
 

  
 
Een lichtend vuur 
 
Het begon met vrouwen, die zeiden dat je leeft. 
Een engel in kleren zo wit als sneeuw 
had het hun gezegd. 
 
Sommigen herinnerden zich toen  
hoe je - veel eerder al -  
gekleed was in licht, 
je gezicht straalde als de zon, 
en er was een stem die zei: 
"Jij bent mijn Zoon, mijn grote liefde". 
 
Die liefde dreef je tot het uiterste, 
de diepste duisternis in. 
Sinds jou 
zijn kwaad en dood niet meer het einde. 
 
Je trok een spoor van licht 
uit het land van de angst 
naar nieuw leven,  
tot bij ons,  
bij mij. 
 
Als alles duister is,  
ontsteek je een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is… 
 
(Kees van Etten, in: Onderweg naar Pasen. Vallen en… toch opstaan) 
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Als ik de baas zou zijn… 
Op zaterdag 21 maart is er om 18.00 uur een maaltijdviering georganiseerd 
door de Solidaridadgroep in samenwerking met de jeugd rond het beeld van  
Moeder Aarde met als thema: 'Als ik de baas zou zijn…'. 
De Solidaridadcampagne heeft dit jaar als thema: 'de jeugd heeft/geeft de 
toekomst'. Dit thema past goed bij de Vastenaktie van de Andreasparochie, 
die zich richt op kinderen en jongeren in Sierra Leone (i.s.m. Defence for 
Children). Want iedereen moet de kans krijgen zijn dromen waar te maken.  
In de viering - rond het beeld van Moeder Aarde - willen we met elkaar zingen 
en bidden, verhalen vertellen en nadenken over: wat zou ik doen als ik de 
baas - God - zou zijn… Hoe maken we samen de hemel voor elkaar? Wat 
zouden we concreet kunnen doen? Wat is belangrijk of waardevol in je leven 
en wat past bij mij? Waar ligt je hart? Al etend kunnen we hierover met elkaar 
in gesprek gaan. Van harte uitgenodigd,  
de Werkgroep Solidaridad en de jeugd van de Andreas    
 
 
Palmzondag 
In tegenstelling tot wat in het vorige parochieblad stond, is er een familievie-
ring op zondag 29 maart. Tijdens deze viering zullen niet alleen de 
palmtakjes gezegend worden, maar ook de palmpaasstokken van de kin-
deren. Na de zegening zullen we een rondje door de tuin lopen. De 
communicanten en de ComKids gaan ons daarin voor.  
Iedereen is van harte uitgenodigd.  
 
 
Foto-wandeltocht 
Op zondag 29 maart organiseert de Stichting Taiama-Andreas een mooie en 
gezellige foto-wandeltocht. Iedereen kan aan deze wandeling deelnemen.  
Er zijn twee routes uitgezet, een van ± 5 km en een van ± 7,5 km. Vertrek- en 
eindpunt is het pleintje bij de Andreaskerk. Er kan gestart worden tussen 
12.00 en 14.00 uur. Het startgeld is € 1,00 per persoon. 
Op het pleintje kunt u voor en/of na de wandeling nog genieten van koffie, 
frisdrank, pils, vlaai, heerlijke Afrikaanse soep, broodjes. Dit allemaal tegen 
een geringe vergoeding.  
Doel van dit alles is ondersteuning van de Stichting Taiama-Andreas, die zich 
inzet voor een educatief en onderwijskundig project in Sierra Leone. Kijk voor 
meer informatie op: www taiama-andreas.org. 
 



 

 
Goede Vrijdag: kruisjestocht door de wijk 
In plaats van een kruisweg in de kerk lopen we na een opening in de Andre-
askerk (om 15.00 uur) een kruisjestocht door de wijk. Al papiertjes prikkend 
met onze vrienden van Schoon GMS en Job-2-Do gaan we langs plekken 
waar zorg en aandacht voor mensen centraal zouden moeten staan. In de 
Palestina- en daarna de Karmelflat komen we kort samen in de hal van de 
flats; we nodigen de bewoners uit om daarbij te zijn. Vervolgens gaan we aan 
in de Corisberg (in het atrium). En we hopen dat we even in de stilteruimte 
van de Oranjehof mogen zijn. Daarna gaan we terug naar de Andreas en slui-
ten we de tocht af. Iedereen wordt van harte uitgenodigd (een stukje) mee te 
lopen. 
 
