
 
  
 

 
Toekomst van de Andreas op het spel?  
Beste medeparochianen, 

Wij hebben een belangrijk punt, waarin wij u moeten betrekken. 
Het rapport 'Dekenaal Kerkenplan' (Limburgs Dagblad 26 juli) is u inmiddels 
bekend. Wat betekent dat voor ons? Wij zetten voor u de zaken op een rijtje: 
- Reeds in 2002, in voorbereiding op het 25-jarig jubileum van de Andreaspa-
rochie, hebben we samen nagedacht over de toekomst van de parochie. Dat 
heeft geleid tot een beleidsplan met een visie op de kerk van de toekomst, en  
een pastoraal team dat ermee aan de slag ging om dit plan uit te voeren. 
- Dit beleidsplan geeft de hoogste prioriteit aan de kwetsbare mensen binnen 
en buiten de parochie (diaconie), en is erop gericht dat de gemeenschap zelf 
daartoe de opdracht heeft en initiatieven neemt. Na 13 jaar bouwen aan zo'n 
gemeenschap is er een behoorlijk draagvlak gegroeid voor deze gedachte en 
is een groot aantal parochianen actief betrokken geraakt op veel terreinen. In 
dit proces is heel veel met elkaar nagedacht over de inhoudelijke kanten er-
van in relatie tot het evangelie, en wij menen oprecht iets te kunnen bijdragen 
aan de kerk van de toekomst. De Andreasparochie is bekend vanwege deze 
kerkvisie en activiteiten.  
- De gemeenschap heeft een plek nodig, waar zij samenkomt, samenschoolt, 
samen viert, samen werkt. Dat is de Andreas in onze wijk van Heerlerbaan. 
Er is een constant komen en gaan van allerhande groepjes, die samen na-
denken, plannen maken, vieringen voorbereiden en uitvoering geven aan wat 
ons voor ogen staat. Wij voelen dat zonder zo'n centrale plek in de wijk een  
gemeenschap niet goed kan functioneren. 
-  Maar nu staat - volgens het Dekenaal Kerkenplan - deze plek aan de  
Palestinastraat 326 ter discussie. Heeft dat gevolgen voor wat wij samen in al 
die jaren opgebouwd hebben? Voor de vitaliteit van de Andreasgemeen-
schap? En heeft dat gevolgen voor de toekomst van de kerk zoals ons die 
voor ogen staat en waarin wij geloven? Loopt deze gemeenschap, die op de-
ze manier kerk wil zijn, gevaar als deze plek opgeheven wordt? 
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- Daarover moeten wij samen met u nadenken. We hebben in de komende 
maanden een drietal bijeenkomsten gepland, waarin wij met u van gedachten 
willen wisselen. We hebben deze bijeenkomsten zodanig gepland (morgen, 
middag of avond) dat iedereen eraan kan deelnemen, omdat wij beslist ie-
dereen willen horen. De bijeenkomsten zijn aan de Palestinastraat 326: 
(1) op 25 september om 10.00 uur, 
(2) op 29 september om 15.00 uur,  
(3) op 1 oktober om 20.00 uur. 
Wij hopen dat we u op een van deze data mogen ontmoeten en dat wij sa-
men tot goede uitwisseling kunnen komen. 
- Op 15 november is er in vervolg hierop een parochiedag van 10.00 tot 15.30 
uur, waarin wij bespreken hoe we verder willen gaan. 
Namens het pastoraal team: Geert Bles, Eline Claassens, Math Gulpers,  
Annemarie Noijen en Nan Paffen, en  
namens het parochiebestuur: Karin van Doormaal en Will Schlette. 
 
Vrijwilligersdag 
Zoals elk jaar openen we ook dit seizoen met een startzondag, met aanslui-
tend een samenzijn met alle vrijwilligers. Wij willen alle vrijwilligers dan graag 
bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Dit jaar is dat op zondag  
21 september. We beginnen met een viering om 10.30 uur. Daarna is er kof-
fie/thee, en we sluiten af met een gezamenlijke maaltijd. Vanwege de 
organisatie vragen we je wel om je aan te melden voor 14 september.  
Graag tot de 21e september. 
Pastoraal team en parochiebestuur 
 
Franciscusvieringen 
Zaterdag 4 oktober is er een viering met als thema: Franciscus, vriend van 
armen en daklozen, over het leven van Franciscus van Assisi, die net als  
Jezus bij de armen wilde horen, en over paus Franciscus, die zich het lot 
aantrekt van mensen die aan de marge van onze samenleving staan.  
Zondag 5 oktober is er een Franciscus-dierendagviering voor de hele fami-
lie. Franciscus was een vriend van dieren. Wij willen daar ook iets over 
vertellen; kinderen mogen hun marmot, konijn of knuffel meenemen. 
De vieringen worden voorbereid door de leden van de Solidaridadgroep. 
Op beide dagen is de Wereldwinkel open.  

