
 

Vervolg vieringen van 22 december 2012 t/m 20 januari 2013 
 
Weekend 5 en 6 januari 2013, Driekoningen 
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communiedienst 
Gebed voor: Pascalle Flekken 
Zondag 10.30 uur: woord- en communiedienst 
Koor: Vocaal ensemble Lucci Cante 
Gebed voor: Nellie Rompelberg-Frohn (zeswekendienst) en Nico Rompelberg  
(vwg. zijn verjaardag) 
 
Weekend 12 en 13 januari 2013 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
 
Weekend 19 en 20 januari 2013 
Zaterdag 18.00 uur: viering 
Zondag 10.30 uur: oecumenische viering 
 
Overleden: 
2003 (bekend geworden november 2012): Moulou Woldeselasse 
1 december 2012: Nellie Rompelberg- Frohn 

 
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 15 januari 2013.  
Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad  
(periode 19 januari 2013 tot en met 17 februari 2013) op te geven 
vóór 7 januari 2013. 
 
 
Doopdata 2013 
Elke vierde zondag van de maand is een doopmiddag gepland, t.w. op: 27 
januari, 24 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei, 23 juni, 25 augustus, 22 
september, 27 oktober en 24 november. 
De voorbereidingsavonden zijn: 7 en 14 januari; 4 en 11 maart; 6 en 13 mei; 
5 en 12 augustus; 7 en 14 oktober. 
Om een doopafspraak te maken kunt u contact opnemen met de parochie 
of Marga Meyer tel.: 045 5415177. 
 

     
 
  
 
 
 
 

 
PAROCHIEBLAD DECEMBER 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  
E-mail: parochiesintandreas@home.nl 

_____________________________________________ 

 

 
Vrede 
 
Ik heb gezocht,  
heel de aarde  
tastte ik af, 
nauwkeurig, 
ied’re plaats,  
ied’re stad: 
maar nergens  
vond ik vrede… 
 
Ik zocht verder:  
de kringloop  
van het jaar 
ging ik na, 
ied’re dag,  
ied’re nacht 
en opeens  
vond ik vrede… 
 
Ik heb gezocht 
overal: het was 
dichter bij huis 
dan ik dacht: 
ik, zoekende  
tastende mens, 
bij een Kind  
vond ik vrede 

Paul Iskander 

 
 



 
Een Kerstverhaal 
Ergens in een klein dorp in het grote Rusland woont Baboeska. Dat betekent 
grootmoedertje in het Russisch. Ze was erg geliefd bij alle kinderen, want ze 
was heel gastvrij, ze kon mooie verhalen vertellen, oude liedjes zingen en 
lekkere koekjes bakken. 
Op een koude winterdag klopten drie mannen op haar deur. “Kom binnen”, zei 
Baboeska, en ze gaf hun een kop warme soep. De mannen vertelden dat ze 
van ver gekomen waren, ze volgden een bijzondere ster. Die ster zou hun de 
weg wijzen naar een bijzonder kind, een vriend van God, een koning 
misschien wel. Ze gingen hem bezoeken en geschenken geven: goud, wierook 
en mirre. Ga met ons mee, vroegen ze aan Baboeska, maar deze schudde 
haar hoofd. Daar was ze toch te oud voor… Die nacht sliep ze slecht. 
De volgende dag kleedde ze zich warm aan en pakte haar grootste mand vol 
lieve dingen: een dekentje, warme kleertjes, een knuffelbeest, lekkere appels 
en natuurlijk koekjes. Zo ging ze vroeg in de morgen op weg. 
Het sneeuwde intussen zo dat ze haast geen pad meer kon zien. Na enkele 
uren flink doorlopen zag ze in de verte een lichtje. Het bleek een klein hutje te 
zijn van een arme familie bij een klein kacheltje. Kinderen in te dunne kleren 
en magere snoetjes, en een huilende baby. En daar, op een gammele tafel, 
daar heeft Baboeska haar mand leeg gemaakt… 
“Heb je het kindje gevonden, Baboeska?”, vroegen de mensen in het dorp de 
volgende morgen. “Ja”, zei Baboeska, maar toen ze vertelde waar, schoot 
iedereen in de lach. Dat was het goede kind niet, zeiden ze. Je bent in de hut 
van Miska de arme herder geweest. 
Baboeska schudde haar oude hoofd en zei: “Het was het goede kind wel. Het 
huilde en het had honger, het was gewoon het kind dat ik moest vinden…” 
(schrijver onbekend) 

