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2015…
een gezegend Nieuwjaar
voor u, voor onze parochie, voor onze wijk, onze wereld
Uw wil geschiede, bidden we in het Onze Vader. Als we dat vertrouwen
(meer) zouden durven geven aan Hem, aan Zijn voorbeeld, hoe zou de wereld
er dan uitzien, zo vraag ik me vaker af.
Ik vond een gedicht - Tijd van leven - dat goed aangeeft dat wij het zijn die de
eerste stap moeten zetten:
"Velen geven Mij een naam:
Krishna, Jahweh, God, Vader, Allah, Moeder...
Mensen hebben namen nodig om te kunnen roepen,
om te kunnen gedenken, om een weg te kunnen duiden.
Maar geen naam doet Mij recht en geen weg is de ene ware;
er lopen veel goede wegen naar Mij.
Als onderweg mijn droom maar tot leven komt,
als de weg maar uitkomt bij Mij.
In Mij krijg je alle ruimte om jouw weg te gaan.
In Mij krijg je alle tijd, jouw tijd te leven."
Zr. Paula Copray
VREDE en ALLE GOEDS in 2015!
namens pastoraal team en parochiebestuur,
Eline Claassens
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De toekomst van de Andreas: haalbaarheidsonderzoek
Naar aanleiding van het Dekenaal Kerkenplan (juni 2014) is er in december
een gesprek geweest met Paul Schümans en Nadine Huids, vertegenwoordigers van Walas Concepts, met het pastoraal team en het parochiebestuur.
Onderwerp van gesprek was het zogeheten 'haalbaarheidsonderzoek' dat
voor onze parochie uitgevoerd wordt. Op 31 maart moet dat onderzoek afgerond zijn. Tijdens het onderzoek gaat Walas samen met ons - met de
inmiddels vijf groepen die gevormd zijn om de Andreas open te houden tweewekelijks rond de tafel zitten om te bezien of onze plannen haalbaar zijn
en hoe we het best te werk kunnen gaan.
Op 12 januari is de eerste samenkomst voor dat onderzoek. Bij dat gesprek
zijn aanwezig de leden van het pastoraal team en parochiebestuur en de vijf
vertegenwoordigers uit de groepen. De vertegenwoordigers van de groepen
kunt u aanklampen met ideeën, vragen, namen van mensen die ons zouden
kunnen helpen, of om uzelf aan te melden om mee te doen. De coördinatoren
van de werkgroepen zijn:
 voor de commissie gebouw en columbarium (urnenmuur): Jacq Zenden,
tel. 045 5319744, jjh.zenden@gmail.com;
 voor de commissie zorg (een inloophuis en/of andere wijkfuncties in onze
kerk) is dat Enny Kerckhoffs, kerckhoffs69@hotmail.com;
 voor de PR-groep: Marie-José Brounen, mariejose.brounen@gmail.com,
045 5319232;
 voor de groep kunst (Bisscheroux e.a.): Marga Meijer, 045 5415177,
margameyer@home.nl;
 voor de commissie financiën: Dolf Hutschemaekers, 045 5425783,
neldolf@yahoo.com.
Voor de commissie jongeren wordt nog gezocht naar een vertegenwoordiger.
Hiervoor kunt u zich melden bij Nan Paffen (najopaffen@home.nl, 5423211).
Alle groepen zijn gestart met een eerste oriëntatie aan de hand van vragen
als: wat willen we, wie en wat hebben we daarvoor nodig, waar kunnen we
daarvoor terecht, welke zijn de beste stappen.
In ons volgende parochieblad leest u meer over de ontwikkelingen.
Wij hebben goede moed en zin om te werken aan een toekomst voor onze
kerk, omdat we voelen dat het gebouw past bij onze plannen om kerk te zijn in
deze tijd.
Eline Claassens
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Hallo Holland
Over vluchtelingen en vluchtelingenwerk hebben we allemaal wel een mening.
Meestal is die gebaseerd op vage verhalen die we ergens hebben gehoord.
Op 19 januari vertelt Wiel Regtop, taalcoach bij het VluchtelingenWerk Heerlen, over zijn werk en spreekt met een Syrische vluchteling over zijn
ervaringen. Aansluitend speelt Theatergroep Cactus uit Arnhem de voorstelling Hallo Holland. Theatergroep Cactus werkt met Arnhemse jongeren van
diverse culturele achtergronden aan theatervoorstellingen over maatschappelijke thema's.
Maandag 19 januari van 14.00 tot 16.00 uur in de Andreaskerk. Voor de entree wordt een vrije gave gevraagd. Wel graag tevoren aanmelden bij De drie
ringen (www.dedrieringen.org of 045 4009170) of bij de gastvrouwen.

