
 

 

Weekend 7 en 8 juli 2012 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: zeswekendienst voor Josephine Leppink-Mommer en  
zeswekendienst voor Wim Kuijpers 
Zondag 10.30 uur: woord- en communiedienst 
Koor: Cantorgroep 
 
Weekend 14 en 15 juli 2012 
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communiedienst 
Gebed voor: Pascalle Flekken en vanwege de verjaardag van haar opa 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
 
Weekend 21 en 22 juli 2012 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: woord- en communiedienst 
Koor: Cantorgroep 
 
Weekend 28 en 29 juli 2012 
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communiedienst 
Zondag 10.30 uur: woord- en communiedienst 
 
Vrijdag 3 augustus 2012, eerste vrijdag van de maand 
10.30 uur: eerste vrijdagviering 
 
Weekend 4 en 5 augustus 2012 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: jaardienst voor Ada Hayes-Beekveld 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: Huub van Ooijen vanwege zijn verjaardag 
 
Weekend 11 en 12 augustus 2012 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
 
Weekend 18 en 19 augustus 2012 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: Pascalle Flekken 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
 
 
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 21 augustus 2012  
Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad  
(periode 25 augustus 2012 tot en met 16 september 2012) op te geven 
vóór 11 augustus 2012. 
 
 

 
 

PAROCHIEBLAD JUNI 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 

                            _____________________________________________ 

 

 
 
Vormsel op 22 juni 
Op vrijdag 22 juni zal mgr. De Jong het H. Vormsel toedienen aan:  
Bram Klinkenberg, Steffie Kisters, Jordy Lessmeisters, Ghislaine van Eldijk, 
Lorijn Roelofs, Luuk Elzinga, Dave v.d. Berge, Janna Simons, Timo Leurs, 
Indra Leurs, Lisanne Hahnraths, Sven Habets, Maartje Hemer, Damian 
Olzheim, Demi Lennertz, Sophie Verkerke, Colin Beuseker, Tymo Scholl, 
Dylan van Lent, Rick Goblet. 
 
De vormelingen hebben zich in kleinere groepjes voorbereid samen met en bij 
gastouders. Tijdens de ouderavond van 1 juni presenteerden de vier groepjes 
wat zij gedaan hadden bij deze voorbereidingen. Één onderdeel daarvan was 
een doe-opdracht: bedenk met je groep iets voor of met mensen, die je 
daarmee blij kunt maken of iets waarmee je mensen leert kennen die je 
misschien zelf niet zo snel zou opzoeken. Geloven is immers niet zozeer het 
kennen van verhalen (al is dat heel goed en zinvol), maar geloven is ook en 
vooral het doen van goede dingen, dingen die deze wereld een beetje mooier 
maken. En dus hoorden we die avond vier prachtige verhalen: over het Leger 
des Heils, over een bezoek aan oudere mensen in de Corisberg, over een 
bezoek aan een verpleeghuis en één groep heeft grote inzamelingsactie 
gehouden voor een stichting die werkt voor Tanzania. Daarvan hangen in de 
kerk nu vier prachtige collages. Bekijk ze eens als u in de kerk bent. 
 
 
Voor wie op vakantie gaat: een fijne vakantie en een behouden thuiskomst. 
Voor wie thuisblijft: onze gastvrouwen zijn van dinsdag t/m vrijdag tussen 
10.00 en 12.00 uur in de parochie. Hebt u behoefte aan een kopje koffie of een 
luisterend oor, dan bent u van harte welkom.  
 
 
 
 
 



 
 
Een betoging voor humanere mensenrechten op 19 mei in Maastricht 
Stichting Vlot, Defence for Children, Amnesty International en Charles 
Claessens van CDA Heerlen organiseerden de betoging omdat zij (‘wij?’) ‘boos 
en verdrietig’ zijn om het inhumane Nederlandse vluchtelingenbeleid. Mensen 
die vaak meer dan 10 jaar moeten wachten op een uitspraak en voorbeelden 
van een lange en kostbare detentie onder een streng regime ‘alsof  je een 
misdadiger bent‘ - en dat geldt ook voor kinderen - zijn geen uitzondering. 
Nederland wordt door het Europese hof vaker op de vingers getikt! 
Rond 150 betogers trokken in wit/zwarte kleding en met wit/zwarte ballonnen 
en borden met teksten door het centrum van Maastricht. Het was prachtig 
weer, de terrassen zaten vol en de kermis draaide op volle toeren. We 
baarden opzien (even); wie weet zet dat mensen aan het denken. Sprekers 
van Amnesty en Defence for Children hadden schrijnende voorbeelden van 
inhumaan vluchtelingenbeleid en riepen de betogers en alle burgers op om bij 
de verkiezingen van 12 september extra aandacht te hebben voor partijen die 
een humaan vluchtelingenbeleid voorstaan. Het is triest dat een betoging voor 
mensenrechten nodig is in ons land!  
Geert Bles, Karin van Doormaal, Eline Claassens, betogers op 19 mei 
 
