je meer ont-
vankelijk te maken voor het nieuwe. Besef van schuld, berouw én hoop. Jona 
laat de inwoners van Ninive, nadat de stad met de ondergang wordt bedreigd, 
vasten, door as op hun hoofd te strooien, een boetekleed aan te trekken en 
elkaar op te roepen anders te gaan leven.  

Al mijmerend over het voorbeeld van Jona zou ik zijn verhaal zó over de we-
reld willen laten gaan. 

Onze wereld, onze aarde wordt bedreigd, we weten het en we kunnen het al-
om horen wat er staat te gebeuren als we doorgaan zoals we nu leven, met 
elkaar omgaan, uitsluiten, nemen... 
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Wereldwijd gaan er stemmen op om bewust die levenshouding te keren, ik 
denk aan Avaaz, dat digitaal mensen oproept, aan organisaties als Amnesty 
International, Greenpeace, en aan de vele kleine actiegroepen zoals ook in 
onze Andreas, door ons in te zetten voor een nieuw project voor kinderen 
vooral, in Sierra Leone. 

De ontwikkelingen rond het voortbestaan van onze kerk maken ons bewust 
van de mogelijkheden, de rijkdom die het gebouw biedt, door de symboliek, 
de inrichting, de plek midden in de wijk. 

Het besef dat de kerk van ons allemaal is, dat niet alleen de voorgangers be-
palen, maar dat alle parochianen worden opgeroepen, uitgedaagd, mee vorm 
te geven aan hoe we kerk willen zijn in onze tijd.  

Vasten kun je in je eentje doen, je kunt ook mensen uitnodigen om samen te 
praten over wat jou drijft in de vasten en wat je tegenhoudt. U zou gebruik 
mogen maken van onze kerk om samen van gedachten te wisselen, om sa-
men stil te zijn, te bidden en daarbij rituelen te bedenken, of te laten groeien 
in een samenzijn. U zou mensen kunnen vragen om een vastendag per week 
te houden en daarbij samen een eenvoudige maaltijd te bereiden en samen 
te eten, en het geld dat je daarmee spaart te geven aan een goed doel. 

Vasten doe je niet alleen voor jezelf, bij vasten hoort ook compassie: je inner-
lijk willen verbinden met mensen dichtbij en veraf. Vasten vraagt om 
eerlijkheid, onderscheidingsvermogen en zelfkennis en het geeft vrijheid. 
Vasten is, zoals Door Brouns-Wewerinke het zegt: 'vrij worden door jezelf te 
binden aan wat er werkelijk toe doet, wat wezenlijk is. Soms moet je je daar-
voor onthouden, soms moet je de teugels laten vieren'. 

Dat het een bijzondere vastentijd wordt! 

Eline Claassens 

 

(Bovenstaande gedachten werden mede ontleend aan het tijdschrift 'Speling' 
rond het thema Vasten 2013/3.) 



 

 
Presentatiedienst 
Op zaterdag 7 maart zullen de 6 communicantjes van dit jaar zich voorstellen 
aan de parochie. In deze gezinsviering zal ook Luna Sövari gedoopt worden. 
De communicanten werken in een boekje, dat heet ‘In de Wolken’, en bij dat 
thema zullen we in deze viering aansluiten.  
Iedereen die mee wil vieren is van harte welkom. 
Nan Paffen 
 
Kinderactiviteiten in de veertigdagentijd 
Na de carnavalsvakantie zullen we tijdens de weekenddiensten op verschil-
lende manieren aandacht aan de kinderen besteden.  
We beginnen op zondag 1 maart: dan staat ook tijdens de kindernevendienst  
de Vastenactie centraal en na afloop van de viering zullen de ComKids (een 
groepje kinderen die na hun communie nog regelmatig in de kerk bij elkaar 
komen) hun zelfgemaakte sneeuwpoppen en bloemen verkopen.   
Op zaterdag 7 maart, 18.00 uur, is de presentatie van de communicantjes; 
daarbij zijn ook andere kinderen van harte welkom.  
Zondag 15 maart is er kindernevendienst. 
Zaterdag 21 maart zal de grotere jeugd meewerken aan een maaltijdviering in 
het kader van de Vastenactie. 
Op zaterdag 28 maart is er een familieviering in het kader van Palmzondag. 
Tijdens deze viering kunnen de kinderen hun zelfgemaakte palmpaasstokken 
meenemen. Ze worden in de dienst gezegend en we lopen er ook een rondje 
mee door de tuin.  
Tot slot is er op 3 april, Goede Vrijdag om 15.00 uur, een bijzondere Goede 
Vrijdagactiviteit, nl. de inmiddels traditionele ‘kruisjestocht’, waarbij we een 
tocht door de wijk maken, langs enkele bijzondere plekken.  
Nan Paffen 