Serious Request 2015 in Heerlen
In de week voor Kerstmis was de jaarlijkse actie van Serious Request en radio
3FM. Vanuit Haarlem voerde men actie voor meisjes en vrouwen die het
slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden. De opbrengst was
ruim € 12 miljoen!
In 2015 is Serious Request in Heerlen. Het doel is nog niet bekend.
De kerken van Parkstad Limburg, protestants en katholiek, willen zich dit jaar
inzetten voor deze actie. We willen vanaf september tal van acties op touw
zetten om geld te werven. Immers, kerk zijn is niet alleen wat wij zondags
doen, maar ook in de week die volgt: het geloof uitdragen in het dagelijks leven. Door via onze acties geld in te zamelen voor het doel van Serious
Request 2015 willen wij een ander gezicht van de kerk laten zien. De opbrengst zal in december 2015 worden aangeboden in het Glazen Huis in
Heerlen.
Welke acties het zullen worden, weten we nu nog niet precies. Wij houden u
op de hoogte en hopen dat velen meedoen.
namens de commissie 'Serious Request': Karin van Doormaal
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Vieringen van 17 januari t/m 15 februari 2015
Vrijdag 16 januari 2015
10.30 uur: In gesprek met de Bijbel (over Jesaja)
Weekend 17 en 18 januari 2015
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gedoopt wordt Dennis Meeder
Zondag 10.00 uur: oecumenische viering in de Ark, Op de Heugden 23,
Landgraaf; geen viering in de Andreaskerk
Weekend 24 en 25 januari 2015
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Pascalle Flekken en Hannie Thissen-Popken
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor: Henk en Paul Noestheden
Doopmiddag
15.00 uur: gedoopt wordt Jules Reinaerts
Weekend 31 januari en 1 februari 2015
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Johan Lecoeur
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Huub van Ooijen (jaardienst)
Vrijdag 6 februari 2015
10.30 uur: eerste vrijdagviering
Weekend 7 en 8 februari 2015
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Bets Böhmer-Meessen en Daniël America (vw. zijn verjaardag)
Weekend 14 en 15 februari 2015
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Woensdag 18 februari 2015, Aswoensdag
19.00 uur: oecumenische viering
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 17 februari 2015.
Gelieve uw intenties voor het volgende parochieblad (periode 21 februari
2015 tot en met 15 maart 2015) op te geven vóór 2 februari 2015.
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Mijn kerk in balans
De Andreaskerk en het parochiehuis zijn het hart, de levensader van onze
parochie. Het is de plek waar wij samenkomen, plannen maken, samen
rouwen en samen vieren. We komen er samen voor de doop van een kind, de
uitvaart van een dierbare, en om Kerstmis of Pasen te vieren. Voor de viering
in het weekend, een luisterend oor of een gesprek over een tekst uit de Bijbel.
Deze plek willen wij graag behouden. Daarvoor hebben wij uw steun hard
nodig. Met uw kerkbijdrage blijft onze parochie in balans.

"Ik word aangeraakt"
Dit is het jaarthema van onze parochie. Velen worden geraakt door de
boodschap van Jezus. Zij zetten zich bijvoorbeeld in als gastvrouw, koster,
misdienaar, bezorger van het parochieblad, als tuinman of in een werkgroep
of koor. Allemaal zijn zij aangeraakt en willen zij werken aan een
kerk/parochie die er is voor de mensen. Iedereen is van harte welkom; wij
sluiten niemand uit.

