Vieringen van 18 augustus tot en met 16 september 2012
Weekend 18 en 19 augustus 2012
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Pascalle Flekken
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Donderdag 23 augustus 2012
10.30 uur: Corisbergviering
Weekend 25 en 26 augustus 2012
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Wiel Hundscheid
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor: Paul Noestheden vw. zijn verjaardag
Doopmiddag
14.00 uur, gedoopt wordt Kayne van den Ende
Weekend 1 en 2 september 2012
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Hr. Leenstra vw. zijn verjaardag en voor kleindochter Cherelle
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Vrijdag 7 september 2012, eerste vrijdag van de maand
10.30 uur: eerste vrijdagviering
Weekend 8 en 9 september 2012
Zonnebloemweekend
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Funs en José Pasmans
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Weekend 15 en 16 september 2012
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Pascalle Flekken
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 13 september 2012.
Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad
(periode 15 september 2012 tot en met 7 oktober 2012) op te geven
vóór 1 september 2012.

PAROCHIEBLAD AUGUSTUS 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

_____________________________________________
De vakantie zit er op
De vakantie zit er voor de gezinnen op, het gewone leven is voor veel mensen
weer begonnen en dat voelt als je eenmaal in het ritme zit, vaak goed en
vertrouwd. Toch moeten we ons steeds meer gaan realiseren dat wat eerder
zo gewoon leek, in deze tijd niet meer zo vanzelfsprekend is. Veel mensen
dreigen hun baan te verliezen, jongeren komen vaak maar moeilijk aan de slag
en wat zal dat gegeven niet voor invloed hebben op hun leven?
Steeds meer gaan we inzien dat we op te grote voet geleefd hebben, dat we
moeten inleveren. Mensen hebben de neiging om als het moeilijk wordt in hun
schulp te kruipen, liefst met de deur dicht, om maar niet te hoeven zien en te
horen hoe het er voorstaat. De geschiedenis en onze Bijbel leren ons dat tijden
van voor- en tegenspoed elkaar afwisselen. In mensen zit echter ook een
onverwoestbare kracht om de schouders onder moeilijke zaken te zetten, om
creatieve oplossingen te bedenken, om te ervaren hoe hard we elkaar nodig
hebben en hoe weinig we eigenlijk maar nodig hebben, als je er bent voor
elkaar. In de Andreaskerk zetten we in op dat spoor; om met en door elkaar te
ervaren hoe goed het doet als er oog voor je is. Als mensen met je meeleven
en dat je dan heel dankbaar en creatief kunt worden en dat er ondanks alles
ook veel blijheid is en een gevoel van ruimte en vrijheid.
Ziekenzalving vrijdag 21 september: thema ‘op vleugels gedragen’
Ook dit jaar wordt in onze parochie het Sacrament van de zieken of de
ziekenzalving toegediend. Het vindt plaats op vrijdag 21 september om 15.30
uur. De zalving is ontdaan van het taboe dat het verbonden is met de
naderende dood. Mensen zien het steeds meer als een sacrament dat gericht
is op leven, op het ontvangen van kracht voor onderweg. Als het gaan op onze
levensweg moeilijker wordt door beperkingen, vanwege ziekte, vanwege
leeftijd of om wat voor reden dan ook, kunnen wij kracht en bemoediging goed
gebruiken. Als wij afhankelijk worden van anderen, is dit een moeilijke opgave.
Maar dit is beter te aanvaarden als je steun ondervindt van een gemeenschap
van mensen om je heen. De Andreasparochie wil een gemeenschap zijn
waarin ‘ziek’ en ‘gezond’ goed met elkaar omgaan, waarin wij aan elkaar
weten te geven en van elkaar weten te ontvangen. We hopen daarom dat zo-