 



 

 
Ziekenzalving op vrijdag 26 september om 15.30 uur 
De ziekenzalving, ook wel het sacrament van de zieken genoemd, is gericht 
op leven, op het ontvangen van kracht voor onderweg. Als ons leven moeilij-
ker wordt, om wat voor reden dan ook, kunnen wij kracht en bemoediging 
goed gebruiken. Afhankelijk worden van anderen is een moeilijke opgave, 
maar als je steun ondervindt van een gemeenschap om je heen, is het mis-
schien beter te dragen. De Andreasparochie wil een gemeenschap zijn 
waarin 'ziek' en 'gezond' goed met elkaar omgaan, door te willen geven en 
ontvangen van elkaar. We hopen van harte dat ook niet zieken bij deze vie-
ring aanwezig zijn. Familie, vrienden, buren, parochianen; samen, om te 
bidden om troost, vrede, kracht en vertrouwen voor en met elkaar.  
Na de viering ontmoeten we elkaar in de koffiekamer.  
U kunt zich opgeven bij een gastvrouw, bij Annemarie Noijen, telefoon  
06 24999855 of via parochiesintandreas@home.nl. 
De pastoraatgroep: Annemarie Noijen, Anita Gulpers, Marga Meijer, Joke 
Adriaansen, Toets Zeedsen, Gerda Hayes, Marian Klignet, Marijke Canlon 
 
Vrijwilligersdag parochies Heerlen-Zuid 
Voor alle parochievrijwilligers in Heerlen-Zuid zijn er op 11 oktober twee  
activiteiten in de Josephkerk aan de Heerlerbaan: 
Van 15.00 tot 17.00 uur verzorgen mensen van het Kairosinstituut work-
shops, waarin we handreikingen krijgen voor diverse vormen van werk voor 
de parochie. Inloop en kennismaking is om 14.30 uur.  
Van 19.30 tot 21.30 uur brengen het Oeral Kozakkenkoor en Russische mu-
zikanten kerkelijke en folkloristische gezangen ten gehore. Voor vrijwilligers is 
de entree vrij; van overige belangstellenden wordt € 12,50 gevraagd. Vrijwil-
ligers kunnen zich tot 21 september aanmelden bij de eigen parochie. 
 
Vredesweek 2014 
Op zondag 21 september zal – in samenwerking met de basisscholen - om 
15.00 uur in speeltuin Het Baanrakkertje worden stilgestaan bij de Vredes-
week. Er zal onder meer aandacht worden besteed aan het verhaal van 
Carolina van Leeuwen, tijdens de dodenherdenking verteld door Kay Golob. 
Carolina van Leeuwen werd als baby in augustus 1942 met haar zusje en 
ouders op transport gezet naar Sobibor, waar op 2 maart 1943 een einde 
kwam aan hun leven.  



 

 
Expositie Geesje van Lingen, 2 oktober - 26 november 
Geesje is in 1952 geboren in Brunssum en woont nu in Heerlen. In haar 
dagelijks leven is zij werkzaam in de ouderenzorg in de creatieve dagbe-
steding. Het werken met kleuren en het vormgeven van de natuur in al haar 
facetten heeft haar altijd geboeid. Het blijft voor haar dan ook nog altijd een 
uitdaging om die natuur met acryl op het doek vorm te geven. Combinaties 
van geometrische vlakken en organische structuren zoals bloemen worden 
uitgevoerd in verschillende technieken, waarbij de intensiteit van kleuren en 
beweeglijkheid haar schilderijen vormen. 
Marga Meyer 

