Vieringen van 21 april tot en met 20 mei 2012
Weekend 21 en 22 april 2012
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering
Gebed voor: 6-wekendienst Gerda van den Berg
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering
Weekend 28 en 29 april 2012
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor: jaardienst Paul Janssen en Kees Jutten
Vrijdag 4 mei 2012, Eerste vrijdag van de maand
10.30 uur: Eerste Vrijdagviering

PAROCHIEBLAD APRIL 2012
_____________________________________________
Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan
Tel. 045-5413381
Pastor G. Bles, tel. 045-5714078
Pastoraal werker Eline Claassens, tel. 06-29564566
Gastvrouw aanwezig di.-vr. van 10.00 tot 12.00 uur
ING 32.69.778, ABN-AMRO 57.76.27.325
Website: www.sintandreas.nl
Email: parochiesintandreas@home.nl

_____________________________________________

Dat vuur van het begin

Weekend 5 en 6 mei 2012
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering
Weekend 12 en 13 mei 2012
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering,
Communieviering communicanten bs. De Windwijzer
Gebed voor: Sjef Neelis
Woensdag 16 mei 2012
19.00 uur: Eucharistieviering
Donderdag 17 mei 2012, Hemelvaartsdag
10.30 uur: Eucharistieviering
Communieviering communicanten OBS Tovercirkel

Overleden
27 maart: Trautje Raaimakers-Vleugels

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 15 mei 2012.
Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad
(periode 19 mei 2012 tot en met 17 juni 2012) op te geven
vóór 5 mei 2012.

´Dat Vuur van het Begin´ is het jaarthema van onze parochie.
Jongelui van onze parochie hebben dit thema op de paaskaars geschilderd.
De kaars staat symbool voor het vuur van de boodschap van Jezus. De
leerlingen van Jezus, die ook in vuur en vlam stonden en vol van vuur waren,
wilden, na Jezus dood, zijn boodschap doorgeven. We willen proberen om ook
in deze tijd dat vuur van het begin uit te dragen, naar elkaar.
Tijdens de paaswake hebben ze de kaars met gepaste trots naar voren
gedragen.
Op de website staat de nieuwe paaskaars onder ‘foto’s’

NL Doet 2012 in de Andreasparochie een groot succes
Voor de tweede keer op rij deed onze parochie mee aan NL Doet. Deze keer
werden huiskamer/vergaderkamer, hal, toilet en de rest van het keukentje
geschilderd. Donderdag werd ingepakt en werden de inkopen voor lunch en
verfklus gedaan. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart staken veel mensen de
handen uit de mouwen: een grote groep van Schoon GMS (zowel vrijdag als
zaterdag), Challenge Heerlen - jongerennetwerk van de gemeente Heerlen (vrijdagmiddag) en enkele parochianen/vrijwilligers (op beide dagen). Er werd
veel gelachen en tijdig gestopt voor een koffie-/rook-/lunchpauze. En het
resultaat mag er zijn: mooie frisse ruimtes die uitnodigen om ze met plezier te
gebruiken. Fijn dat er zoveel mensen zijn die onze parochie een warm hart
toedragen. Allemaal heel hartelijk bedankt!

Dank je wel
In het laatste parochieblad stond aangekondigd dat ik jarig was. Dit was me
niet van te voren gevraagd. Heel velen hebben mij verrast met goede wensen,
een persoonlijk woordje en vaak nog een vindingrijk presentje. Ik zou het liefst
iedereen persoonlijk bedanken, maar ik zie haast geen andere mogelijkheid
dan op deze manier. Ik wil daarbij graag dit zeggen: wat is het fijn als je mag
ervaren dat je gedragen wordt door zoveel lieve mensen in de Andreas. Zo
kunnen we een hele tijd verder, en daar gaan we voor ….‘als het God belieft’.
Nogmaals heel hartelijk dank! Geert Bles
Nieuwe expositie
Mw. Joan Hasenaar exposeert haar schilderijen in onze kerk van 4 april tot
14 mei. Haar werken zijn emotioneel geladen en kenmerken zich door
expressief kleurgebruik in voornamelijk olie- en acrylverf.
Communie 2012
Dit jaar doen de volgende kinderen de Communie:
Op 13 mei van bs. De Windwijzer: Lars van Bruggencate, Jolein van Hees,
Simone Jongen, Bryan Munnik, Femke Neelis, Fenne Quaedvlieg, Louisa
Toornent, Steve van Varik en Isis Winkens.
Op 17 mei van OBS De Tovercirkel: Axel Frederiks, Fallon Hamers, Gijs
Krastman, Remco Koeken, Natalie Meyknecht, Merlijn Otten, Isa Riedl, Gwen
Stuart, Joyren Terken, Merlyn Vermeersch, Rowan Wirtz, Jeremy van
Wijngaarden, Kaylinn Ariaans en Anja Franken.
Van SBO De Zonnewijzer: Levy Kaczmarek, Jairo Drijver, Jesse Hopmans,
Ber Lemmens, Luc Robbertz, en Ricardo Selten

NL Doet 2012 werd mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, Weller, Wendy,
Maurice, Martijn, Geert, Jill, Jose, Mark, Henk, Garrelt, Roger, Paris, Paul,
Brian, Monique, Robert, Irma, Will, Marcel, Leo, Karin, Ine, Carlo, Dolf en
Jeannette.

