
 

  
 
Pinksteren 2015: Ontvankelijkheid als sleutel 
Meister Eckhart, theoloog en filosoof (1260-1328), toegetreden tot de orde 
van de Dominicanen, werd o.a. bekend om zijn preken. In een van zijn pre-
ken heeft hij het over ontvankelijkheid.  
De ontvankelijkheid als een sleutel "om buigzaam te maken wat verstard is 
en te verwarmen wat kil geworden is”. Deze zin raakte me zo dat ik hem 
vooraan in mijn Bijbel schreef en heel geregeld lees. 
 
C.O. Jellema beschreef in Meister Eckhart,Over God wil ik Zwijgen de ont-
vankelijkheid van Eckhart zo: “Hoewel er geen weg, geen manier of 
mogelijkheid is om de goddelijke werkelijkheid bewust te ervaren, kunnen we 
deze wel in onszelf, in ons bestaan, tot uitdrukking laten komen. Hoe? Niet 
zozeer door iets te doen maar juist door iets te laten, door volkomen leeg en 
ontvankelijk te zijn. Dat woordje ontvankelijkheid is bij Eckhart heel belangrijk. 
Haaks op de innerlijke ontvankelijkheid staat de geestelijke activiteit van het 
denken, ervaren, associëren, herinneren, verlangen, willen etc., kortom: het 
‘invulling-zoekende-en-gevende’ ik. Want dat is waar we voortdurend mee 
bezig zijn: op voorhand invulling geven aan alles wat we op onze weg tegen-
komen. Denk bijvoorbeeld aan de ingesleten gedachte dat je éérst dit of dat 
moet doen voordat je aan de dingen waar je werkelijke energie of vreugde bij 
ervaart, kan toekomen.  
 
Ontvankelijk zijn betekent dat je dit op voorhand invulling-geven-aan loslaat 
of desnoods opschort. Het betekent dat je openstaat voor het onvoorziene, 
het nieuwe, dat wat groter is dan jijzelf en daarom ook niet met het eigen be-
gripsvermogen ‘overzien’ kan worden. Juist die openheid maakt pas dat je 
hier oog voor krijgt. Ontvankelijk zijn houdt dus een radicale omdraaiing in 
van de wijze waarop wij ons normaal gesproken verhouden tot de dingen: 
van een actieve, invulling gevende gerichtheid op, naar een passieve, open 
ontvankelijkheid voor. En precies dat is wat Eckhart met zijn preken en trakta-
ten voortdurend beoogt: om onze normale, alledaagse waarneming, onze 
geconditioneerde manier van denken, ervaren en begrijpen los te weken (en 
soms zelfs radicaal af te breken) zodat we ontvankelijk worden voor het on-
doorgrondelijke mysterie van de levende eenheid, die aan alle intenties,  
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verlangens, beelden en onderscheid vooraf gaat en nu ongehinderd in ons 
kan doorbreken.” “Opdat buigzaam wordt wat verstarde en verwarmt wat kil 
werd." 
 
Namens het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik u allemaal een  
ZALIG PINKSTEREN. 
Eline Claassens 

 
Week Nederlandse Missionaris (16-24 mei Pinksteractie) 
Thema: luisteren met je hart. Wereldwijd zetten missionarissen en missionai-
re werkers zich belangeloos in voor de strijd tegen onrecht en armoede door 
met het hart te luisteren naar het leed van mensen en door samen te zoeken 
naar hun kracht. De WNM draagt bij in de kosten van verlof en de ziektekos-
ten van deze missionaire werkers. Voor meer informatie: 
contact@weeknederlandsemissionaris.nl. 
 