 

 
Uitstapje misdienaars 
Op 24 januari zijn we met de misdienaars op stap geweest. Helaas was de 
groep niet helemaal compleet. Toch hebben we er met degenen die er waren 
een gezellige avond van gemaakt. We zijn eerst naar de Leisuredome in 
Kerkrade gegaan. Hier hebben we bij Bowlo gebowld. Daarna hebben we in 
de parochie heerlijke pizza's gegeten. Pater Geert Bles was hierbij ook van 
de partij! Het was een leuke avond!  
Brenda Noijen 

 
 



 

 
Vastenaktie: voor de toekomst van kinderen in Sierra Leone 
Van 2008 tot 2013 heeft de Stichting Taiama-Andreas samen met de Andre-
asparochie geholpen bij projecten in Sierra Leone. In de zuidelijke provincies 
Moyamba en Bo werkten we samen met de Womens Partnership for Justice 
and Peace. Dat was steeds in het kader van de landelijke Vastenaktie. 
De projecten betroffen ondersteuning voor vrouwen om meer zelfstandigheid 
en juridische hulp te krijgen. Daarnaast het mogelijk maken van onderwijs 
aan kinderen. Het was steeds onze bedoeling om niet alleen als geldschie-
ters te functioneren, maar contact over en weer te hebben met de lokale 
bevolking, o.a. door uitwisselingsbezoeken. Wij kunnen terugzien op een 
aantal goed geslaagde projecten. Uw financiële hulp was daarbij onmisbaar. 
Vanaf 2015 blijven wij ons inzetten voor Sierra Leone. We hebben mede op 
verzoek van Kelly Fofanah, bestuurslid van onze stichting en afkomstig uit 
Kabala in Noord Sierra Leone, contact gezocht met de internationale organi-
satie Defence for Children, die ook in Sierra Leone actief is, om samen met 
hen een project in Kabala uit te voeren. 
Deze organisatie maakt kinderen weerbaar en leert ze zelf hun problemen op  
te lossen. Dit wordt vooral gedaan door ze samen te brengen in groepen. 
Dergelijke projecten zijn al in meerdere regio’s uitgevoerd en er is een soort 
landelijke structuur ontwikkeld. In Kabala bestaat dit nog niet. 
Defence for Children heeft een project daarvoor geschreven, en Samira  
Halloway, medewerkster van de organisatie, gaat dat uitvoeren. Defence for 
Children bewaakt de uitvoering en er is geregeld terugkoppeling afgesproken. 
In het project speelt ook preventie van ebola een rol.  
Het project duurt drie jaar en per jaar is er € 6.000,= nodig.  
Wij gaan daar ons best voor doen in de jaarlijkse Vastenaktie, maar kunnen 
niet zonder uw financiële hulp. Ook nu willen wij dat weer doen door contac-
ten tussen mensen daar en hier om zo van elkaar te leren. 

Gard Verstegen, stichting Taiama-Andreas 
 
 
Een oecumenische gebedsontmoeting voor vrede en wijsheid  
vrijdag 20 februari om 19.00 uur  
in de Andreaskerk, de Ark in Landgraaf, bij het Leger des Heils in Treebeek 
 
Een half jaar na onze eerste gebedsbijeenkomst n.a.v. de schending van de 
rechten van de Yezidi's komen we opnieuw samen in deze kerken om te vra-
gen om wijsheid, om kracht, om niet te vluchten in haat of onverschilligheid, 
of elkaar beschuldigen van wie de aanstichter is van de wreedheden in Syrië, 
Oekraïne, Irak, Nigeria en nog zoveel andere plekken op onze wereld. 
Laten we aan elkaar onze ongerustheid, betrokkenheid en onze machteloos-
heid zien en die voorleggen aan de Oneindige van wie alles uitgaat en naar 
wie alles terugvloeit en samenkomt. 
Van harte uitgenodigd rond het beeld van Moeder Aarde. 