 

Deurcollecte Kerstmis 
Kerstmis vieren betekent ook dat we denken aan mensen die het minder goed 

getroffen hebben. In de Palestinastraat woont Basira Sediqi, een moslima uit 
Afghanistan die met haar man en twee meisjes moest vluchten en terecht 

kwam in Heerlerbaan. Basira zet zich in voor vrouwen (allochtoon en 

autochtoon). Ze is voorzitter van interculturele ‘Vrouwengroep Vlinder’ en ze 
heeft in Kaboel een naaiatelier voor vrouwen opgericht. Bedelende vrouwen 

wordt een naaicursus aangeboden. Bij de afsluiting krijgen ze een naaimachine 
mee naar huis om hun brood mee te verdienen en voor de kinderen een kans 

om onderwijs te volgen. Vorig jaar was de collecte ook voor dit project. Wij 
zijn enthousiast over wat daar gebeurt. De lijnen zijn kort en er is geregeld 

contact tussen Basira en de parochie, ook door de maandelijkse 

solidariteitsmaaltijden in Luciushof. Samen met haar dochters is Basira aan het 
eind van de kerstvieringen in onze kerk. Graag willen ze uw vragen 

beantwoorden. Voor meer informatie: b.sediqi@hotmail.com, tel. 5422356. 
 

 
Vieringen van 22 december 2012 tot en met 20 januari 2013 
 
Weekend 22 en 23 december 2012, Vierde zondag van de Advent 
Zaterdag 18.00 uur: viering op weg naar Kerstmis 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: Ans Branger 
 
Hoogfeest van Kerstmis 
Maandag 24 december 2012 
17.00 uur: kleuterviering met fluit 
18.00 uur: gezinsviering met fluit en piano 
19.30 uur: eucharistieviering 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
Gebed voor: ouders Butink-Sijmons, ouders Vossen-Heinen, ouders Mestrini-
Pelzer, Piet Russel, Joep Gulpers (jaardienst) 
Dinsdag 25 december 2012 
10.30 uur: eucharistieviering met cantorgroep 
Gebed voor: Antonio Massarroni 
 
Woensdag 26 december 2012 
10.30 uur: woord- en communieviering 
 
Weekend 29 en 30 december 2012 
Zaterdag 18.00 uur: geen eucharistieviering  
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
 
Maandag 31 december 2012, Oudejaarsavond 
19.00 uur: dankviering ter afsluiting van het jaar 2012 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
 
Dinsdag 1 januari 2013, Nieuwjaar 
10.30 uur: eucharistieviering 
Koor: Cantorgroep 
 
Vrijdag 4 januari 2013, eerste vrijdag van de maand 
10.30 uur: eerste vrijdagviering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kerstavond 24 december 17.00 uur: kleuterviering 
Een viering voor de allerkleinsten met het Kerstverhaal en met veel liedjes. De 
kinderen worden ook uitgenodigd om mee te doen. (Dit jaar blijven we in de 
kerk en is er dus geen wandeling of buitenactiviteit). Wie dat wil mag wel een 
mooie (kerst)kaart meebrengen voor Maria en Jozef en Jezus. 
 
Kerstavond 24 december 18.00 uur: gezinsviering 
Een viering waarin de kinderen worden betrokken bij het kerstverhaal. We 
doen dit ieder jaar op een andere manier en ook dit jaar hebben we weer iets 
bijzonders in gedachten. Het is een laagdrempelige eucharistie voor jong én 
oud met veel liedjes en levende muziek Welkom dus met het hele gezin.  
 
Kerstavond 24 december 19.30 uur: feestelijke eucharistieviering  
Samen het koor Sound of Peace and Freedom bidden en zingen we rond de 
stal en luisteren naar het kerstverhaal. Het kleine, kwetsbare kind laat de 
grootheid zien van God. Doen wat ondenkbaar is staat er met grote letters op 
de achterwand. Laat dat de uitdaging van kerstmis zijn! 
 