Dankdienst 
Op vrijdag 22 mei om 19.00 uur is er een dankviering voor de communicant-
jes, die op Hemelvaartsdag de communie gedaan hebben. Het is een goed 
gebruik om dank je wel te zeggen voor de fijne dingen die je krijgt, voor 
mooie momenten die je in je leven mag meemaken. En voor communicantjes 
is die dag hopelijk zo’n mooi moment. Daarom komen ze terug naar de kerk 
om God te danken en om in een kleine gave van wat zij gekregen hebben te 
delen met kinderen in Sierra Leone, een project waarmee ze ook al tijdens de 
Vastenactie konden kennismaken.  
Na deze dienst mogen de kinderen hun schilderij en de wolk waarin zij zich 
presenteerden, mee naar huis nemen.  
Bianca en Nan 
 
H. Vormsel  
Op vrijdag 12 juni om 19.00 uur zal deken Van Galen in onze parochie het H. 
Vormsel toedienen aan Carsten Roufs, Lauri Berkers, Enrico Tournent, Da-
née Kleijnen, Luuk Kreusen, Lars Habets, Floor Eijsermann, Ivana Bosch, 
Maud Cornips, Brendan Lessmeister, Robin Triepels en Petter Schings. 
De vormelingen hebben zich hierop voorbereid door eerst samen na te den-
ken over een aantal thema’s die horen bij het sacrament van het vormsel: 
‘gelovig – handig – gesmeerd’. Daarna zijn ze naar Become gegaan: het 
sportproject bij Schoon GMS. Tenslotte hebben ze in twee groepen verdeeld 
en onder leiding van gastouders aan een doeproject gewerkt: activiteiten voor 
en met ouderen in de Caumerbron en bij de zorgboerderij aan de Corisberg-
weg. Als afsluiting hebben ze in de kerk aan ouders en aan elkaar hierover 
verteld.  
Wij wensen alle vormelingen, hun ouders en familie van harte proficiat en een 
fijne avond. 
Ria Post en Nan Paffen 
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Zondag 31 mei parochiedag in de Andreaskerk 
In november was er een parochiedag in de Luciushof n.a.v. het Dekenaal 
Kerkenplan. De Andreasparochie werd genoemd als een van de 20 kerken 
die binnen zes jaar onttrokken zouden kunnen worden aan de eredienst. Op 
die parochiedag in november hebben we met parochianen en leden van 
werkgroepen, het pastoraal team en het parochiebestuur vergaderd over wel-
ke stappen we zouden kunnen ondernemen om onze kerk open te houden. 
Er werden zes werkgroepen samengesteld, die heel enthousiast aan het werk 
zijn gegaan: 
 een commissie gebouw en columbarium, die voorstelt de kerkruimte ge-

schikt te maken voor niet-kerkelijke uitvaarten, en denkt aan een 
columbarium in de tuin rondom de kerk (de 'baarmoeder' van Moeder Aar-
de volgens architect Laurens Bisscheroux);  

 een werkgroep kerk en kunst, die denkt aan het organiseren van tentoon-
stellingen, concerten, lezingen, met in augustus/september een 
tentoonstelling met werk van Laurens Bisscheroux;  

 een commissie zorg, die - in overleg met wijkverpleging, zichtbare scha-
kel, huismeesters, ATD en platform armoede -  denkt aan kleinschalige 
activiteiten en samenkomst in kleine groepen voor mensen die daar be-
hoefte aan hebben;  

 een PR-groep met aandacht voor  website, parochieblad en Facebook; 
 een groep financiën, met voorstellen om te bezuinigen; 
 en een groep jongeren, die nog geen concrete voorstellen heeft maar in-

middels wel bijeen is geweest. 
 
Op 31 mei komen we opnieuw samen voor een parochiedag met de werk-
groepen, het pastoraal team en het parochiebestuur. De werkgroepen zullen 
dan hun plannen presenteren. En er zal worden aangegeven welke plannen 
gerealiseerd worden.  
 
We beginnen die zondag met een eucharistieviering om 10.30 uur, een vie-
ring met een feestelijk tintje. Van de erven Bisscheroux kregen we een 
levensgroot houten 'Moeder met Kind' cadeau. Tijdens de viering of kort 
daarna, krijgt het beeld een plek in de lichtgang. Daarbij zullen leden van de 
familie Bisscheroux en Rob Takens (de ontwerper/kunstenaar van 'de voe-
tendeuren' en 'Moeder Aarde' aanwezig zijn.  
Aansluitend is er een lunch en daarna praten we met de werkgroepen en het 
parochiebestuur. Er is ruimte voor vragen en opmerkingen en royaal ruimte 
voor mensen die enthousiast mee willen doen aan een of meer van de vele 
taken die op ons af komen, als we onze kerk - als kerk midden in de wijk, tus-
sen de mensen - willen openhouden. 
Van harte uitgenodigd. Meld u a.u.b. aan, voor de lunch, maar ook voor het 
verzorgen van de lunch, het klaarzetten en/of het opruimen na afloop! Dat 
kan bij de gastvrouwen, via website of telefoon, of op een lijst in de parochie-
gang. 