Paaspelgrimage in de nacht van 4 op 5 april 
Voor de dertiende keer lopen we vanaf middernacht, na een wegzending in 
de Andreasparochie, door de nacht het ochtendlicht tegemoet langs kerken 
en kapellen. 'Om het licht' is het thema van de tocht. Waken in de Paasnacht 
is een oude traditie om je bewust voor te bereiden op het wonder van Pasen, 
het lege graf, de opstanding. Rond 1 uur worden we verwacht in de kerk aan 
het Tempsplein, om 3 uur bij de gastvrije koster van de kerk in de Kakert, om 
5 uur in de Ark (met soep) en daarna lopen we via het Eikenbos (denk aan 
een zaklamp) naar de Andreasparochie, waar we de tocht afsluiten en het 
ontbijt klaar staat. U kunt ook een gedeelte van de tocht meelopen. Fijn als u 
zich vooraf opgeeft (voor soep en ontbijt, vrije gave).Op bijzondere plekken 
gedurende de tocht is er een moment van bezinning. 
 
Expositie Zr. Zofia Senger  
Zr. Zofia Senger is 1958 geboren in Skorcz (Polen) en is sinds 1981 lid van 
de missiecongregatie Dienaressen van de Heilige Geest; zij woont nu in 
Treebeek-Brunssum.   
Een groot deel van haar studie, de Rijksschool in Raciborz en de Hoge Hu-
manistische School voor Management in Gniezno, heeft zij in Polen gevolgd. 
Zij heeft zich vervolgens gespecialiseerd in Schone Kunsten Gebruiksgrafiek 
en een postdoctorale studie op het gebied van Arteterapie (kunstzinnige the-
rapie).  Later heeft zij vele jaren in Argentinië gewoond. 
Als klein kind werd zij al getroffen door de natuur en verwonderde zij zich 
over de ijsbloemen op de ruiten. Ze vertelt: "Als ik denk over mijn kunst dan 
gaan mijn gedachten terug naar mijn kindertijd en daar waar het allemaal be-
gon. Het houten huis op een heuvel midden in de bossen. De kerstvakantie 
was altijd het hoogtepunt van alles, dan kregen mijn broers en zussen alle-
maal kleurpotloden, gummen en grote blokken. Ik pakte dan mijn 'schatten' 
en trok mij terug in een stil hoekje in de kamer en stelde mij voor dat onze 
kamer Bethlehem was. Deze ervaring van vrijheid en creativiteit is de kern 
van mijn artistieke weg. Vanaf toen werd ik gevoelig voor schoonheid en hoe 
deze uit te drukken in mijn passie: schilderen." 
De expositie is van 2 april tot 13 mei. 



 

