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De toekomst van de Andreas
Het 'Dekenaal Kerkenplan' opgesteld door WalasConcepts in opdracht van
het dekenaat Heerlen – eind juli in boekvorm met cd uitgegeven en verstrekt
aan de parochies van het dekenaat, en in de grote vakantie met een dubbelpaginabreed artikel gepresenteerd in het Limburgs Dagblad en de Limburger
– heeft er voor gezorgd dat we ons niet, zoals tot nu toe, vooral pastoraal
voorbereiden op een toekomst voor de Andreasparochie. We moeten op zoek
gaan naar nieuwe mogelijkheden voor een goede financiële basis. De tijd dat
de kerk voldoende en vanzelfsprekende draagkracht had, bestaat niet meer;
we denken aan giften, legaten, sponsoring, (garantie)subsidies. We zoeken
naar mogelijkheden die als neveneffect ook de pastorale basis kunnen versterken; we denken aan een columbarium, of een begraafplaats en
urnenmuur rond of misschien wel in de kerk. We denken aan een inloophuis
in de huidige koffiekamer. Een huis waar mensen op diverse tijden welkom
zijn, een luisterend oor vinden, een kop koffie kunnen drinken, en waarmee
we gelegenheid geven activiteiten te laten groeien die mensen beter tot hun
recht laten komen. De kerk en de koffiekamer zouden dan misschien verbouwd moeten worden. De eerste schuchtere stappen daartoe zijn gezet, o.a.
door overleg met een groepje mensen die zich 'vrienden van Bisscheroux'
noemen. En een groepje van de parochie werkt onder leiding van Joop
Noordkamp aan spandoeken en affiches: Houd de Andreaskerk open. U kunt
een affiche voor uw raam hangen.

De gedachten van de architect en ons idee van kerk-zijn:
Onze kerk werd een kleine 40 jaar geleden gebouwd. Recentelijk nog werd er
groot, gesubsidieerd, onderhoud gepleegd aan kerk en parochiehuis, een
meerjarenonderhoudsplan plus financiering werd opgesteld en goedgekeurd.
Nu ons, binnen nu en zes jaar, een mogelijke sluiting als kerk boven het
hoofd hangt, gaan we ons steeds meer realiseren hoe belangrijk toch ook het
gebouw is. Zoals Bisscheroux het in de zeventiger jaren al zag en heeft
vormgegeven, blijkt het gebouw naadloos te passen bij ons idee van kerkzijn.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar de gelijkwaardigheid van de voorganger en de
kerkganger doordat er geen verhoogd altaar is waar vanaf de kansel wordt
gesproken over de hoofden heen. In de Andreas is de rol van voorganger en
kerkganger heel gemakkelijk inwisselbaar. We worden aangesproken als
volwassen christenen, we krijgen en nemen de ruimte om voor te gaan in vieringen die met zorg worden voorbereid door leken. Sinds 2013 is er in het
derde weekend van de maand geen eucharistieviering meer. Afgelopen oktober verzorgde de pastoraatsgroep de dienst, in september de solidaridadgroep en in november wordt dat de cantorgroep.
Bisscheroux heeft een kerk ontworpen die niet meer torenhoog boven de wijk
uitsteekt, als een blikvanger, maar een kerk die – gewoon – midden in de wijk
aanwezig is, open, voor wat er in de wijk en de omgeving gebeurt.
Bisscheroux dacht ook aan een expositiegang voor mensen met schildertalent. Weet u dat er in al die jaren werk hangt van (amateur)schilders uit de
omgeving en dat de gang al tot eind volgend jaar is volgeboekt?
De voetendeuren; de lichtgang; de cijfers op de muur omgekeerd aan de cijfers op ons horloge (het ontbreken van het cijfer 11 daarbij); de twaalf
lichtdragers rond het altaar; de oersymbolieken water, lucht, aarde en vuur;
het regenboogplafond, de open schrijn met geconsacreerde hosties; het
wandelpad en de tuin rond de kerk; de doopvijver; over dit alles heeft de architect nagedacht, en voor ons zijn het richtingwijzers geworden voor waar
het ons in ons kerk-zijn om zou moeten gaan.
Meer dan tot nu toe moeten we naar buiten treden, ook met ons kerkgebouw
als een unieke plek waar je kunt ervaren wat kerk-zijn zou kunnen of moeten
zijn. Bij dat 'proces van de boer op gaan' met onze kerk kunt u ons helpen,
bijvoorbeeld door waar mogelijk enthousiast te praten over wat er gebeurt en
mogelijk is, door met ons mee te zoeken naar mensen die ervaring hebben
met sponsoring, verbouwen, gesprekken voeren met architecten, gemeente,
welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties...
Een goede start voor meer inzicht en wat ieder van ons zou kunnen doen is
onze parochiedag op zaterdag 15 november in de Luciushof van 10.00
tot 16.00 uur.
Geef u op i.v.m. de catering. Het belooft een 'rijke' dag te worden.
Namens pastoraal team en parochiebestuur,
Eline Claassens