 

 
Een petitie voor bootvluchtelingen  
Vanuit de Euregionale oecumenische werkgroep inzake de asiel- en vluchte-
lingenproblematiek is het initiatief gekomen een petitie te sturen naar de 
staatssecretaris van Justitie omdat men het niet eens is met de genomen be-
sluiten inzake de bed-bad-broodvoorziening voor vluchtelingen. Ook onze 
parochie deed hieraan mee door de mogelijkheid een handtekening te zetten. 
De Euregionale werkgroep bestaat sinds een jaar of twee. Zij schreef eerder 
een petitie Vluchten is geen misdaad, vluchten is een mensenrecht (onder 
het prikbord in de kerkgang, om mee te nemen). Zij eist dat de vluchtelingen-
politiek in overeenstemming is met de grondwaarden van de Europese 
beschaving en met onze christelijke opdracht! 
Eline Claassens, lid Euregionale werkgroep 
 
Tuinwerkers...! 
Het wordt zo gauw gewoon dat de tuin rondom de Andreaskerk er goed on-
derhouden uitziet, dat de bak gevuld is met bloemen, dat het zicht via het 
doopbassin kleurrijk is... Toch gaat het allemaal niet vanzelf. Langere tijd 
hadden we een actieve tuingroep. Maar Fons stierf, Jan is naar Vught helaas, 
Branco kreeg een woning in Maastricht en Leo heeft klachten... en dus staat 
Dolf er heel vaak alleen voor. Hij klaagt nooit, maar deze taak wordt echt te 
zwaar en het is niet fijn om in je eentje te doen. Daarom: 
 Wie wil Dolf (af en toe) meehelpen in de tuin? Hij is er in principe elke 

dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur. 
 Wie wil een paar keer per jaar op zaterdag bijv. van 10.00 tot 12.00 uur de 

handen mee uit de mouwen steken? 
U kunt zich melden bij Dolf op dinsdagmorgen of bij de gastvrouwen. 
Eline Claassens 
 
Op bezoek bij zuster Bernarda 
Woensdag 15 april zijn wij, de cantorgroep, op bezoek geweest bij zuster 
Bernarda in Boxmeer. 
Met auto en trein vertrokken we en tegen 12.15 uur werden we hartelijk ont-
vangen door een blije Bernarda, die het geweldig vond dat we haar met elf 
mensen kwamen opzoeken. Bij lekkere soep, koffie en brood werd er bijge-
praat. Bernarda ziet er geweldig uit en hoewel ze ons Andreasparochie nog 
steeds erg mist, heeft ze het toch wel naar haar zin. 
In de huiskapel hebben we uiteraard uit volle borst gezongen en gebeden. 
We mochten haar mooie kamer met prachtig uitzicht zien en de schilderijen 
die ze de laatste tijd had gemaakt. Toen was het tijd voor de koffie met de 
meegebrachte Limburgse vlaai en daarna een wandeling door de prachtige 
tuin. Jammer dat de tijd zo vlug voorbij ging, want na een hartelijk afscheid en 
de belofte nog eens terug te komen ging het weer richting Heerlen. Einde van 
een fijne dag met veel warmte, niet alleen van de zon, maar vooral door de 
hartelijke ontvangst en het blije weerzien met 'onze' zuster Bernarda. 
Riet Noestheden 



 

 
Bedankt! 
De deurcollecte voor de misdienaars met Pasen heeft ook dit jaar weer een 
mooi bedrag opgebracht van ruim € 300,-. Namens alle misdienaars wil ik ie-
dereen danken voor de bijdrage, waardoor wij ook dit jaar weer een 
welverdiend uitstapje kunnen maken.  
Brenda Noijen 
 
Expositie Agnes Paes  
Agnes is 58 jaar en woont hier op Heerlerbaan. Tekenen en kleuren hebben 
haar altijd geboeid en als kind vond zij het heerlijk om daarmee bezig te zijn. 
Regelmatig won zij prijsjes met teken- en kleurwedstrijden. Na de middelbare 
school heeft zij een schildercursus gevolgd, maar door haar drukke baan was 
er geen tijd meer voor. Een paar jaar geleden heeft zij haar hobby weer op-
gepakt en onder leiding van Ans Klinkers heeft zij zich verschillende 
technieken eigen gemaakt met als laatste het werken met acrylverf. Haar 
voorkeur gaat uit naar het werken met veel kleur en portrettekenen. Om een 
indruk te krijgen van haar werken kunt u kijken op http://galerie.sjpaes.nl. Zij 
exposeert in onze kerk van 13 mei tot 24 juni. 
 