 
Pasen 
Hèt christelijke feest bij uitstek, met oeroude verhalen uit de joodse traditie 
over die ene dag, toen. We werden uit Egypte bevrijd omdat Mozes, omdat 
God, met hun onwrikbaar geloof ons vastgrepen; we trokken door de woes-
tijn, dwars door de zee, God ging met ons mee. 
Verhalen uit de christelijke traditie over een man die Jezus heette, zijn voor-
beeld boeit en raakt mensen door alle eeuwen heen. Vergeving, opkomen 
voor, er zonder voorwaarden zijn voor mensen, de dood aan het kruis niet uit 
de weg willen gaan omdat Hij ging voor zijn ideaal van een mooiere wereld, 
het rijk van God en dan, het moeilijk uit te leggen verhaal over het lege graf, 
Pasen! 
Wat zegt Pasen ons in 2015? Pasen, opstanding, opstaan uit wat dodelijk is,  
te midden van een wereld vol problemen op alle gebied. Een wereld die ge-
kenmerkt wordt door secularisering, individualisering, wantrouwen, 
oorlogsdreiging, tekorten, werkloosheid, een gemarginaliseerde kerk  
met name in het Westen. 
Hoe kan het en wat maakt het dat de boodschap van een God die met ons 
mee wil trekken, niet gehoord wordt, niet echt leeft? Luistert onze kerk wel 
echt naar wat er speelt, naar de vragen en verlangens van mensen? Be-
schouwt ze haar leden als volwassen meedenkers? Is onze kerk bereid om 
een bescheiden luisteraar te zijn, die tegelijkertijd niet zwijgt over mistoestan-
den en durft te laten zien wat er gebeurt aan inzet en betrokkenheid? 
Kardinaal Eijk heeft een rigoureuze kerksluiting aangekondigd. 300 kerken  
zullen er in zijn bisdom verdwijnen. Ook in ons bisdom en in ons dekenaat 
zullen waarschijnlijk kerken gesloten worden.  
Om te voorkomen dat de Andreaskerk gesloten wordt, zijn er sinds onze pa-
rochiebijeenkomst op 15 november jl. groepen gevormd die zich inzetten om 
onze kerk open te houden. Mensen en organisaties van buiten en vanuit onze 
kerkgemeenschap hebben zich aangemeld en aangesloten om ons idee van 
kerk zijn - er zijn - met, voor en door mensen  
in goede en moeilijke gebeurtenissen, overeind te houden. En daarnaast on-
ze Solidaridadgroep, wereldwinkel, gastvrouwen, pastoraatgroep, 
vastenactie, diaconie, catechese, liturgie, ons pastoraal team, parochiebe-
stuur: samen zijn we bereid om steeds weer op te staan uit wat ons terneer 
drukt, machteloos maakt... omdat wij geloven in de voorbeelden en verhalen 
van mensen die doen wat niet lijkt te kunnen, in wat we niet begrijpen en wat 
toch gebeurt en ons allemaal het gevoel geeft dat het hierom gaat! 
Wij wensen wij u en elkaar van harte een ZALIG PASEN toe. 
Eline Claassens 
 



 

 
Bericht van de misdienaars 
Al bijna twintig jaar ben ik in onze parochie acoliet. Achter de schermen ben 
ik nu al vijf jaar voorzitster van de misdienaars. Ik doe deze taak nog met veel 
plezier, maar helaas zal ik zelf als acoliet stoppen. Dit heeft te maken met 
een veranderende thuissituatie en ook nieuwe en andere taken in de Andre-
asparochie. Ik zal wel nog betrokken blijven bij de misdienaars, aangezien ik 
voorzitster van deze groep blijf.  
Gelukkig heeft Sanne Skrabanja besloten om zich weer bij onze groep aan te 
sluiten! Dit vinden wij erg leuk! 
Brenda Noijen 
 
 
Vernieuwde websites 
Jarenlang (vanaf het begin) is onze website bijgehouden door Tim Paffen. 
Trouw zette hij het parochieblad en de preken op de site. Nu de vraag kwam 
naar vaker actuele berichten op de site, heeft Tim (die daarvoor te weinig tijd 
had) het stokje overgedragen aan Rens Trimp. En zoals dat dan gaat: nieuwe 
bezems vegen schoon: Rens heeft de website een nieuw aanzien gegeven. 
Nog steeds met parochieblad en preken, maar met meer foto's, een agenda 
en informatie over de parochie. De site wordt nog verder ingevuld. Maar kijk 
alvast eens op www.sintandreas.nl.  
Ook de stichting Taiama-Andreas heeft haar website vernieuwd. U vindt hier 
meer informatie over Sierra Leone en het vastenactieproject. Kijk op 
www.taiama-andreas.org. Deze site wordt onderhouden door Wouter Habets. 
Tim, bedankt voor alle werk in de afgelopen jaren.  
Rens en Wouter, bedankt voor jullie werk tot nu toe en veel succes! 
 
