
 
Vervolg vieringen van 22 juni tot en met 18 augustus 2013 
 
Vrijdag 5 juli 2013, 10.30 uur: eerste vrijdagviering 
 
Weekend 6 en 7 juli 2013 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering  
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: Mieke Bruls 

 
Weekend 13 en 14 juli 2013 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
 
Weekend 20 en 21 juli 2013 
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering 
Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering 
 
Weekend 27 en 28 juli 2013 
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering 
Gebed voor: Pascalle Flekken 
Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering 
Koor: Cantorgroep 
 
Vrijdag 2 augustus 2013, 10.30 uur: eerste vrijdagviering 
 
Weekend 3 en 4 augustus 2013 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: Frans Lustermans (1

e
 jaardienst) 

 
Weekend 10 en 11 augustus 2013 
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering 
Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering 
 
Weekend 17 en 18 augustus 2013 
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering 
Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering 
 
 
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 20 augustus 2013. 
Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad (periode 24 
augustus 2013 tot en met 15 september 2013) op te geven vóór 5 augus-
tus 2013. 
 



 

 

  
Groen 
“Weet jij wat de lievelingskleur is van God?” vroeg ooit mijn kleindochter toen 
we door de polder liepen. Daar had ik nou nog nooit over nagedacht. “Groen 
natuurlijk”, zei ze.  
Ik vond vooral de vraag adembenemend.  
Stel overigens dat ze gelijk heeft, wat zal God dan treurig zijn over alles wat 
groen wordt genoemd maar dat helemaal niet is. Vroeger hadden we alleen 
groene zeep. En die was in feite geel. Nu wordt elke zeep waarvan de vissen 
niet onmiddellijk op hun rug gaan liggen, groen genoemd. Naast al die andere 
producten, bedrijven, eetgelegenheden, politieke partijen en pret-events die 
zichzelf schaamteloos als groen etiketteren. Vaak vanwege een enkel, uit 
puur menselijk eigenbelang genomen milieumaatregeltje. Nee, als er iets 
misbruikt wordt is het wel Gods lievelingskleur.  
Maar gelukkig is groen ook de kleur van de hoop. De hoop dat er licht is in de 
duisternis, dat er nieuw leven zal zijn als alles verloren lijkt, dat er tóch een 
weg is als alles van waarde stuk is gevallen. 
Het leven loopt meestal anders dan je denkt, de wereld is soms een vreselijk 
strijdtoneel en het lot kan je – en anders je buurvrouw wel – verschrikkelijk te 
pakken nemen. Daarvan kun je cynisch worden. Maar je kunt ook op het 
goede blijven hopen en dat vastberaden volhouden zolang ’t kan. Een 
kwestie van vertrouwen. 
“Je moet erop durven wedden dat het goede wint”, schreef ooit de filosoof 
Paul Ricoeur. En ging hij verder: “Niet dat ik geloof dat het zo zal zijn, maar ’s 
nachts durf ik het te hopen.” 
Groen is de kleur van de hoop en daarom vast de lievelingskleur van God. ‘Ik 
zal er zijn’ was toch haar naam? 
Column Agnes Grond in oecumenisch maandblad Groen 
 
Wij wensen iedereen die op vakantie gaat, mooie, hoopvolle dagen en een 
behouden thuiskomst. Onze gastvrouwen zijn ook tijdens de vakantie van 
dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig. U bent dan van har-
te welkom voor een kopje koffie of een praatje. 
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Pater Geert Bles 60 jaar priester 
Op dinsdag 16 juli is het 60 jaar geleden dat onze pastor Geert Bles priester 
werd gewijd. Als jongen ging hij naar het seminarie in Cadier en Keer met de 
bedoeling missiepater te worden. Hij werd uitgezonden naar West-Afrika. Hij 
leerde daar dat goede hulp alles te maken heeft met luisteren naar mensen 
en met besef van gelijkwaardigheid. Terug in Nederland heeft hij zijn missie-
opdracht voortgezet door mensen hier bewust te maken van onze invloed 
elders. Hij was actief in het Missionair Centrum en combineerde dat met zijn 
werk als vrijwillige pastor in de Andreaskerk, nu al ruim 25 jaar. Als vrijwilliger 
tussen al die andere vrijwilligers wil hij staan. Als een herder die begaan is 
met zijn mensen. Als een bezielende leider die niet boven, maar tussen zijn 
mensen staat, die inspireert en ieder oproept zijn talenten te gebruiken en 
verantwoordelijkheid te nemen voor een mooie wereld voor iedereen. 
Als parochie willen we dit jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan, al wil 
de hoofdpersoon er niet te veel ophef over maken. 
Daarom nodigen het parochiebestuur en het pastoraal team u uit op 
zondag 30 juni bij de viering van 10.30 uur en daarna bij een feestelijke 
koffie. Van harte welkom. 
 