 
Oecumenische gebedsviering 
Op vrijdag 22 augustus werd er in de Andreaskerk een oecumenische ge-
bedsviering gehouden. Het was mooi om te zien en vooral ook te ervaren dat 
er zoveel mensen - ruim vijftig -, katholieken, protestanten en moslims, bij el-
kaar kwamen rond Moeder Aarde om stil te staan bij het onbeschrijfelijke leed 
dat er momenteel is op zoveel plekken in de wereld. Irak, Oekraïne, Israël en 
Palestina, Syrië en Afrika. Het voelde goed om samen te bidden en te zingen. 
Bijzonder was het moment dat we met elkaar in gesprek gingen en met el-
kaar deelden dat iedereen - joden, christenen en moslims - eenzelfde 
verlangen hebben: in vrede met elkaar leven. Natuurlijk kunnen we niet alles 
meteen veranderen op de wereld, maar we kunnen wel respectvol met elkaar 
omgaan en naar elkaar luisteren. Het is goed dat we onze stem laten horen 
en dat er in de Andreas ruimte is voor iedereen. We willen in deze tijd van 
zogenaamde heilige oorlogen laten zien wat het echte geloof is. 
Ik heb deze viering als zeer waardevol ervaren. Ik hoop dan ook dat dit een 
begin is van iets nieuws en dat we elkaar vaker ontmoeten in deze vorm. Dat 
we met elkaar in gesprek blijven om zo een tegengeluid te laten horen. 
Enny Kerckhoffs   
 
Veertig jaar Raad van Kerken Parkstad 
In 1974 werd de Raad van Kerken Parkstad opgericht met als doel o.a.: ge-
stalte geven aan samenwerking en eenheid van kerken. Er is in die jaren op 
tal van manieren samengewerkt: in de gebedsweek voor de eenheid, op 4 en 
5 mei, de stiltekring en het oecumenisch avondgebed. Het veertigjarig jubile-
um wordt dit najaar gevierd. 
Op vrijdag 31 oktober brengt theoloog en theatermaker Kees van der 
Zwaard de toneelvoorstelling “Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten 
Luther”. Om 20.00 uur in het Bernardinuscollege, Akerstraat 95 te Heerlen. 
Geen toegangsprijs, wel vrije gave. 
7 november, de dag van St. Willebrord, is er om 17.00 uur een gebedsdienst 
in de St. Martinuskerk in Welten. Dan zal een boekje, samengesteld ter gele-
genheid van het jubileum, worden gepresenteerd. 
11 december: samenzang ter voorbereiding op Kerstmis, m.m.v. blazers van 
het Leger des Heils. Om 19.00 uur in de Pancratiuskerk.     



 

 
Bisschop in de Andreas op 3 september 
Hub Vossen, stafmedewerker Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom, 
regelde voor onze parochie en voor de stichting (in oprichting) Hoop op Toe-
komst, waar ook onze parochie aan meedoet, een bijeenkomst om met de 
bisschop te praten over hoe wij werken aan onze evangelische opdracht: oog 
en oor hebben voor de meest kwetsbare mensen, met een deftig woord ‘dia-
conie’. Diaconie begint met ogenschijnlijk kleine dingen: met zien en 
luisteren. Wij vinden het de belangrijkste kerkelijke taak! Daarover, over het 
hoe van die opdracht, hebben we met de bisschop gepraat samen met onze 
vrienden van Schoon GMS (die opkomen voor verslaafden), van de ATD-
Vierde Wereld (die zich inzetten voor de armste mensen; ze komen wekelijks 
samen in onze huiskamer), van Job2do (zij werken met kansarme jongeren),  
met Nelly (de coördinator van onze gastvrouwen en de parochie-
Wereldwinkel) en met leden van Hoop op Toekomst (die zich inzetten voor 
gezinnen en eenzame mensen). Het werd een boeiend en vaker ook emotio-
neel gesprek omdat we ons allemaal zo betrokken voelen bij wat we doen, en 
van elkaar weten dat we er voor elkaar zijn en dat we elkaar zo hard nodig 
hebben. 
We hadden de indruk dat bisschop Wiertz aandachtig luisterde en dat hij de 
wijze waarop wij mensen proberen te bejegenen, ondersteunt. Een verslag 
van de ochtend werd ons toegezegd, we zullen het u laten lezen te zijner tijd. 
Met een dankbaar gevoel naar elkaar en met een nieuw vuur van binnen voor 
onze opdracht, gingen we uit elkaar. 
Namens alle aanwezigen, Eline Claassens 
 
 
De cantorgroep zoekt nieuwe leden 
De cantorgroep van de Andreas is enkele jaren geleden opgericht om de 
volkszang in de vieringen te ondersteunen. De groep van acht à tien zangers 
is geen koor om naar te luisteren; wat we hopen is dat de cantoren de kerk-
gangers gemakkelijker kunnen laten invallen en meezingen.We repeteren om 
de veertien dagen op de woensdagavond van 19.00u tot 20.00 uur in een 
prettige sfeer, onder begeleiding van Marti van Ek.  
Nieuwe leden zijn heel erg welkom! 
 