 
Concert 12 april 
Op zondagmiddag 12 april is er in onze Andreaskerk een concert: Hits in de 
Mix, gegeven door het jeugdorkest Koninklijke Harmonie Heerlen en het da-
meskoor Sing e Song. 
Het concert begint om 14.00 uur en er zijn geen entreekosten. Een vrije gave 
aan het eind wordt wel erg gewaardeerd.  
 
 



 

 
Serious Request Actie  
Serious Request, een actie van de jongerenzender 3FM, komt dit jaar naar 
Heerlen. In de week van 18 tot 24 december zal er een groot 'glazen' huis op 
het Pancratiusplein staan met drie dj's die niks eten en voor geld plaatjes 
draaien. Dat is één manier waarop geld wordt opgehaald. De andere manier 
is dat het publiek langs komt om geld te doneren dat men bij elkaar heeft ge-
haald op soms ludieke wijze. Het geld is allemaal voor het Rode Kruis en 
specifiek voor een doel dat weinig tot geen aandacht krijgt in de media, een 
zogeheten 'stille ramp'.   
Serious Request is een grote actie met veel media-aandacht en veel bekend-
heid. Een uitgelezen kans om ons als kerk te laten zien, een bijdrage te 
leveren aan omzien naar je naasten, maar ook met leuke acties opvallen bij 
het publiek en hopelijk de media. Daarom is in november 2014 een groep en-
thousiaste mensen, rooms-katholieken en protestanten, bij elkaar gaan zitten 
om plannen te bedenken om geld in te zamelen voor Serious Request. In ja-
nuari is de stuurgroep Serious Request bezig geweest met het besluiten 
welke acties daadwerkelijk  worden uitgevoerd. Dat zijn geworden: Preek van 
de Leek, statiegeldactie, van Bach tot Beatles, Carrousel Serious Request, 
solidariteitsmaaltijden, megatop favoriete kerkliederen, recordpoging bijbelle-
zen, korendag, gemeenschappelijke collecte op 20 december, pop-up kerk en 
een sinter-kerstkidsdag. Leuke plannen waar u in de loop van dit jaar regel-
matig over zult lezen. Met Pasen wordt de eerste actie al gestart.  
Inmiddels  zit de vaart van de Serious Request-trein er goed in. De stuur-
groep is druk bezig met haar eigen project. Twee projecten staan deze keer 
in de schijnwerpers: 
 
Preek van de Leek 
Een lang gekoesterde wens van Henk van Es (dominee Tempspleinkerk) was 
om het concept 'Preek van de Leek' in Heerlen te introduceren. Met Serious 
Request als kapstok heeft hij de kans gegrepen om dit te gaan uitvoeren. 
Samen met Nelleke de Kruik gaat hij prominente Limburgers vragen om een 
kerkdienst voor te bereiden en uiteraard ook zelf de preek/overweging te 
schrijven en uit te spreken. Natuurlijk wordt er hoog ingezet en zijn we be-
gonnen bij één van de meeste bekende Heerlenaren; duimt u mee dat hij/zij 
zal toezeggen?    
 
Statiegeldactie 

Vanaf Pasen zal er bij u in de kerk/parochie een verzamelpunt zijn voor sta-
tiegeld. Dit kan zijn dat u flessen kunt inleveren, of het statiegeldbonnetje of 
het statiegeld dat u krijgt. Iedere kerk kiest zijn eigen vorm. Helpt u mee om 
zoveel mogelijk statiegeld-gelden in te zamelen, elke stuiver is waardevol! 
Bent u enthousiast en heeft u zin om mee te helpen bij bovenstaande pro-
jecten of één van de andere projecten, meld u zich aan via: 
seriousrequestkerkenparkstad@gmail.com.   

mailto:seriousrequestkerkenparkstad@gmail.com


 