Wij wensen onze communicantjes een fijne communiedag en hopen dat ze
door ons geïnspireerd worden in de voetstappen van Jezus van Nazareth te
gaan en mee te werken aan die mooie wereld voor iedereen, Gods rijk op
aarde.
In verband met de viering van het 35-jarig jubileum van onze
Andreasparochie is de doopdatum van 23 september verplaatst naar
zondag 30 september.

Gladys en Yvette op bezoek

Geloofsgesprekken rond actuele thema’s

Vanwege de Vastenaktie van onze parochie waren Gladys en Yvette uit Sierra
Leone namens de Women’s Partnership for Justice and Peace (WPJP) in
Nederland.
Op 24 maart namen zij deel aan de viering met solidariteitsmaaltijd. Enkele
mensen vertelden over hun leven in onze wijk en parochie. En Yvette en Aiah
vertelden verhalen uit Sierra Leone. Tijdens de viering aten we soep. Het was
een plezierig samenzijn met een gevoel van verbroedering.
Ook zondags waren Gladys en Yvette aanwezig tijdens de viering. Gladys
vertelde daarin vol vuur over haar werk bij de WPJP.
Na beide vieringen werden werkstukjes verkocht, die door communicanten van
dit jaar voor de Vastenaktie gemaakt waren; de opbrengst hiervan was
€ 147,27. Er werd ook zelfgebakken lekkers verkocht (opbrengst € 270,50) en
er was een deurcollecte (met een opbrengst van € 438,45).
Gladys en Yvette bedanken u voor al deze vriendschap en inzet, maar ook
voor de geldelijke bijdrage om hun werk te kunnen voortzetten.

In maart ging het geloofsgesprek over de website voor het melden van
overlast van o.a. Polen. Janet, een vrouw uit Heerlen met een Poolse vader en
een Poolse echtgenoot, vertelde dat zij in haar leven en in de contacten met
Polen van de eerste, tweede en ook de jongste generatie weinig klachten hoort
over hun leven hier in Nederland. Polen zijn over het algemeen gewaardeerde
werkkrachten en passen zich goed aan. Problemen ontstaan – en eigenlijk
toont de website dat aan – als werkkrachten van buiten (o.a. Polen) in groepen
worden geronseld en gehuisvest in armzalige onderkomens tegen
woekerprijzen.
Een van de vragen die avond was wat de werkelijke beweegreden is geweest
om de website te openen: populisme, om vermeende wantoestanden aan de
kaak te stellen? Janet hield ons voor dat niet de overlast door Polen centraal
moet staan, maar de schrijnende situatie van Polen in zogenaamde
'groepsaccommodaties' tegen woekerprijzen. We gaan de Raad van Kerken
vragen om 'de uitkomst' van de website, zodra deze sluit, voor te leggen aan
bv. de PKN of de Nederlandse bisschoppen. Moeten de kerken niet meer hun
stem laten horen als er onrecht geschiedt, is onze vraag. Herinneren wij ons
dat wij zelf ooit vreemdeling waren en dat Abraham, Isaak, Jacob,
economische vluchtelingen waren, op zoek om hun situatie te verbeteren. Is
dat niet een recht, en ook onze christelijke basis?

Er waren nog meer activiteiten waar Gladys en Yvette aan meededen.
Zij bezochten MIVA (Missie Verkeersmiddelen Aktie) in Breda en Gered
Gereedschap in Amsterdam. De Zusters van Heythuysen, die de WPJP
gesteund hebben door bij te dragen aan de politieke scholing van meisjes en
jonge vrouwen, werden bezocht. De resultaten en vooruitzichten werden
besproken en getoond.
Verder legden Gladys en Yvette de projecten van de WPJP en de situatie in
Sierra Leone uit aan groepen leerlingen van het Bernardinuscollege. Deze
school steunt de stichting al twee jaar door sponsortochten.
Daarnaast was er een plezierige bijeenkomst bij de parochie Vrangendaal in
Sittard.
Gladys en Yvette logeerden bij mensen van de Stichting Taiama-Andreas en
’s avonds werd de maaltijd beurtelings bij de bestuursleden genuttigd. De
laatste avond kookten Yvette en Gladys een Sierra Leoonse maaltijd.

Gladys en Yvette zijn weer terug naar Sierra Leone, vol mooie herinneringen
en veel moed en plezier om verder te werken aan hun project voor een goede
toekomst voor de meisjes en vrouwen in Sierra Leone. En wij? Wat heeft de
ontmoeting met deze twee Afrikaanse vrouwen ons gedaan? Hoe gaan wij
verder met dit project in onze parochie, met onze eigen mogelijkheden en
kansen? Voor het geloofsgesprek in april is dit het thema: Gladys en Yvette
zijn terug, en nu wij.
Daar willen wij samen met u over nadenken op donderdag 26 april om 20.00
uur (tot uiterlijk 21.30 uur). U bent van harte welkom.

Het geheel overziend is het bezoek van Gladys en Yvette een vruchtbaar
bezoek geweest, helemaal in overeenstemming met een van de
hoofddoelstellingen van onze contacten met Sierra Leone: mensen daar zelf
kansen te bieden om hun land op te bouwen, gesteund door onze vriendschap
en op basis van gelijkwaardigheid. Het Westen heeft al veel te lang zijn ideeën
in andere culturen gepompt om er zelf beter van te worden.

Opbrengst deurcollecte misdienaars
Elk jaar met Pasen mogen de misdienaars een deurcollecte houden, zodat ze
met hun groep een activiteit kunnen organiseren. Dit jaar werd € 324,66
opgehaald. De misdienaars willen allen die hieraan hebben bijgedragen heel
hartelijk bedanken.