 
 
 



 

 
Geloofsestafette 
Vorig jaar schreven om beurten een protestant en een katholiek een persoon-
lijk verhaal, onder de titel ‘Geloofsestafette’. Wij zetten de estafette voort in 
onze parochie. Deze keer is de bijdrage van Jacq Zenden. 
 
Wonderen bestaan (niet)?! 
Ik heb dus het ‘estafette-stokje’ overgenomen en al peinzend over welke er-
varing uit het verleden heel veel indruk op me gemaakt heeft en die ik met u 
wil delen, dook de volgende gebeurtenis bij me op.  
Het zal ongeveer 25 jaar geleden zijn toen bij een vriend van mij kanker ge-
constateerd werd. Enige tijd na dit bericht ging ik met knikkende knieën bij 
hem op bezoek. Hij lag in de kamer op bed en was erg rustig, zoals altijd. We 
spraken natuurlijk over zijn ziekte. De specialisten hadden hem te kennen 
gegeven dat genezing uitgesloten was en dat hij chemo zou krijgen ter be-
strijding van de pijn. Na een kop koffie en een stuk cake vroeg ik hem of hij 
geen angst had om dood te gaan. “Helemaal niet”, zei hij, “sommige mensen 
worden 32 jaar, anderen 92 en weer anderen 51, zoals ik. Ik heb een mooi 
leven gehad en ben tevreden”.  
Ook zijn vrouw was intussen erbij komen zitten en begon te vertellen over de 
bedevaartsplaats Medjugorje in Bosnië, een dorp ten zuidwesten van Mostar. 
In dat dorpje verschijnt in 1981 Maria en nog altijd geeft zij wekelijks bood-
schappen door. Hoewel niet door de katholieke kerk erkend, bezoeken 
jaarlijks meer dan 1 miljoen mensen dit bedevaartsoord. De vrouw van mijn 
vriend vertelt vurig en met verve over de verschijning en de boodschappen 
van Maria en ze organiseert jaarlijks diverse bedevaartstochten naar die 
plaats. Het was een boeiend verhaal maar er in geloven was aan mij niet be-
steed. 
Ik moet zeggen dat ik opgelucht maar ook verbaasd over zoveel innerlijke 
rust en vrede bij mijn vriend en zijn vrouw, naar huis ben gegaan. 
Ik mag het artikel niet te lang maken, maar enkele weken later bleek mijn 
vriend aan de beterende hand te zijn. Ik weet niet of dat een gevolg was van 
de pijnbestrijdende chemo of van een diepgeworteld geloof in Maria, maar 
zes maanden later was hij weer aan het werk. Na zijn pensionering gingen ze 
met zijn tweeën naar Medjugorje. In München maakten ze een tussenstop in 
een hotel. ’s Nachts kreeg hij onnoemelijk pijnlijke krampen. In het ziekenhuis 
bleek dat hij een darmperforatie had, dus weer op het randje van leven en 
dood. Ook daarvan is hij genezen. Hij leeft nog steeds.  
Dan denk je wel eens: wonderen bestaan……… of misschien toch niet?! 
Ik geef het stokje door aan Marie-José Brounen. 
 
Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen 
Op zaterdag 20 september 2014 van 11.00 tot 16.30 uur wordt op de krui-
sing van de Promenade en de Honigmanstraat in het centrum van Heerlen 
met informatiekramen en optredens aandacht gevraagd voor vrede, mensen-
rechten, armoedebestrijding, milieu en ontwikkelingsproblematieken.  