 
Geloofsestafette 
Er is mij enkele keren gevraagd een artikeltje te schrijven in dit parochieblad.  
Waarom ik, denk ik dan, ik woon niet in deze parochie. Maar ik ben wel echt 
betrokken met het wel en wee van de Andreaskerk. 
Dat komt ook omdat ik enkele jaren geleden gevraagd werd om gastvrouw te 
worden in het parochiehuis. Met enkele dames hebben wij een rouleersys-
teem om van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig te zijn in het parochiehuis 
(dinsdag t/m vrijdag). 
Het is heel gezellig en afwisselend werk. Iedereen is welkom en wordt harte-
lijk ontvangen met een kopje koffie of thee.  
De bezoekers zijn zeer verschillend. Regelmatig komen trouwe klanten die 
een babbeltje komen maken; zo maar even een praatje. Sommige mensen 
hebben een probleem, die wij dan doorsturen naar de juiste helpende hand. 
Er worden missen besteld, doopbewijzen opgehaald, er komen bezoekers om 
de kerk te bekijken of de tentoonstelling te bezichtigen.  
Twee dames zetten zich in om de Wereldwinkel bekend te maken en veel te 
verkopen. De winkel staat weer op de oude plek onder de trap. Koffie, thee, 
chocola, wijn, suiker, koekjes, allemaal fair trade, waarborgt eerlijke handel. 
Variatie genoeg, tussendoor de telefoon etc. etc. Op deze manier vliegen de 
twee uur om. Bovendien zijn er diverse vergaderingen in het huis, mensen 
die helpen in de tuin enz. enz. 
Zijn er dames of heren die dit lezen en enthousiast worden, meld u zich dan 
aan bij een van de gastvrouwen en het balletje gaat rollen.  
Wij kerkbezoekers maken ons zorgen over de toekomst van de kerk. De An-
dreaskerk heeft een heel eigen manier van 'kerk zijn'. Hij staat open voor 
iedereen die hulp nodig heeft, met extra aandacht voor mensen in nood. Dit 
wordt in stilte gedaan en wordt naar buiten niet opgemerkt.  
Het motto in de kerk - "ik word aangeraakt" - is voor ons allemaal en moet in 
praktijk worden gebracht.  
Samen kerk zijn, het geloof in God levend houden, de warmte en de gastvrij-
heid van onze kerkgemeenschap uitdragen is onze taak. Veel mensen in de 
parochie beraden zich om een buffer te vormen tegen de dreiging van sluiting 
van deze kerk. Er wordt veel nagedacht en vergaderd. 
God zegene dit alles. 
Riet Broekaart 
 



 

 
Vieringen van 21 maart t/m 12 april 2015 
 
Weekend 21 en 22 maart 
Zaterdag 18.00 uur: maaltijdviering 
Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
Gebed voor Marietje Vijgenboom (vw. haar verjaardag) 
 
Weekend 28 en 29 maart, Palmzondag 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor Hub Scheeren (jaardienst) en Pascalle Flekken 
Zondag 10.30 uur: familieviering 
Koor: Cantorgroep 
 
Dinsdag 31 maart  
19.00 uur: stilteviering op weg naar Pasen 
 
Witte Donderdag 2 april 
19.00 uur: eucharistieviering 
Koor: Cantorgroep 
 
Goede Vrijdag 3 april 
15.00 uur: kruisjestocht door de wijk 
19.00 uur: Goede Vrijdagviering 
 
Weekend 4, 5 en 6 april, Pasen 
Zaterdag 19.00 uur: Paaswake 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
Gebed voor Corrie Wiggers 
24.00 uur: Paaspelgrimage 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering  
Koor: Cantorgroep m.m.v. Anita Claesen 
Gebed voor Jan van de Geijn (vanwege verjaardag) 
Maandag 10.30 uur: woord- en communieviering 
 
Weekend 11 en 12 april 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor Pascalle Flekken en overleden leden van de familie Severens-
Leunissen 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
 
Vrijdag 17 april 10.30 uur: in gesprek met de Bijbel 
 
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 13 april. Uw intenties 
voor het volgende parochieblad (18 april t/m 10 mei) opgeven voor 1 april. 