Hoe kan ik de parochie steunen?
Door vrijwilliger te worden: zonder vrijwilligers kan een parochiegemeenschap niet. En omdat vele handen licht werk maken, zijn wij steeds op zoek
naar nieuwe vrijwilligers. Wilt u zich inzetten voor onze parochie, meldt u zich
dan aan via het formulier achter in deze folder of bij de gastvrouwen/kosters.
Met uw kerkbijdrage: want ook al gebeurt veel door vrijwilligers, er is ook
geld nodig. Daarvoor zijn wij van u afhankelijk.
Om een bekend misverstand uit te weg te helpen: wij krijgen geen subsidie
van de overheid of van het bisdom. Wij moeten rondkomen van uw giften.

Waar gaat het geld naar toe?
Het geld gebruiken wij voor het salaris van onze pastoraal werkster, voor koffie en thee, voor kaarsen en hosties, voor water en licht, voor activiteiten voor
kinderen, om de kerk te versieren, voor onze diaconale activiteiten, en voor
scholing en vorming van vrijwilligers. Kortom: voor alle kosten die gemaakt
moeten worden om onze kerkdeuren open te houden en u welkom te heten.
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Hoeveel zal ik bijdragen?
Iedereen is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar kerkbijdrage te bepalen. De
richtlijn van het bisdom Roermond geeft voor 2015 een bedrag aan van minimaal € 100,00 per jaar.
Als u dit de laatste vier jaar achter elkaar hebt betaald, worden de kosten voor
huwelijks- en rouwdiensten niet in rekening gebracht.
Uiteraard is een hoger bedrag meer dan welkom. Willen wij alle plannen kunnen realiseren is meer kerkbijdrage zelfs hard nodig.
U kunt uw kerkbijdrage aftrekken van de belasting. Onze parochie is als onderdeel van de rooms-katholieke kerk een algemeen nut beogende instelling
(ANBI). Als u een periodieke gift geeft, voor de duur van 5 jaar, dan kunt u dit
bedrag volledig aftrekken van de belasting. U hoeft dan geen rekening te houden met de drempel van 1 procent van het verzamelinkomen.

Hoe maak ik het geld over?
Dat kan op verschillende manieren:
U kunt uw bijdrage overmaken op onze rekening:

NL21ABNA 0577627325 (ABNAMRO)
t.n.v. Parochie H. Andreas
onder vermelding van actie Kerkbalans 2015
U kunt de bijgesloten acceptgiro gebruiken. Bent u die kwijt, dan kunt u in de
kerk een nieuwe krijgen.
Of u kunt via uw bank een periodieke overboeking regelen.
Om ons een idee te geven waar we het komende jaar op mogen rekenen,
zou het fijn zijn als u het formulier op de laatste bladzijde invult. U kunt
dat ook gebruiken als u uw huidige bijdrage wilt verhogen.
Wij danken iedereen van harte voor de bijdrage in het afgelopen jaar. En wij
danken u bij voorbaat voor uw kerkbijdrage voor dit jaar.
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Hoe staan we er nu voor?
Exploitatieoverzicht 2011-2013
2013

2012

2011

Kerkbijdragen
Collecten
Stipendia, huwelijken, uitvaarten
Overige inkomsten
Totale inkomsten

22.269
6.777
3.709
14.264
47.019

24.580
7.367
5.633
11.351
48.931

22.390
7.486
3.584
12.746
46.206

Personeelslasten
Energielasten
Reservering groot onderhoud
Overige lasten kerkgebouw
Afdracht bisdom, dekenaat
Kosten eredienst
Overige lasten
Totale lasten

