Vieringen van 18 februari tot en met 18 maart 2012
Weekend 18 en 19 februari 2012
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 22 februari 2012, Aswoensdag
Begin van de 40-dagentijd
19.00 uur: Aswoensdagviering met Protestantse kerken

PAROCHIEBLAD FEBRUARI 2012
_____________________________________________
Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan
Tel. 045-5413381
Pastor G. Bles, Pastoraal werker Eline Claassens
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

_____________________________________________
Weekend 25 en 26 februari 2012, Eerste Zondag van de Vasten
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering
e
Gebed voor: Pascalle Flekken – 4 jaardienst en vwg haar verjaardag
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering met kindernevendienst
Vrijdag 2 maart 2012, Eerste vrijdag van de maand
10.30 uur: Eerste Vrijdagviering
Weekend 3 en 4 maart 2012, Tweede Zondag van de Vasten
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering met kindernevendienst
Weekend 10 en 11 maart 2012, Derde Zondag van de Vasten
Zaterdag 18.00 uur: Solidariteitsmaaltijd met meditatieve momenten
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering met kindernevendienst
Koor: Cantorgroep
Weekend 17 en 18 maart 2012, Vierde Zondag van de Vasten
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering
Gebed voor: Pascalle Flekken
Presentatieviering van de communicanten
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering
Presentatieviering van de communicanten
Gebed voor: jaardienst voor Hans Leenstra
Overleden
11 januari 2012: Rita Beckers – Badnowitz
17 januari 2012: Tiny Deeder – Borghans
20 januari 2012: Ann Hersbach – van Kessel

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 20 maart 2012.
Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad
(periode 24 maart 2012 tot en met 15 april 2012) op te geven
vóór 10 maart 2012.

Vastenaktie 2012 voor Sierra Leone met bezoek van Gladys
Gbappy-Brima en Yvette Kamanda van Women’s Partnership for
Justice and Peace (WPJP) aan de Andreasparochie
Voor de vijfde keer alweer maken we als parochie gebruik van de
mogelijkheid van Landelijke Vastenaktie om als parochie te werken
voor een eigen doel. Wij kozen voor de ondersteuning van vrouwen en
meisjes in Sierra Leone, West Afrika. Dat gebeurt samen met Stichting
Taiama-Andreas. Deze stichting, ontstaan vanuit de parochie, werkt op
basis van partnerschap en vriendschap samen met WPJP aan
bovengenoemd doel.
Dat houdt in dat je elkaar nader wilt leren kennen: proeven van elkaars
cultuur, elkaar wilt leren begrijpen, kijken naar verschillen en ontdekken
dat er nog meer overeenkomsten zijn. In dit kader zijn er al verschillende uitwisselingen geweest tussen WPJP en Stichting TaiamaAndreas. Om deze vriendschap verder gestalte te geven heeft de
stichting twee mensen van WPJP uitgenodigd om in maart een bezoek
te brengen aan onze parochie. Een van deze mensen, Gladys GbappyBrima, is geen onbekende in onze parochie. Zij is de oprichter van
WPJP en bracht in 2009 al een bezoek aan ons. Tijdens dit bezoek
heeft Gladys velen geïnspireerd met haar enthousiasme en boeiende
verhalen over haar land en ‘haar’ vrouwen.
Het bezoek van WPJP aan de stichting en de parochie staat gepland
van 20 tot 28 maart. In het weekend van 24 en 25 maart zult u
uitgebreid de gelegenheid krijgen om Gladys en WPJP verder te leren
kennen. Een kans die u zeker moet aangrijpen, wij hebben het ervaren,
die ontmoeting geeft een verrassende blik op onze medemensen in een
ander werelddeel en verrijkt je leven!
In het volgende parochieblad vindt u een uitgebreid programma van de
activiteiten in die week. Zie ook: www.taiama-andreas.org
Stichting Taiama-Andreas: Geert Bles, Eline Claassens, Jacq. Zenden,
Natasja van Dijk, Marieke Gulpers, Gard Verstegen, Kelly Fofanah en MarieJosé Habets