Afscheid van zuster Bernarda Corsten
Op zondag 26 oktober namen we in de viering eenvoudig afscheid van een
bescheiden vrouw, zuster Bernarda. Aan het eind van de viering werd gememoreerd hoe Bernarda ruim 40 jaar – op haar eigen wijze – deel uitmaakte
van onze gemeenschap, van de wijk. Heel bescheiden was ze, betrouwbaar
in haar werk vooral voor de liturgie. Haar mening deed ertoe, die kon verrassend eenvoudig en ontwapenend zijn.
We denken aan haar inzet voor de Wereldwinkel, de wekelijkse mededelingen, de lijstjes voor de weekendliederen, aan haar lector-zijn vroeger, en
vooral vriendelijk en open voor iedereen op haar pad. Een engel, noemde pater Bles haar. Een engel in de ware betekenis van het woord, een engel
zonder vleugels, met een open blik naar de wereld, de wijk. We maakten een
boek voor haar, een boek met bijdragen van parochianen, een kostbaar boek.
Bernarda wilde geen echt afscheid, en wij wilden haar niet zomaar laten
gaan. Mocht u Bernarda nog een wens willen geven dan kan dat alsnog op
een A5-papier. Wij zullen zorgen dat uw wens bij haar in Boxmeer aankomt.
We zullen haar missen, Bernarda, haar vanzelfsprekende aanwezigheid, haar
houding, haar liefde voor zang, voor mensen, 'in' voor nieuwe uitdagingen...
Bernarda, het zal stiller zijn zonder jou! Alle goeds in Boxmeer en heel veel
dank!
Namens alle mensen van de Andreas
Eline Claassens

Gedachteniskruisjes
Zoals al eerder is aangekondigd hebben wij de kruisjes tot 1995 waarvan wij
de familieleden niet meer hebben kunnen achterhalen, van de muur afgehaald. Deze kruisjes liggen in een mandje in de Mariakapel.
Mocht er een nabestaandenkruisje van uw familie bij liggen, neem het dan
gerust mee naar huis. Wilt u toch liever dat het kruisje in de Mariakapel blijft
hangen, laat het even weten aan een koster of gastvrouw. Zij zullen er dan
voor zorgen dat het weer een plaatsje in de kapel krijgt.

De pastoraatsgroep
Een aantal vrijwilligers van onze parochie vormt de pastoraatsgroep. Zij bezoeken mensen die ziek zijn, die graag de communie willen ontvangen omdat
zij zelf niet meer naar de kerk kunnen komen, of mensen die zich eenzaam
voelen en graag eens een praatje maken. Zij laten met een verjaardags-, beterschaps- of andere kaart weten dat wij aan u denken. Ook de altijd druk
bezochte ziekenzalving wordt door de pastoraatsgroep voorbereid. De ouders
van dopelingetjes worden voorbereid op de doop en het maken van een
doopviering waarin zij en hun familie een grote rol krijgen toebedeeld. Het is
immers een hoogtepunt in hun leven waaraan blijvend mooie herinneringen
bewaard worden. Dit alles vraagt veel tijd en inzet van onze pastoraatsgroep
die dit met hart en ziel doet. Maar .... zonder uw hulp kan zij dit niet.
Daarom vraagt zij u mee te denken en mee te doen. Zijn er mensen waarvan
u denkt/weet dat een bezoekje welkom zou zijn of heeft u een ander idee.
Laat het weten. Heeft u zelf al eens te maken gehad met de pastoraatsgroep? Deel uw ervaringen en vertel over ons. Op deze manier kan de
pastoraatsgroep nog meer voor mensen gaan betekenen en voelt zij zich gesteund en gedragen in haar werk voor de Andreasparochie.
Een wandelgroep van Oranjehof op de koffie in de Andreas
Op 7 oktober kwamen ze, bewoners en begeleiders van Oranjehof op bezoek
in onze kerk. Het werd een mooie middag omdat het geïnteresseerde bezoekers waren en wij heel fier mochten vertellen over 'onze' Andreas. Na een
rondleiding door de kerk en napratend bij een kopje koffie kwamen de vragen
los. Vragen als hoe wij kerk-zijn verstaan in een tijd waarin de kerk er nauwelijks nog toe lijkt te doen. We spraken over hoe goed het doet als er echt naar
je geluisterd wordt, en als je gezien wordt. We hebben aangeboden aan elkaar dat we van harte welkom zijn, dat we niet bang moeten zijn om te
vragen. Van Oranjehof kwam het aanbod, laat kinderen of jongelui met ons
komen praten, dat zouden we fijn vinden. Dat aanbod hebben we neergelegd
bij Nan Paffen en haar groep. Zij begeleiden kinderen bij hun communie- en
vormselvoorbereiding en het beschilderen van de paaskaars.
Mensen die graag het parochieblad ontvangen, kunnen dat doorgeven aan
No Bruls, bewoner van Oranjehof. Hij zal persoonlijk het blad bij u komen afgeven. U kunt als u wilt ook bellen naar de parochie op bovenstaand nummer
en tijdstip.
Geert Bles en Eline Claassens

