Vieringen van 21 januari tot en met 19 februari 2012
Weekend 21 en 22 januari 2012
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering
Gebed voor: jaardienst Mw. Hazen - Niesten
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Doopmiddag
14.00 uur: gedoopt worden Jolein en Fleur van Hees
Weekend 28 en 29 januari 2012
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering
Gebed voor: 6-wekendienst Mw. van der Leegte - Ghijssen
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor: jaardienst Huub van Ooijen
Vrijdag 3 februari 2012, Eerste vrijdag van de maand
10.30 uur: Eerste Vrijdagviering
Weekend 4 en 5 februari 2012
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering
e
Gebed voor: 1 jaardienst en bgv de verjaardag van Kees Vergouwen
Donderdag 9 februari 2012
10.30 uur: Corisbergviering
Weekend 11 en 12 februari 2012
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering
Gebed voor: 6-wekendienst Annie Leenders - Jongen
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Weekend 18 en 19 februari 2012
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering
Overleden:
29 december 2011: Annie Leenders - Jongen

Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad
(periode 18 februari 2012 tot en met 11 maart 2012) op te geven
vóór 4 februari 2012.

PAROCHIEBLAD JANUARI 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

_____________________________________________
Nog even over 2011
We hebben in onze parochie het afgelopen jaar heel wat
hoogtepunten meegemaakt. We hebben mooie dingen gevierd en
mooie dingen samen met velen van u gedaan.
Voor de vastenaktie voor Sierra Leone werden met succes een
scholenactie en een koffiestop gehouden. NL-Doet zorgde door
gezamenlijke inspanning van parochianen en mensen van Schoon
GMS voor een frisse, witte koffiekamer. Startzondag en de daarop
volgende gezellige spelletjesmiddag leverden een fraaie boom op met
foto’s. En een groep jongeren liet haar kookkunsten zien voor
Solidaridad.
De jaarlijkse kruisjestocht en de tocht door de nacht brachten ons
naar Pasen. En twee bijzondere vieringen door lectoren of ouders van
na-communicanten voorbereid, lieten ons kennismaken met
andersoortige vieringen.
Al deze activiteiten waren niet mogelijk geweest zonder de inzet van
vele vrijwilligers. Allemaal bedankt daarvoor!
We hebben ook droevige dingen met elkaar gedeeld en gevierd.
Mensen werden ziek, ernstig ziek en gingen dood. Sommigen veel te
jong, anderen moesten een lange lijdensweg gaan en weer anderen
ontvielen ons heel plotseling. Maar altijd zijn er mensen die dit gemis
van een lieve man, vrouw, vriend of vriendin, vader of moeder moeten
dragen en die moeten leven met een lege plek in hun leven. In 2011
waren er 11 uitvaarten in onze parochie.
In het afgelopen jaar werden in onze kerk 20 kinderen gedoopt, 29
kinderen hebben hun eerste heilige communie gedaan en 12 werden
er gevormd.
In de kerstvieringen werd een deurcollecte gehouden voor een
naaiatelier in Afghanistan. Basira Sediqi, uit de Palestinastraat, mocht
het mooie bedrag van € 1.270,00 voor stichting “Vlinder” in ontvangst
nemen.

In gesprek met kerkbestuur en pastoraal team
Op zondag 29 januari is er na de viering weer gelegenheid om met het
kerkbestuur en het pastoraal team in gesprek te gaan. Wij zullen u op
de hoogte brengen van de stand van zaken omtrent de samenwerking
met de andere parochies in Heerlen-Zuid en de stand van zaken met
betrekking tot onze financiën. Verder willen wij u informeren over de
activiteiten om te komen tot een nieuw beleidsplan. Op 23 september
willen wij het 35-jarig bestaan van onze parochie vieren; op die dag is
tevens startzondag en vrijwilligersdag. Toets Zeedzen stelt zich elders
in dit parochieblad aan u voor. Op 29 januari is zij ook aanwezig om
nader met u kennis te maken, voor zover dit al niet eerder is gebeurd.
Gesprek over actueel thema in januari 2012
In oktober en in november bleek dat er interesse bestaat in onze
parochie voor deze gesprekken. Op woensdag 25 januari, van 20.00
tot 21.30, zal er weer een gesprek zijn in de koffiekamer over een
nieuw actueel onderwerp. Er is veel te doen in de kerk, de kerk is in
opspraak, de kerken lopen leeg, etc. en men spreekt van een
geloofscrisis. Wat wij willen doen op die avond is niet door de bril van
bisschop, deken of pastoor naar de kerk van de toekomst kijken,
maar heel vrij vanuit ons hart onze eigen droom uitspreken. Wij
gaan daarover met elkaar in gesprek en denken na of we daar iets
van kunnen realiseren. Het belooft een fijne avond te worden;
iedereen is van harte welkom. Het pastoraal team.
Toets Zeedzen stelt zich voor als lid van het pastoraal team
Sinds begin 2011 denk en doe ik mee in het pastoraal team van de
Andreasparochie. Ik heb 16 jaar in de Basisgemeenschappen in NOBrazilië gewerkt, vooral tussen arme boerenfamilies op het platteland.
Na mijn terugkomst naar Nederland heb ik missionair vormingswerk
gedaan en de laatste 7 jaren tot mijn pensioen, heb ik gewerkt als
wijkpastor. Sinds een paar jaar kom ik graag naar de Andreasparochie, waar ik vooral bezieling, hartelijkheid, eenvoud en
medemenselijkheid vind.
In Brazilië en ook als wijkpastor heb ik het geloof en de kracht van
eenvoudige mensen ervaren en erin leren geloven. Ik ben ervan
overtuigd dat zij het zijn die ons de weg zullen wijzen naar een
krachtige, geloofwaardige kerk, een kerk waar mensen naar elkaar
omzien, een kerk als gemeenschap, een kerk van "Gods volk
onderweg".

Tarieven voor vieringen 2012
Over het algemeen geldt dat in onze parochie de adviestarieven van
het bisdom worden gevolgd. Met ingang van het kalenderjaar 2012
gelden de volgende bedragen:
 Intentie:








viering op zaterdag en zondag
dienst door de week
Gestichte jaardienst: eenvoudige dienst door de week
(leesmis)
10 jaar
20 jaar
Gestichte jaardienst: viering op zaterdag en zondag
10 jaar
20 jaar
Huwelijksviering (trouwgeld):
Uitvaartviering/herdenkingsdienst (rouwgeld):
begeleiding naar crematorium/andere
begraafplaats na voorafgaande kerkdienst
collecte is bestemd voor H. Missen
voor de overledene
Viering in crematorium zonder voorafgaande
kerkdienst
Jubileumviering (als extra viering)

€
€

21,00
7,00

€ 70,00
€ 140,00
€
€
€
€

210,00
420,00
384,001
384,001

€

50,00

€ 384,001
in overleg

1

Heeft men in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de
desbetreffende kerkdienst c.q. viering in het crematorium de minimum
kerkbijdrage betaald, dan wordt dit bedrag niet in rekening gebracht.
Was de bijdrage minder, dan wordt de totale bijdrage in mindering
gebracht op het te betalen bedrag. Voor 2012 is de minimumbijdrage
wederom vastgesteld op € 96,00.
Actie Kerkbalans,
Tegelijk met dit parochieblad ontvangt u een folder over de actie
Kerkbalans, met acceptgirokaart. Hebt u die niet ontvangen, laat het
ons dan weten; dan bezorgen wij u die alsnog.
NL-Doet
Ook dit jaar willen we weer meedoen met NL-Doet. Doet u mee?
De actie wordt gehouden op 16 en 17 maart 2012.