Federatievorming protestantse Parkstadgemeenten 
De protestantse gemeenten in Heerlen, Landgraaf en Brunssum zijn samen-
gegaan in een federatie. Zij vieren dat op zondag 17 mei om 10.00 uur met 
een feestelijke kerkdienst in de Pelgrimskerk, Horizonstraat 73 te Brunssum. 
Zij nodigen de mensen uit onze parochie daarbij van harte uit. 
 
Serious Request 
De plannen voor acties vanuit de kerken in Parkstad voor Serious Request in 
december worden steeds concreter. Er wordt statiegeld ingezameld, solidari-
teitsmaaltijden georganiseerd en er komt tijdens de periode van Serious 
Request een pop-up kerk in het centrum van Heerlen. Meer informatie vindt u 
op de Facebookpagina van Serious Request Kerken Parkstad.  
 
Dekenale lezing 11 juni 
Op 11 juni verzorgt dr. Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische religies in 
Nijmegen, een lezing over het boeddhisme. Om 20.00 uur in het Theater 
Heerlen. Aanmelding bij Judith Krasznai: jknip@mail.be of 06-57595999. 



 

 
Geloofsestafette  
 
Onder deze titel schrijft steeds iemand een persoonlijk verhaal. Deze keer is 
de bijdrage van Brenda Noijen. 
 
Ik kom al van kleins af aan in de Andreasparochie. Na mijn eerste communie 
ben ik, samen met mijn broer, misdienaar geworden. Wij hebben dit lange tijd 
samen gedaan. Toen ik wat ouder werd, ben ik benaderd om lector te wor-
den. In eerste instantie vond ik dit heel spannend. Gelukkig werden we goed 
begeleid in het lezen in een kerk. Ik vind het een eer om dit te mogen doen. 
Het geeft me veel voldoening.  
Uit het begeleiden van het lezen vloeide een klein groepje voort, waarmee we 
samen kwamen om wat meer inzicht te krijgen in de Bijbel. Dit deden we on-
der leiding van Zr. Mariet Stikkers. Het waren heel fijne bijeenkomsten. We 
kregen uitleg bij verschillende bijbelteksten en voerden open gesprekken.  
Sinds kort ben ik gestopt als misdienaar, maar mag ik de doopvieringen 
voorbereiden. Hier kan ik erg van genieten. Ik kom bij de mensen thuis, praat 
met hen over het leven en het geloof en mag vervolgens de persoonlijke 
doopvieringen mee maken.  
Met veel plezier doe ik vrijwilligerswerk voor de Andreasparochie. Voor mijn 
gevoel maken we met z’n allen de kerk. Het geloof is voor mij dan ook een 
werkwoord; iets doen (voor je medemens).  
 
Het geloof is ook een onuitputtelijke bron van hoop en vertrouwen. Hoop en 
vertrouwen in een God die er voor ons mensen is. Ik ervaar het geloven 
vooral als iets heel positiefs. God is voor mij iets/iemand, een plek, waar ik al-
les kwijt kan, al mijn vragen, mijn gedachten en gevoelens, mijn verlangens.  
 
Ik geef het stokje door aan Annemarie Noijen; niet alleen mijn moeder, maar 
ook een belangrijke inspiratiebron voor mij.  
Brenda Noijen 
 
 
 
 



 

 
Nog een nieuw bestuurslid 
Sinds februari hebben we twee nieuwe bestuursleden. Martijn Somberg stel-
de zich in het vorige nummer al voor; hieronder stelt Barry Braeken zich voor. 
Wij heten ook hem van harte welkom. 
 