Advent 2014
“Wees gegroet, Maria... het is een engel die Maria aankondigt dat ze zwanger
zal worden en een zoon zal baren, Jezus zal hij heten en ‘Zoon van de Allerhoogste’ zal hij genoemd worden. Een bode die zomaar binnenvalt, met een
onverwachte, ongelooflijke boodschap. Wat binnenin Maria, in een mens, gebeurt en wat van buiten komt, is hier in dialoog. Terwijl Maria een gewone
vrouw is, symboliseert ze tegelijk de hele aarde die zwanger is van de levenskracht van God. Hier wordt een mens, als iedereen, gevraagd om deel te
nemen aan de toekomst van de wereld. Hier worden krachten opgeroepen
die diep in mensen verscholen liggen en aan het licht willen worden gebracht...”
(tekst genomen uit: oecumenisch maandblad 'Open Deur', december 2014).
Nadenken over onze ontvankelijkheid voor die blijde boodschap, zou dat een
goede adventsgedachte kunnen zijn?
Sterretjes- en adventsviering
Zaterdag 29 november om 18.00 uur begint de advent. De Com-Kids (een
groepje dat de afgelopen jaren na de communie blijft samenkomen) hebben
een adventskrans gemaakt, die in deze viering ook gezegend zal worden.
Daarnaast zijn de dopelingen van 2013 met de ouders uitgenodigd om hun
‘sterretje van Bethlehem’ op te halen. Bijzonder welkom zijn ook de aanstaande communicantjes van 2014. Wij hopen er weer samen een mooie
viering van te maken. Welkom aan allen, groot en klein.
Marga en Nan
Kindernevendiensten in de advent
Gedurende de hele advent is er in de vieringen iets te beleven voor kinderen.
Op zaterdag 29 november openen we de advent om 18.00 uur met de sterretjesviering (zie boven). De andere adventszondagen is er om 10.30 uur een
kindernevendienst. Met verhalen over een huis en een thuis willen we met de
kinderen naar Kerstmis toeleven. We hopen dat veel kinderen er weer bij willen zijn. Van harte welkom dus allemaal.
Ria, Ellen en Nan

Kerstsamenzang Raad van Kerken
De Raad van Kerken Parkstad bestaat 40 jaar. Dat wordt gevierd met onder
andere een kerstsamenzang op donderdag 11 december in de Pancratiuskerk (aanvang 19.00 uur). Iedereen is hierbij van harte welkom.

Vieringen van 15 november t/m 7 december 2014
Weekend 15 en 16 november 2014
Zaterdag 18.00 uur: geen viering, i.v.m. parochiedag
Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: cantorgroep
Gebed voor: Johan Lecoeur
Vrijdag 21 november 2014
10.30 uur: In gesprek met de Bijbel
Weekend 22 en 23 november 2014
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Pascalle Flekken
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Doopmiddag
14.00 uur: gedoopt wordt Kaye Bosch
15.00 uur: gedoopt wordt Jordon Senden
Weekend 29 en 30 november 2014, Eerste zondag van de Advent
Zaterdag 18.00 uur: sterretjesviering
Gebed voor: fam. Triebels-Haenbeukers en Sjef en Jeannie
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Leen Adriaanssen (gest. jaardienst)
Vrijdag 5 december 2014
10.30 uur: eerste vrijdagviering
Weekend 6 en 7 december 2014, Tweede zondag van de Advent
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor: Tiny Toussaint-Ossen, en voor Loes Vuurstaek-Odekerken en
alle overledenen van de families Odekerken, Vuurstaek en Walta
Overleden:
4 oktober 2014: Martha Buisman-Franken
Let op: op zaterdag 15 november is er – vanwege de parochiedag –
geen viering om 18.00 uur.
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 8 december 2014.
Gelieve uw intenties voor het volgende parochieblad (periode 13 december
2014 tot en met 11 januari 2015) op te geven vóór 24 november 2014.