 

 
Bericht van Taiama-Andreas over Sierra Leone 
In maart 2014 lieten wij u weten dat we het project WPJP (Womens Partner-
ship for Justice and Peace) hadden afgesloten. We hebben samen met u 
heel veel tot stand gebracht en nu is het aan de medewerkers van de stich-
ting WPJP aldaar om zelfstandig verder te gaan. We hebben u ook laten 
weten dat we op zoek zouden gaan naar een nieuw project in Sierra Leone, 
want onze drive om in Sierra Leone te blijven werken bestond nog steeds en 
we spraken over de manier waarop we dit konden blijven doen. 
Kelly Fofanah, geboren in Sierra Leone en deel uitmakend van ons bestuur, 
vroeg ons om samenwerking te zoeken met stichtingen in het noorden van 
Sierra Leone, in  Kabala, waar hij vandaan komt en waar nog erg veel werk te 
verzetten valt, vooral als het gaat over de scholing en de rechten van kin-
deren en de mogelijkheden voor hun ouders om daaraan te kunnen werken. 
We hebben besloten dat te gaan doen. 
We hebben daarvoor contact opgenomen met Angelique Zonneveld van ont-
wikkelingsorganisatie Cordaid, die veel expertise heeft in West-Afrika en met 
name in Sierra Leone. Zij heeft ons in contact gebracht met ’Defence for 
Children’ (DFC), een organisatie die wereldwijd projecten ondersteunt. DFC 
wil de lokale bevolking bewust maken van de rechten van kinderen: een veili-
ge omgeving en de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Dat komt overeen 
met onze doelstellingen. Zo gauw we concrete projecten krijgen aangereikt, 
zullen we daarover graag berichten.   
Op dit moment is er in West-Afrika en ook in Sierra Leone het ebola-virus uit-
gebroken. Deze epidemie heeft het land ontregeld: mensen moeten thuis 
blijven, scholen zijn dicht, mensen mogen niet samenkomen, zijn wantrou-
wend ten opzichte van overheid en ziekenhuizen,  mensen zijn bang. Een 
volgende ramp na de burgeroorlog. Het sociale leven ligt helemaal plat. Een 
stichting waarvan pater Bles enkele medewerkers goed kent, heeft hem met 
een noodkreet benaderd om primaire zorg en preventie te kunnen bieden. 
Onze stichting is gevraagd om daarvoor een bedrag te doneren. Hierover 
hebben we weer contact opgenomen met Cordaid, die buiten haar normale 
projecten momenteel ook veel noodhulp geeft in West Afrika. Onze stichting  
heeft € 3.000,= uit haar reserve voor een nieuw project vrijgemaakt. Daar 
komt van elders een donatie van € 1.500,= bovenop. In totaal wordt het dus 
een bijdrage  van € 4.500,=. Cordaid verdubbelt dit bedrag. De stichting De-
fence for Children stelt nu voor om het project voor rechten van kinderen te 
combineren met hulp voor preventie van ebola. Daarover zullen we spoedig 
een besluit nemen. Sierra Leone blijft ons na aan het hart liggen. U ook? 
Leden van de stichting Taiama-Andreas 
 
Op de Werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uit-
sluiting is er op vrijdag 17 oktober in het Cultuurhuis te Heerlen een 
solidariteitsmaaltijd (18.00 uur) en de theatervoorstelling ‘De Omdenkers’ 
(20.00 uur). Meer informatie via zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of 045 
5325092. 



 

 
Vieringen van 20 september t/m 12 oktober 2014 

 
Vrijdag 19 september 2014 
10.30 uur: gesprek met de Bijbel 
 
Weekend 20 en 21 september 2014, startzondag en vrijwilligersdag 
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering 
Gebed voor: Dennis Sleypen (1

e
 jaardienst) 

Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
Gebed voor: Ietje Moen-Adriaanssen (jaardienst) 
 
Vrijdag 26 september 2014 
15.30 uur: ziekenzalving 
 
Weekend 27 en 28 september 2014 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: Pascalle Flekken, Johan Lecoeur 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
 
Vrijdag 3 oktober 2014 
10.30 uur: eerste vrijdagviering 
 
Weekend 4 en 5 oktober 2014, Franciscusvieringen 
Zaterdag 18.00 uur: gebedsviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: Tiny Toussaint-Ossen 
 
Weekend 11 en 12 oktober 2014 

Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
 
 
Overleden: 
28 juni 2014: Tiny Toussaint-Ossen 
27 augustus 2014: Bets Böhmer-Meessen 
 
 
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 14 oktober 2014.  

GGeelliieevvee  uuww  mmiissiinntteennttiieess  vvoooorr  hheett  vvoollggeennddee  ppaarroocchhiieebbllaadd  ((ppeerriiooddee  1188  ookkttoo--

bbeerr  22001144  ttoott  eenn  mmeett  99  nnoovveemmbbeerr  22001144))  oopp  ttee  ggeevveenn  vvóóóórr  2299  sseepptteemmbbeerr  

22001144.. 