veel mogelijk mensen bij deze viering aanwezig zullen zijn. Familie, vrienden,
bekenden, parochianen; allen 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 of bij Annemarie Noijen.
Vieringen en activiteiten in de komende weken
*
Op vrijdag 24 augustus is er een oecumenische uitstap naar de
Kopermolen en het beeldenmuseum in Vaals. Vertrek: carpooling
St. Josephparochie om 14.00 uur.
*
Op zondag 26 augustus zingt het SoPaF-koor weer voor het eerst na
de vakantie. Dat weekend is er ook een deurcollecte voor de MIVA
voor 5 ambulances in Zimbabwe.
*
Op dinsdag 28 augustus is er een concert in de Andreaskerk in het
kader van Cultura Nova. E88 is een Limburgs ensemble voor hedendaagse klassieke muziek. De vier elementen uit de natuur - aarde,
lucht, water en vuur - worden verklankt in muziek; reden om dit concert
te laten plaatsvinden in de Andreaskerk, waar Laurens Bisscheroux de
oerelementen zijn vorm gaf. Aanvang 20.00 uur, entree: € 12,50.
*
Op dinsdag 4 september om 18.00 uur is er een solidariteitsmaaltijd
met heerlijk Afghaans eten in de 'Luciushof', Putgraaf 3 Heerlen,
voorbereid door Stichting Vlinder. Entree € 7,50. De opbrengst is voor
het oprichten van een naaiatelier voor kansarme vrouwen in Kabul.
Meer informatie: Basira (b.sediqi@hotmail.com, tel. 045-5422356).
*
In het weekend van 8 en 9 september is het Zonnebloemweekend met
een deurcollecte.
*
Op 15 en 16 september is de start van de Vredesweek, in de vieringen
besteden we ook aandacht aan het thema van de Vredesweek:
Stilstaan bij het geweld en onrecht bij het delven en gebruik van
grondstoffen als olie, steenkool en goud ter vermeerdering van macht
ten koste van mensen.
*
Op vrijdag 21 september om 15.30 uur is de jaarlijkse ziekenzalving,
georganiseerd door de mensen van de Pastoraatgroep. Zieken en hun
naasten, maar ook parochianen en buren zijn van harte uitgenodigd
om bij de zalving aanwezig te zijn. Na afloop drinken we samen een
kopje koffie; tijd om te luisteren vooral.
*
Op zaterdag 22 september is er een wandeltocht in het kader van de
Vredesweek, zie artikel over dit onderwerp op de volgende pagina.

Vredesweek 2012
Samen lopen in de Vredesweek op zaterdag 22 september, 11.00-13.00 uur.
De kerken van de parochies St. Joseph en Andreas organiseren al sinds jaar
en dag samen een activiteit in de Vredesweek (15 t/m 23 september). Dit jaar
wordt het een wandeltocht van 4 à 5 km via Benzenrade, Parc Imstenrade,
eindigend in de St. Josephkerk met een broodje en koffie of thee. De start is
om 10.45 uur, vertrek vanuit Andreas- en Josephkerk naar het Vredeskapelletje aan de Bautscherweg 90. Om 11.00 uur is er een korte opening en
een gebed. Daarna gaan we samen op pad via de Corisberg naar het
kapelletje in Benzenrade en terug via Parc Imstenrade. Vervolgens via het
vlindermonumentje op het kerkhof en ter afsluiting een broodje in de
ontmoetingsruimte van de Josephkerk.
Samen lopen met als doel, gelegenheid te bieden en te nemen om samen te
praten over de vraag of vrede niet méér ons ‘pakkie an’ is dan we vermoeden.
Olie, steenkool en goud worden wereldwijd gebruikt (misbruikt) om onze macht
ten toon te spreiden ten koste van andere mensen, kinderen. Wij gaan een
steen leggen op bijzondere plekken onderweg. U mag zelf een steen(tje)
meenemen en gaandeweg bepalen wat u er mee gaat doen.
Kinderen zijn van harte uitgenodigd, voor jullie hebben we een verhaal en voor
wie wil een kleine creatieve opdracht! Fijn als u zich (in verband met de
catering) even aanmeldt bij een van de parochies. U mag ook zomaar een
eindje mee oplopen.
Missionaire werkgroep Heerlerbaan
Zondag 23 september 35-jarig bestaan van onze parochie
Op zondag 23 september is er een feestelijke viering vanwege het 35-jarig
bestaan van de parochie; het is tevens startzondag èn vrijwilligersdag. Met
medewerking van het SoPaF-koor, de cantorgroep en Ben op de dwarsfluit en
het volk zingt mee!
Daarna is er feestelijke koffie met zelfgebakken koek (u mag zich opgeven
hiervoor!) gevolgd door een wandeling door de wijk (dat kan ook per rolstoel of
rollator) langs plekken en/of mensen met een verhaal, naar de speeltuin, een
mooie plek om elkaar op een andere manier te ontmoeten. Wij zorgen voor
hapjes en u mag graag mee kokkerellen en spellen staan ter beschikking. Ook
wijkbewoners worden van harte uitgenodigd om mee te doen, alleen vragen
we van hen een redelijke bijdrage voor drank en hapjes. Het volgende
parochieblad wordt vooral gewijd aan deze dag!