Open Kloosterdag 24 juni 
Op zondag 24 juni a.s. wordt er in Nederland weer een Open Kloosterdag 
gehouden. Wij als Karmel Titus Brandsma willen hieraan graag meedoen. 
Aangezien onze eigen ruimte beperkt is, mogen wij gebruik maken van de 
ruimte van onze Andreasparochie, Palestinastraat 326.  
Vanaf 14.30 uur bent u welkom in de koffiekamer waar wij u graag informeren 
over de verschillende mogelijkheden van betrokkenheid bij de Karmel en over 
de karmelspiritualiteit. Koffie en/of thee zullen de ontmoeting veraangenamen. 
Ook is er de mogelijkheid de gemeenschappelijke leefruimte en de  
gebedsruimte van de Karmel te bezoeken. Deze ligt aan de overzijde van de 
Palestinastraat op no. 107. Een van ons zal dan met u meegaan en indien 
gewenst een en ander vertellen over onze leefwijze. De bijeenkomst wordt om 
16.30 uur beëindigd. U bent van harte uitgenodigd. 
Verdere informatie vindt u ook op de website van de Karmel  www.karmel.nl  
Karmel Titus Brandsma, karmelheerlen@hetnet.nl, tel. 045 5413437 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vakantieviering op 24 juni 
Zondag 24 juni om 10.30 uur vindt traditiegetrouw onze vakantieviering in de 
open lucht plaats, dit jaar weer op de binnenplaats van de geheel vernieuwde 
zorgboerderij Hoeve Corisberg (Corisbergweg 1). We zijn blij dat we hier weer 
gastvrij ontvangen worden. We hopen dat velen van u deze viering met ons 
mee komen beleven en na afloop hier gezellig nog een hapje en een drankje 
willen gebruiken. Deze familieviering is voorbereid door de werkgroep 
gezinsvieringen en het SoPaF-koor. Ook bij slecht weer kan de viering gewoon 
doorgang vinden. Van harte welkom.   

 
Vieringen van 23 juni tot en met 19 augustus 2012 
 
Weekend 23 en 24 juni 2012 
Zaterdag 18.00 uur: gebedsviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering op Zorgboerderij Hoeve Corisberg 
(Corisbergweg 1) ER IS DAN GEEN VIERING IN DE ANDREASKERK 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
Gebed voor: gestichte jaardienst voor ouders Hermans-Bour 
 
Doopmiddag 
14.00 uur: gedoopt wordt Isa Crombach 
 
Donderdag 28 juni 2012 
10.30 uur: Corisbergviering 
 
Weekend 30 juni en 1 juli 2012 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
 
Vrijdag 6 juli 2012, eerste vrijdag van de maand 
10.30 uur: eerste vrijdagviering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.karmel.nl/
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Bezoek alternatief Smartlappenfestival in Utrecht 
Op 12 mei was het landelijk Smartlappenfestival voor ‘de meest uitgesloten en 
de minst erkende burgers’. Doel van het festival is: samen zingen en eten, 
elkaar ontmoeten en plezier hebben, en meedingen naar de prijs van een 
wisselbeker. De ATD (All together for dignity) was de organisator. Vanaf 
januari dit jaar is de groep ATD Zuid-Limburg wekelijks te gast in de huiskamer 
van de parochie. Reden om nu met een delegatie van hier naar Utrecht te 
gaan. Een tiental koren trad op onder goede begeleiding en wat opviel was het 
plezier en de saamhorigheid van de aanwezigen.  
De beweging is geen hulporganisatie van ‘welgestelden’ die ‘armen’ helpen. 
Ze is ontstaan in een krottenwijk in Parijs eind jaren 50, vanuit de kracht van 
de bewoners. De beweging wil mensen vanuit uiteenlopende achtergrond en 
geloofsovertuiging samenbrengen. 
Na afloop van het festival was er een heerlijk driegangenmenu, gemaakt door 
koks van Resto Van Harte (koks die koken voor mensen met een kleine 
beurs). De tafel was feestelijk gedekt en er was genoeg voor iedereen. Een 
echt feest dus en een goede organisatie! Zie verder www.atd-vierdewereld.nl. 
Eline Claassens 
 
De deurcollecte voor de Week van de Nederlandse Missionaris heeft 
€ 150,85 opgebracht, waarvoor onze hartelijke dank. 
 