22.373
9.443
0
3.213
6.779
1.299
7.044
50.151

19.619
9.779
7.038
1.952
6.542
1.381
7.091
53.402

21.698
8.445
6.500
1.894
6.338
2.243
6.333
53.451

Resultaat

- 3.132

- 4.471

- 7.245

Toelichting:
Alle bedragen zijn in euro's.
‘Overige inkomsten’ zijn o.a. giften, bijdragen voor pastoraal werk,
kaarsengeld en verhuur.
'Overige lasten' bestaan uit o.a. kosten voor diaconie, parochieblad en
administratie.
De collecten voor derden hebben in 2013 in totaal € 2.916,= opgebracht. Er is
gecollecteerd voor o.a. Vrouwengroep Vlinder, Solidaridad, Vastenactie, Miva,
Week Nederlandse Missionarissen en de Samenwerkende Hulporganisaties
(voor de Filipijnen).
De Wereldwinkel heeft in 2013 in totaal voor € 1.925,60 aan producten
verkocht.
Mocht u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebben, dan willen wij
deze uiteraard graag beantwoorden. U kunt uw vragen stellen tijdens de
bijeenkomst voor parochianen, leden van het pastoraal team en het
parochiebestuur op 25 januari na de viering van 10.30 uur.
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Tarieven voor vieringen 2015
In het algemeen worden in onze parochie de adviestarieven van het bisdom
gevolgd. Voor 2015 zijn dat de volgende bedragen:
 Intentie:
viering op zaterdag en zondag
€ 25,00
dienst door de week
€ 10,00
 Gestichte jaardienst: viering op zaterdag en zondag
5 jaar
€ 125,00
10 jaar
€ 250,00
20 jaar
€ 500,00
1
 Huwelijksviering:
€ 400,00
1
 Uitvaartviering/herdenkingsdienst:
€ 400,00
begeleiding naar crematorium/andere begraafplaats
na voorafgaande kerkdienst
€ 50,00
collecte is bestemd voor H. Missen voor de overledene
1
 Viering in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 400,00
 Jubileumviering (als extra viering)
in overleg
1
Heeft men in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de desbetreffende
kerkdienst c.q. viering in het crematorium de minimumkerkbijdrage betaald,
dan wordt dit bedrag niet in rekening gebracht. Was de bijdrage minder, dan
wordt de totale bijdrage in mindering gebracht op het te betalen bedrag. Voor
2015 is de minimumbijdrage vastgesteld op € 100,00 per jaar.

De landelijke actie Kerkbalans 2015
wordt gehouden van 18 januari tot en met 1 februari.
Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan een levendige parochiegemeenschap. Samen kunnen wij onze parochie inhoudelijk krachtig
maken. Als wij ook samen onze schouders eronder zetten om de financiën
gezond te houden, dan zijn wij op de goede weg; dan is onze kerk in balans.
Helpt u ons mee?
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TOEZEGGING KERKBIJDRAGE 2015
Ondergetekende:
Naam: …………………………………………………………………...
Voorletters: ……………………………………………………………..
Straat: ……………………………..…… Huisnummer: …..............
Postcode en woonplaats: ...............................................................
Telefoon: ..………………………………………………………………
E-mailadres: ……………………………………………………………
zegt hierbij toe om als kerkbijdrage éénmaal
per maand / per kwartaal / per half jaar / per jaar
(doorstrepen wat niet van toepassing is)
een bedrag van € ……………… over te schrijven naar
rekeningnummer NL21 ABNA 0577627325 (ABNAMRO)
t.n.v. PAROCHIE H. ANDREAS
0 ik maak dit zelf over van mijn bankrekening;
0 ik geef opdracht aan mijn bank om dit periodiek over te schrijven van mijn
bankrekening.
Datum: …………………………………………………….

Handtekening: .............................................................

Wilt u dit formulier in een enveloppe afgeven/deponeren in de brievenbus van
Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, 6418 HP HEERLEN.
Mailen kan ook: parochiesintandreas@home.nl.
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VRIJWILLIGER IN EEN KERK VAN DE TOEKOMST
Een kerk van de toekomst wordt niet meer bepaald door één voorganger of
pastoor, die van bovenaf bepaalt wat er in de parochie gebeuren moet. Een
kerk die ons voor ogen staat, bestaat uit mensen die zich samen verantwoordelijk voelen en samen willen werken aan een kerk/parochie die ten dienste
staat van de mensen. Dat kan op allerlei manieren:

gastvrouw/-heer

pastoraat

PR

wereldwinkel

liturgie

versiering

huisbezoek

exposities
bestuur

onderhoud

administratie

muziek

koor

tuin

Zo maar een greep …..
Wilt u vrijwilliger worden in onze parochie, lever dan dit formulier in bij onze
parochie: Palestinastraat 326, 6418 HP Heerlen. U kunt ook mailen naar:
parochiesintandreas@home.nl). Wij nemen dan contact met u op.
Naam:………………………………………………………………….……………
Adres:………………………………………………………………………………
Postcode: ………..……. Telefoon:……………………….……………………..

E-mailadres:……………………………………………………………..…………
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Oecumenische viering in de Andreaskerk

11