 

 
Terugblik op oecumenische viering en de vredeswake 
Op zondag 18 januari, het begin van de week voor de eenheid van de Chris-
tenen, vierden we samen met de Protestantse kerk van het Tempsplein in 
Heerlen en de Ark in Landgraaf. In de goed bezette Ark hebben we samen 
gezongen, gebeden en zijn stil geweest. Vanuit alle drie de kerken werd een 
kruik water binnen gedragen en in één schaal gegoten. Heel bijzonder was 
daarna het ‘zegen-moment’, waarbij ieder naar voren kon komen om zichzelf 
of de ander te zegenen met dit water. Ook bijzonder was dat tijdens de vie-
ring verschillende mensen vertelden wat geloof voor hem/haar betekende. 
Deze mooie viering kreeg een breed vervolg op vrijdag 23 januari met een 
oecumenische gebedswake: om een klein begin van vrede. Tijdens deze wa-
ke, die bijgewoond werd door zo’n 40 mensen van allerlei denominaties (o.a. 
Christenen, moslims, Yezidi’s), konden we onze onmacht, maar ook onze 
hoop met elkaar delen. 
Nan Paffen 
 
 
De toekomst van de Andreas: haalbaarheidsonderzoek 
Zoals u eerder hebt kunnen lezen, wordt er een haalbaarheidsonderzoek 
naar de toekomst van onze kerk uitgevoerd. Nadine Huids en Paul Schümans 
van Walas Concepts hebben informatie over het gebouw verzameld (tekenin-
gen, foto's, hoe vaak wordt het gebouw gebruikt). Er vindt intensief overleg 
plaats met het parochiebestuur en het pastoraal team. Om de twee weken 
schuiven daar de kartrekkers van de werkgroepjes bij aan.  
Intussen werken ook deze werkgroepjes hard aan verschillende toekomst-
scenario's voor onze parochie. Enkele ideeën die onderzocht worden zijn: 
 de ruimte beschikbaar stellen voor niet-kerkelijke uitvaarten; 
 het plaatsen van urnen bij Moeder Aarde of langs het pad om de kerk; 
 het realiseren van een inloophuis en/of een stiltecentrum; 
 plaatsing van het gebouw op een lijst van cultureel erfgoed (het is de eni-

ge door Laurens Bisscheroux ontworpen kerk); 
 organiseren van activiteiten in het kader van het Jaar van de Mijnen; 
 energiebesparing; 
 meer gebruik maken van onze website. 
Zomaar een greep uit de vele ideeën die in de werkgroepjes opborrelen. Hebt 
u ideeën of tips, meld het ons dan gerust.  
Er zal overlegd worden met de gemeente. En parochianen en omwonenden 
krijgen de gelegenheid hun zegje te doen. Dus misschien komt men ook bij u 
langs. 
Voor alle duidelijkheid: ons doel is het behouden van het kerkgebouw voor de 
parochie, eventueel samen met andere gebruikers. Wij houden u op de hoog-
te van de voortgang van het onderzoek. 
Karin van Doormaal 
 
 



 

 
Actie Kerkbalans 
In januari was de jaarlijkse Actie Kerkbalans. U hebt daarover in het vorige 
parochieblad kunnen lezen. Zoals gebruikelijk werd er tijdens die actie gele-
genheid geboden om vragen te stellen aan het pastoraal team en het 
parochiebestuur over de gang van zaken in de parochie. Dit jaar kon dat op 
25 januari, direct na de viering. Na een korte inleiding over het haalbaar-
heidsonderzoek, de financiën, de nieuwe (kandidaat-)parochiebestuursleden 
en activiteiten van het pastoraal team, kwamen de vragen.  
Uiteraard gingen die over de toekomst van onze parochie en over de zorgelij-
ke financiële situatie. Een van de vragen was: "Wat gebeurt er met mijn 
kerkbijdrage aan de Andreasparochie als ik kom te overlijden na een even-
tuele sluiting van het gebouw?" Het antwoord: deze kerkbijdrage telt ook mee 
voor de berekening van de eventueel te betalen kosten voor een uitvaart-
dienst in een andere parochie binnen het dekenaat. Dus als u in de laatste 
vier jaar voor het overlijden in totaal € 400,= hebt betaald aan kerkbijdrage, 
dan hoeft u niet te betalen voor een uitvaart in de kerk, ook al is die in een 
andere parochie binnen het dekenaat. Maar - zoals u hiervoor heeft kunnen 
lezen - met uw steun houden wij de Andreaskerk open! 
Het is een goede gewoonte geworden om een keer per jaar uw vragen te be-
antwoorden. Natuurlijk kunt u ook de rest van het jaar met vragen bij ons 
terecht, na de vieringen, door de week bij de gastvrouwen of per post of e-
mail (parochiesintandreas@home.nl). 
Uw kerkbijdrage zien wij graag tegemoet op ons rekeningnummer NL21 
ABNA 0577627325. Alvast hartelijk dank. 
Karin van Doormaal 
 