Eerste Kerstdag 25 december 10.30 uur: feestelijke viering met daarna 
feestelijke koffie 
Kerstmis vieren, samen je dankbaarheid om het Kind en elk kind, uitzingen. 
Na de dienst is er een extra feestelijke koffie met kerstbrood voor mensen die 
op deze dag niet naar familie kunnen of om welke reden dan ook alleen zijn en 
behoefte hebben om samen te zijn. Van harte welkom! 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 1 januari 2013 
Na de viering van 10.30 uur heffen we samen het glas op het nieuwe jaar. Een 
jaar waar solidariteit en verbondenheid met elkaar en wie er ook maar bij wil 
horen, heel belangrijk zal zijn. Dat we samen doen wat ondenkbaar is! 
 
Voor de jeugd (en iedereen die zich jong voelt): 
Hieronder staat een heel vreemd kerstlied. Het zijn allemaal zinnetjes uit 
bekende kerstliedjes. Aan jullie de vraag uit welke 6 verschillende liedjes deze 
zinnen komen. Als je de oplossing weet, mag je het opschrijven en bij de 
pastorie afgeven. Als het goed is, krijg je iets lekkers (en ook als het bijna goed 
is). 

En in alle landen gaan de kaarsjes branden 

Wat zijn je takken wonderschoon 

Daar hoorden zij engelen zingen 

In excelsis Deo 

En een gelukkig Nieuwjaar. 

 

Veel succes. Nan.  

 
In gesprek met de bijbel op vrijdag 21 december om 10.30 uur  
In deze derde bijeenkomst lezen en praten we over Ruth. Ruth is een arme 
weduwe die de vrouw wordt van een gerespecteerd man uit Bethlehem. Ze 
wordt de overgrootmoeder van koning David. Ruth is de ideale schoondochter, 
vrouw en ze is niet-joods. Ruth doet me denken aan Maria, de ideale moeder 
en vrouw. Wat hebben ze gemeen en waarom werden ze uitverkoren? Waren 
of werden ze dat wel?    
 
In gesprek met kerkbestuur en pastoraal team 
Op zondag 13 januari is er na de viering gelegenheid om met het kerkbestuur 
en het pastoraal team in gesprek te gaan. Wij vertellen over onze activiteiten 
en wat ons samen bezighoudt. Wat gaan we doen met de antwoorden op de 
drie vragen die we voor het jubileum stelden? En wat kwam er uit de sterkte-
/zwakteanalyse van onze parochie? Daarnaast brengen wij u op de hoogte van 
onze plannen met betrekking tot de Actie Kerkbalans, die in 2013 van 13 tot en 
met 27 januari wordt gehouden. Daar willen wij deze keer veel aandacht aan 
besteden, door actief de wijk in te gaan, want zonder uw kerkbijdragen houden 
wij de parochie niet draaiende. In het volgende parochieblad vindt u hierover 
meer informatie. Noteer 13 januari vast in uw agenda. 
 
20 januari 2013: oecumenische viering, thema ‘wandelen met God’ 
In de week van gebed voor de eenheid van de christenen, in de Andreaskerk 
samen met de Protestantse Gemeenten te Heerlen en Oude Mijnstreek, 
m.m.v. cantorij en cantorgroep. We staan stil bij begrippen als gerechtigheid 
en solidariteit.  

 
De jeugd en de Andreasparochie 

Ook in 2013 gaat de groep na-communicanten weer enthousiast aan de slag. 

In december stond het thema advent en kerst centraal. De jongelui (7 in 
totaal) hebben de vrijdag voor het begin van de advent samen adventskransen 

geknutseld; deze werden in de sterretjesviering gezegend. Ze hebben in deze 
viering ook een mooie bijdrage geleverd. 14 december gaan ze samen aan de 

wandel: tijdens de ‘kribkeswandeling‘ bekijken we veel verschillende stalletjes. 
En de grote jeugd is heel actief geweest in het uitzoeken van gordijnen voor 

onze koffiekamer. U ziet, de jeugd zit niet stil en is op allerlei gebied actief. 

 