Noteert u alvast in uw agenda 
Vrijdag 21 september 15.30 uur: Ziekenzalving 
Zondag 23 september 10.30 uur: Startzondag/Vrijwilligersdag/35-jarig jubileum 
van onze parochie. 
Nadere informatie in het volgende parochieblad. 
 
Nieuwe expositie 
Van 9 augustus tot 18 september kunt u in onze kerk de schilderijen van 
Marlies Moonen-Veldman bewonderen. Zij probeert in haar schilderijen 
emoties en gevoelens tot uitdrukking te brengen. Behalve met schilderen op 
doek houdt Marlies zich ook bezig met keramiek en schilderen op glas. 
 
De Courier is er weer 
We vinden het heel fijn dat er weer een wijkblad is. U zult gemerkt hebben dat 
onze parochieberichten er nog niet in staan. Toen de Courier stopte, zijn wij 
begonnen met een eigen parochieblad, dat in ieder geval tot het eind van het 
jaar elke maand verschijnt. Daarna bekijken we hoe we verder gaan. 
 
Het nieuwe programma van De drie ringen verschijnt binnenkort. U vindt het 
op het leesrek in de gang van de kerk of op de website www.dedrieringen.org. 
De drie ringen organiseert allerlei activiteiten op het gebied van levens-
beschouwing. Een aantal ervan vindt in Heerlen plaats. 
 
 
 

 
 
Vastenaktie 2012 
Door de inzet van veel mensen in de parochie en van de stichting Taiama- 
Andreas is het bezoek van Gladys en Yvette een prachtige gebeurtenis 
geweest. De uitwisseling heeft er voor gezorgd dat de mensen weer 
rechtstreeks betrokken zijn geraakt bij de situatie in Sierra Leone en het werk 
van de Womens Partnership for Justice and Peace van Gladys en Yvette.   
Dit heeft er mede toe geleid dat deze nabijheid mensen er van doordrongen 
heeft om dit werk tijdens de Vastenaktie financieel te ondersteunen. Via de 
parochie en via de rekening van de stichting Taiama-Andreas is in totaal 
€ 4.399.91 gedoneerd ten behoeve van de Vastenaktie. Dit is inclusief de 
opbrengsten van de werkstukjes die door de communicanten werden verkocht 
(€ 147,27), van het zelfgebakken lekkers (€ 270,50) en van de deurcollecte 
(€ 438,45): een prachtig resultaat! 
Wij willen iedereen bedanken die aanwezig was bij het bezoek van Gladys en 
Yvette en daarnaast iedereen die financieel heeft bijgedragen. Daarbij is er 
vooral waardering voor  “het penningske van de weduwe”: giften van mensen 
die het niet breed hebben en toch meenden iets te moeten bijdragen.   
Wij hopen dat u ook in de toekomst betrokken wil blijven bij het werk van de 
Womens Partnership for Justice and Peace. Wij zullen u daarvan op de hoogte 
houden. 
Namens de parochie en het bestuur van de Stichting Taiama-Andreas 
Gard Verstegen, penningmeester 
 
Herdenkingsdienst Tom Kamara op 10 juni 
Tom Kamara was een goede vriend van pater Bles uit Liberia (buurland van 
Sierra Leone). Hij overleed op 8 juni, 63 jaar oud, onderweg naar Nederland 
voor een oogoperatie. Kamara was onafhankelijk journalist en hoofdredacteur/ 
eigenaar van de onafhankelijke krant ‘New Democrat’ in Liberia. Hij liet niet na 
waar mogelijk op te komen voor mensenrechten, ook als die keuze hem in 
moeilijke en doodsbedreigende situaties bracht.Tom was niet omkoopbaar! We 
waren er trots op dat er in onze parochie een herdenkingsdienst gehouden kon 
worden voor Tom in aanwezigheid van zijn vrouw Rachel, mensen van MIVA 
en van het voormalig Missionair Centrum. Het was een bijzondere dienst! 
Mocht u meer van Tom Kamara willen weten: het intikken van zijn naam op 
Google is al voldoende.  
 