Ik ben Barry Braeken, 39, getrouwd met Miriam. Samen hebben we een lieve 
zoon van 4. Ik woon in het centrum van Heerlen en dan zult u wel denken: 
waarom is hij toegetreden tot het parochiebestuur in Heerlerbaan? Nou ben ik 
getrouwd met een echte Heerlerbaanse, en haar moeder, Nelly van Ooijen, is 
zeer actief in de Andreas. Karin en Geert vroegen me daarom om na te den-
ken over nieuwe bestuursleden. Omdat dat niet echt wilde vlotten, besloot ik 
zelf het heft in handen te nemen en me aan te melden. 
Waarom? Omdat de Andreas een kerk is met aandacht voor de kwetsbaren 
in de samenleving. Een kerk die begrijpt dat religie een werkwoord is: niet je 
opsluiten in een kerkgebouw, maar werken aan een betere wereld. Niet al-
leen gericht op je directe omgeving, maar solidariteit voelen met de 
verworpenen der aarde.  
In het dagelijkse leven ben ik wethouder in Heerlen voor de PvdA/OPH. Ook 
dat is werk waarbij je je voortdurend probeert in te zetten voor de samenle-
ving. Probeert om iedereen mee te laten doen. Daarom voel ik me ook zo 
thuis bij deze nieuwe uitdaging. 
 
 
Het Jezidische Paasfeest en Nieuwjaar op 18 april 
Enkele Jezidi's kwamen naar de vredesbijeenkomsten in de Andreaskerk 
n.a.v. de vervolging door IS in o.a. Mosoel in Irak. Via de media waren wij ge-
tuige van verschrikkelijke mensenrechtenschendingen. In de bijeenkomst in 
januari in de Andreas namen zij ook het woord en mensen van ons groepje 
gaven aan dat ze graag met hen zouden praten. De uitnodiging voor hun 
Paasfeest en tegelijkertijd het begin van het nieuwe jaar, kwam heel erg laat. 
Reden waarom namens de Andreas alleen ik, samen met mensen van Vlot 
(voor uitgeprocedeerde vluchtelingen), aanwezig kon zijn.  
Ik sprak met Siran, een kleine 10 jaar in Nederland nu; ze studeert aan het 
Arcuscollege. Ze was zichtbaar trots op haar moeder die drie keer in de week 
brood bakt, eerst voor de mensen om haar heen en dan voor haar gezin. Hun 
gezin is van een hogere 'kaste'; ze hebben meer verantwoordelijkheid voor 
het wel en wee van de gemeenschap. Haar vader werkt via 'baanbrekend 
werk' in de fietsenstalling in de Akerstraat. U kunt hem zo aanspreken, de 
hartelijkheid straalt ervan af. Ten afscheid kreeg ik broden mee, fruit en 
snoepjes. De platte broden hebben we verdeeld op zondagochtend bij de kof-
fie, voor mij een bijzonder gevoel van breken en delen. Ik heb het Siran laten 
weten en haar moeder en haar uitgenodigd voor een bijeenkomst met be-
langstellenden hier. U hoort er meer over. 
Eline Claassens 



 

 
Vieringen van 16 mei t/m 14 juni 2015 

 
Vrijdag 15 mei, 10.30 uur: in gesprek met de Bijbel (over Jeremia) 
 
Weekend 16 en 17 mei 
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering 
Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
 
Donderdag 21 mei 
14.00 uur: huwelijk Eric Cörver en Marieke Kuijk 
Koor: Cantorgroep 
 
Vrijdag 22 mei, 19.00 uur: dankdienst communicanten 
 
Weekend 23, 24 en 25 mei, Pinksteren 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering  
Koor: Cantorgroep 
Maandag 10.30 uur: woord- en communieviering 
 
Weekend 30 en 31 mei 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering  
Koor: Cantorgroep  
 
Vrijdag 5 juni, 10.30 uur: eerste vrijdagviering 
 
Weekend 6 en 7 juni 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
 
Vrijdag 12 juni, 19.00 uur: vormselviering 
 
Weekend 13 en 14 juni 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
Gebed voor: Boy Rijst (jaardienst) 
 
Overleden: 
16 april 2015: Hilda Vellen-Sinnige 
 
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 15 juni. Intenties voor 
15 juni t/m 16 augustus opgeven voor 1 juni. 