 



 

 
Expositie Nelly van den Boom-Hukkelhoven 
van donderdag 12 februari tot donderdag 19 maart 
 
Nelly werd geboren in 1936 te Susteren. Als jong meisje deed zij aan ballet, 
speelde klassiek piano en was een fanatieke toneelspeelster. Maar zij bleef 
steeds zoeken naar expressiemogelijkheden om haar emoties en gevoelens 
tot uiting te brengen, voor haarzelf maar ook voor anderen. De natuur, luch-
ten en bloemen fascineerden haar enorm en zo begon zij zich meer en meer 
te bekwamen in het aquarelleren. Later - in 1992 - ontdekte zij de grafische 
kunst en specialiseerde zij zich in etsen, droge naald, monotypes en combi-
naties hiervan. 
Weer wat later volgde het maken van bronzen beeldjes en ontplooide zij zich 
als een verdienstelijk amateurfotografe. Al deze kwaliteiten en combinaties 
ervan zorgen voor zeer aparte en creatieve kunstwerken. Kortom: laat u ver-
rassen en inspireren door het mooie werk dat wij hier van Nelly mogen laten 
zien.  

 
Nano: science of fiction? 
Onder deze titel houdt prof. dr. Theo Rasing van de Radboud Universiteit 
Nijmegen op 26 februari een lezing voor het dekenaat. De lezing is in het 
Theater Heerlen (in de "Thuis&Partners Zaal") en begint om 19.30 uur. De 
koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Voor de lezing wordt een vrije gave 
gevraagd. 
 
Markt en Movies 
Tussen Carnaval en Pasen vertoont De drie ringen in samenwerking met de 
protestantse gemeente Heerlen op de dinsdagmiddagen om 13.30 uur films 
in De Brug aan het Tempsplein. Drie films zijn geprogrammeerd in het kader 
van 'Vrede, Vrijheid, Verzoening', en drie films sluiten aan bij het thema van 
de Boekenweek: 'Waanzin'. 
De eerste film, What's eating Gilbert Grape, is op 24 februari om 13.30 uur. 
De film is gratis; voor koffie/thee wordt € 2,50 gevraagd. 



 

 

Vieringen van 18 februari t/m 15 maart 2015 
 

Woensdag 18 februari, Aswoensdag 
19.00 uur: oecumenische viering 
 
Vrijdag 20 februari 
19.00 uur: oecumenische gebedsviering voor vrede en wijsheid 
 
Weekend 21 en 22 februari 
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering 
Gebed voor Pascalle Flekken (jaardienst en vw. verjaardag) 
Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
 
Zondag 14.00 uur: doopdienst 
Gedoopt wordt Emme Weyden 
 
Weekend 28 februari en 1 maart 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering (met kindernevendienst) 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
 
Vrijdag 6 maart 
10.30 uur: eerstevrijdagviering 
 
Weekend 7 en 8 maart 
Zaterdag 18.00 uur: gezinsviering, presentatie communicanten 
Gedoopt wordt Luna Sövari  
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
 
Weekend 14 en 15 maart 
Zaterdag 18.00 uur:  eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering (met kindernevendienst) 
 
 
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 17 maart. 
Gelieve uw intenties voor het volgende parochieblad (periode 21 maart tot 
en met 12 april) op te geven vóór 1 maart. 
 
 
 
 
 
 
 