De Vastentijd komt eraan…
Aswoensdag en de Veertig Dagen op weg naar Pasen behoren tot de
belangrijkste weken van het jaar in de Kerk. Vasten, als een vorm van
jezelf de tijd gunnen om je gedachten naar binnen te keren. Om te
vragen om waarachtigheid, in jezelf te onderzoeken wat je gevangen
houdt, wat je gelukkig maakt. Hoe vrij ben je? Hoe groot is je
betrokkenheid? Gebed en stilte zijn voorwaarden om te komen tot
inkeer en bezinning op onze verantwoordelijkheid…
Wij kunnen elkaar op weg helpen om die Vastentijd bewust te beleven:
- Elke maandagavond is er bij de zusters van de Karmel, Palestinastr.
105, een geleide meditatie rond het evangelie van de komende
zondag. Van harte uitgenodigd. Graag tevoren even bellen: 5413437.
- Woensdag 29-02, 19.30 uur een avond over eigentijds vasten,
Bernardinuskapel Akerstraat 97a door Guus Prevoo, missionair
werker bij Cordaid. Organisatie De drie ringen, kosten € 10,00.
www.dedrieringen.org, tel. 045-4009170.
- Op zaterdag 09-03 18.00 uur, viering in de Andreasparochie:
een solidariteitsmaaltijd met meditatieve momenten. Vrije gave
voor Sierra Leone.
- Naast de Witte Donderdag-, de Goede Vrijdagviering en de
Paaswake is er op Goede Vrijdag 6 april om 15.00 uur een
kruisjestocht door de wijk. Verder een pelgrimage in de Paasnacht,
start 23.45 uur.

Voor kinderen in de Veertigdagentijd
Gedurende alle zondagen in de 40-dagentijd zijn er activiteiten voor
de jeugd. De eerste 3 zondagen (26 februari, 4 en 11 maart) zijn er
nevendiensten; in het weekend van 17 en 18 maart zijn de
presentatiediensten van de communicanten. Deze vieringen zijn
helemaal op kinderen afgestemd en worden door de communicanten
mee uitgevoerd. Het weekend van 24 en 25 maart staat in het teken
van de Vastenaktie; dat geldt ook voor de activiteiten voor de jeugd.
En tot slot op 1 april onze jaarlijkse palmpaastocht. Hierover leest u de
volgende keer meer.
Wij hopen veel jongelui te ontmoeten op (een of enkele van) deze
zondagen.

Geloofsgesprek over actueel thema donderdag 23 februari
van 20.00 tot 21.30 uur
De maatschappij zweert bij 'productie'. Zijn ouderen daarom niet meer
zo 'interessant' omdat zij daar niet aan bijdragen? Worden zij steeds
meer gezien als een probleem, een kostenpost? En ouderen zelf,
voelen zij zich als minderwaardig en afgedankt? Of zou er ook een
andere kant van de medaille zijn?

Samenwerking tussen parochies in een federatiebestuur
Sinds 1 januari vormen de kerkbesturen van de parochies H. Andreas,
H. Joseph, H. Martinus en H. Pancratius een federatiebestuur. Dit
bestuur zal bekijken op welke terreinen we meer kunnen samenwerken.
De parochies blijven zelfstandig. Als parochiaan zult u vooralsnog niet
veel merken van die samenwerking. Dat is een groeiproces. Wij houden
u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Pastoraal team

Ria, Ellen en Nan

Wij doen weer mee met NL-Doet. Doet u met ons mee?
Op 16 en 17 maart zijn de landelijke NL-Doetdagen. In het hele land
zijn er dan activiteiten om het vrijwilligerswerk in het zonnetje te zetten.
Vorig jaar werd tijdens de NL-Doetdagen de koffiekamer geschilderd.
Dit jaar willen we de hal en de 'huiskamer' een verfbeurt geven. En daar
hebben we natuurlijk weer vele handen bij nodig: in- en uitruimen,
afplakken, schilderen, poetsen. Voor de inwendige mens wordt
gezorgd. Helpt u mee? Neem contact op met Eline Claassens of met
een van de gastvrouwen tijdens de openingsuren van het parochiehuis.