 
Viering Solidaridadgroep   
In het derde weekend van juli (zaterdag 20 en zondag 21 juli) wordt de 
woord- en communieviering verzorgd door de Solidaridadgroep. Deze viering 
staat in het teken van gastvrijheid en heeft als thema ‘te gast zijn…’. 
De Solidaridadgroep wil een bijdrage leveren aan een nieuw duurzaam 
evenwicht tussen economie, de medemensen en de natuur. Een wereld 
waarin alle mensen tot hun recht komen. Het gaat om solidariteit en om be-
wustwording. Door de verkoop van eerlijke producten via de wereldwinkel 
willen we ons steentje bijdrage aan een menselijker samenleving.  
Werkgroep Solidaridad: Eline Claassens, Ank Frederiks, Hans  
en Wil Heijster, Enny en Harry Kerckhoffs, Anneke Lustermans,  
Zr. Andreé Morsink, Nelly van Oijen en Brigit Vogt 

  



 

 
Financiële situatie 
We hebben het jaar 2012 afgesloten met een tekort van € 4.500,=. Het tekort 
wordt gedekt door een garantiesubsidie. We redden het dus net, maar het 
houdt absoluut niet over. Onze inkomsten bestaan in de eerste plaats uit uw 
kerkbijdragen. Gelukkig mogen we daarnaast – ook in 2013 – rekenen op 
trouwe subsidiegevers. 
Positief is dat in 2012 de inkomsten uit uw kerkbijdragen zijn gestegen. Daar 
zijn we u heel dankbaar voor. Wij vertrouwen en rekenen er op dat u ons ook 
in 2013 steunt. Zonder uw bijdragen zouden wij immers ons werk in de paro-
chie en in onze wijk en stad niet kunnen voortzetten. 
Will Schlette, penningmeester    
 
 

Vieringen van 22 juni tot en met 18 augustus 2013 
 
Vrijdag 21 juni 2013 
10.30 uur: Op weg met de Bijbel 
 
Weekend 22 en 23 juni 2013 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: Pascalle Flekken, voor Paul en Bernie Dominikowski 
Zondag 10.30 uur: boerderijviering op boerderij Gielkens, Heerlerbaan 232 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
Gebed voor: overledenen van de fam. Gielkens-Kallen, ouders Mirkes (jaar-
dienst) en Ans Zenden-Reinaerts 
Doopmiddag 
14.00 uur: gedoopt wordt Lenn Janssen 
 
Weekend 29 en 30 juni 2013 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
Koor: Cantorgroep 
Gebed voor: Leo en Lenie Sikkenga (b.g.v. 50-jarig huwelijksfeest),  
Geert Bles (b.g.v. het 60-jarig priesterfeest) 



 

 
Exposities 20 juni tot 11 september 
Van 20 juni tot 31 juli exposeert Jacqueline Kickken-Meijboom.  
Jacqueline werd in 1948 in Heerlen geboren. Al in haar jeugd wilde zij íets 
maken. Na een opleiding in het modevak bleef het ontwerpen en tekenen een 
drang die op latere leeftijd niet meer te stoppen was. Na enige jaren aan de 
School voor Vrije Uren getekend, geaquarelleerd en geschilderd te hebben in 
olie en acryl, ontstond sterk de behoefte om het gevoelde tekort aan techniek 
te verbeteren aan de Academie voor Plastische Kunst te Genk. Na deze op-
leiding kon Jacqueline weer in alle vrijheid gaan schilderen waar zij haar hart 
aan ophaalt: bloemen en de mens die haar beroert. Haar voorkeur gaat uit 
naar het impressionisme. De schilderijen zijn vaak een uiting van eigen ge-
voelens, waarbij het kleurgebruik de emotionele stemming weergeeft. 
 
Van 1 augustus tot 1 september is het de beurt aan Hennie Koops.  
Hennie is geboren in Heerlen, opgegroeid in Brunssum, heeft een lange tijd in 
en nabij Amsterdam gewoond en is nu weer terug in Heerlen. Sinds een aan-
tal jaren maakt zij digital art en met name fractals. Deze fractals laat zij 
afdrukken op canvas en/of dibond (kunststof tussen twee aluminiumplaten). 
Een fractal is een meetkundige figuur die zelfgelijkend is. Ze hebben een on-
eindige hoeveelheid details die zich bij sommige fractals op een steeds 
kleinere schaal herhalen. Op de computer gemaakte fractals zijn niet alleen 
wiskundig interessant maar ook plezierig om naar te kijken. Hier komen kunst 
en wetenschap samen. Ze tonen je een wonderlijke wereld die de onze is. 
Fractals komen namelijk ook voor in de natuur en in jezelf. 
 
Van 7 juli tot 31 augustus exposeren drie hedendaagse iconenschilders in 
de kruisgangen van abdij Rolduc. Het betreft werk van Jan Verdonk, Kees 
Rietveld en Louis van Veen. Ongeveer 70 iconen tonen het hele scala van de 
grote christelijke feesten en de portretten van Christus en Maria, engelen, 
evangelisten, profeten en vele heiligen. Kijk voor meer informatie op 
www.rolduc.com. 
 
 
 
Noteer alvast in uw agenda 
Op 15 september starten we het nieuwe seizoen. Na de viering van 10.30 
uur is onze jaarlijkse vrijwilligersmiddag, voor iedereen die als vrijwilliger ac-
tief is in onze parochie.  
20 september vindt de ziekenzalving plaats (om 15.30 uur). 
Meer informatie vindt u in ons volgende parochieblad. 
 



 

 
Vormelingen Andreasparochie 
De vormelingen die op vrijdag 14 juni gevormd werden, hadden in hun voor-
bereiding ook een ‘doe-activiteit’, waarbij ze met of voor een ander iets doen. 
Een groep is naar de Oranjehof gegaan, de andere groep naar Schoon GMS. 
Hier hun verslagjes: 

 Wij zijn voor het vormsel naar de Oranjehof geweest. Daar hebben we 
bingo gespeeld met de bewoners van afdeling 1; ook kregen ze een lek-
ker kopje koffie met een cupcake. Tussen de rondes van de bingo door 
werd er door twee meisjes piano gespeeld. Verder werd het nog een leu-
ke middag. 

 Wij zijn met zijn vijven op bezoek geweest bij het boksproject van Schoon 
GMS. We mochten vragen stellen aan de begeleiders en aan iemand die 
verslaafd was geweest maar nu niet meer. Hij is nu weer kok. Het boksen 
helpt mensen om minder agressief te zijn. Het was een leerzame middag.  

 
 
De deurcollecte voor de Week van de Nederlandse missionarissen heeft het 
mooie bedrag van € 248,16 opgebracht. Namens de missionarissen bedankt. 
 
Let op: in juni worden er, vanwege de vakantie van de webbeheerder, geen 
nieuwe artikelen op onze website geplaatst. 
 
 
De wonderen 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit, 
maar of dat waar is moet je zelf ontdekken. 
Misschien wel aan de trekvogels die trekken, 
of aan de klimroos, of het fluitekruid, 
of aan het vliegtuig, sneller dan het geluid, 
aan de giraffen met hun lange nekken. 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit, 
 
ontdek het maar en zoek op alle plekken, 
de sterrenpracht, je hand, je eigen huid, 
de dorre boom waaraan het twijgje ontspruit, 
de zon die uit de regen kleur kan wekken. 
Luister, en kijk! Ontdek wat het beduidt: 
de wonderen zijn de wereld nog niet uit. 
 
Han G. Hoekstra 
Uit: Verzamelde gedichten, Querido, Amsterdam 1972 
 
 


