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Veertigdagentijd
De veertigdagentijd is begonnen.
We spreken niet meer van ‘vasten’. Het lijkt een ouderwets woord.
Het was iets dat je moest doen,
gedurende die weken van Aswoensdag tot Pasen.
Maar misschien kunnen we het anders zeggen:
Zijn er dingen die we nu kunnen doen, vrijwillig,
als voorbereiding op Pasen,
als teken van mee-lijden met Jezus
en met de velen die net als Hij lijden in onze wereld.
Dan kan vasten zijn:
op tocht gaan, weg uit vertrouwde zekerheden;
je gewoonten, je rust, comfort en welvaart op het spel durven zetten.
Dan kan vasten zijn:
vrijwillig doen, wat miljoenen ongewild overkomt:
honger lijden, minder consumeren;
je focus verleggen van buitenkant naar binnenkant,
proberen te zien wat echt belangrijk is in het leven.
Dan kan vasten zijn:
kritisch durven nadenken over je eigen leven,
vragen stellen over recht en onrecht.
Zo vasten, veertig dagen, uit vrije wil,
kan ons leven op de kop zetten én verrijken.

Voor de jeugd in de veertigdagentijd
In de veertigdagentijd is er voor de kinderen iedere week iets te doen. Vier
zondagen is er kindernevendienst (tijdens de viering van 10.30 uur), waarin
we het thema ‘Uw naam worde gedaan’ met de kinderen gaan uitwerken. In
de kerk staat een richtingwijzer, waar iedere week een bord aan wordt gehangen.
Verder is er twee keer op zaterdag een familieviering: een keer de presentatiedienst voor de communicanten en een keer een gezinsviering met
palmtocht door de tuin voor Palmpasen.
Hieronder zie je precies wat we in elk weekend gaan doen:
Zondag 23 maart: kindernevendienst
Zaterdag 29 maart, 18.00 uur: presentatieviering – de communicantjes stellen zich voor
Zondag 6 april: kindernevendienst
Zaterdag 12 april, 18.00 uur: Palmpasen – een gezinsviering met palmtocht
door de tuin.
We hopen jullie weer te ontmoeten.
De grotere jeugd (vanaf 13 jaar) begint na Carnaval weer aan het maken van
de Paaskaars. Het thema ‘Uw naam worde gedaan’ wordt besproken en er
zal weer veel inspiratie nodig zijn om dit thema op een mooie en zinvolle manier weer te geven op de kaars.
In het volgende parochieblad zullen we vertellen hoe we dat gedaan hebben.
Tijdens de Paaswake (op zaterdag 19 april) zal de kaars plechtig binnen worden gedragen en gezegend.

Offermand
In de veertigdagentijd zal er traditiegetrouw weer een grote mand voor de altaartafel staan in de kerk. Het wil ons er aan herinneren, en de gelegenheid
bieden, om te delen van 'ons brood' met mensen in onze naaste omgeving
die – om wat voor reden dan ook – minder bedeeld zijn. U mag erop vertrouwen, dat er zorgvuldig mee omgegaan wordt en dat uw gaven op de juiste
plek terecht komen.

Palmpasen 2014
Tijdens het weekend van 12 en 13 april vieren we weer het feest van Palmpasen. Evenals elk jaar willen we daar ook voor en met de jeugd een extra
feestelijk tintje aan geven. Daarom worden alle kinderen weer uitgenodigd
een palmpaasstok te versieren en die mee te brengen naar de kerk op zaterdag 12 april. Dan is er om 18.00 uur een familieviering. Na de zegening
van de palmtakken en natuurlijk ook de palmpaasstokken (op het pleintje
voor de kerk) zullen we een palmprocessie houden door de tuin. De kinderen
met hun palmpaasstokken voorop. Na afloop van de viering kan ieder zijn
stok naar een zieke of ouder iemand brengen (je oma of opa, een zieke/oudere kennis, vriend enz.).
Kruisjestocht: op Goede Vrijdag, 18 april
Een kruisjestocht lopen: dat wil zeggen dat we een route lopen door de wijk
en op verschillende plekken willen stilstaan bij wat er leeft onder de mensen
van die plek. Niet alleen aan mooie dingen, maar ook aan verdriet of moeilijke
dingen. We beginnen om 15.00 uur in de Andreaskerk en daarna lopen we
naar plekken waar zorg en aandacht voor mensen centraal staat. We gaan
binnen bij ‘De Corisberg’ en ‘De Oranjehof’ en zullen daar een korte bezinning houden. We eindigen rond 16.30 uur weer bij de Andreaskerk.
We hopen dat velen met ons mee zullen lopen.
Paaspelgrimage: in de nacht van 19 op 20 april
e
Voor de 12 keer lopen we langs kerken en kapellen, door de nacht de ochtend en het licht tegemoet. Het is al een heel oude traditie dat er in de
paasnacht ‘gewaakt’ werd. Mensen stonden stil in de nacht van stille zaterdag en bereidden zich voor op het wonder van Pasen, van Opstanding.
Iedereen is van harte welkom om deze nacht mee te lopen. U kunt ook een
deel van de tocht meelopen. We starten om 00.00 uur in de Andreaskerk en
elk uur is er een meditatie/bezinningsmoment in een kerk of kapel onderweg.
In het volgende parochieblad staat de precieze route. We eindigen in elk geval weer om 7.00 uur in de Andreaskerk en daar ontbijten we samen.
Het zou fijn zijn als u zich opgeeft als u mee loopt (i.v.m. soep onderweg en
het ontbijt).

Misdienaarsuitje
Een maand geleden zijn de misdienaars samen op stap geweest. We zijn
eerst gaan glowgolfen in de Leisure Dome in Kerkrade. Dit is eigenlijk gewoon midgetgolf, maar dan in een bijzondere black light omgeving.
Vervolgens hebben we lekker gegeten bij de grote wok ‘Parkstad Plaza’. Pater Bles heeft ons bij het eten vergezeld.
Het was een gezellige middag/avond. Wij willen dan ook iedereen bedanken
die dit voor ons heeft mogelijk gemaakt!
Presentatieviering en communie
Dit jaar doen 21 kinderen hun eerste heilige communie: 9 kinderen vanuit
OBS de Tovercirkel (op Hemelvaartsdag, 29 mei om 10.30 uur), 9 kinderen
van BS de Windwijzer (op zondag 25 mei, 10.30 uur) en 3 kinderen van SO
de Zonnewijzer (op zondag 25 mei om 13.00 uur). Aan de hand van een
werkboek werken zij (thuis, op school en in ons parochiezaaltje) aan verschillende onderwerpen. Dat is te zien aan het tafeltje in de kerk. Daarop staat
elke week een nieuw symbool (kinderbijbel, handjes, kaars, brood en wijn,
enz.), passend bij de les die aan de beurt is. Op deze manier kunt u de voorbereiding op de communie volgen en meebeleven.
Tijdens de presentatieviering op zaterdag 29 maart zullen alle communicanten zich aan u voorstellen. In het parochieblad van mei zult u hun namen
aantreffen.
Wij wensen alle communicanten een heel fijne voorbereidingstijd.
Bianca, Ineke en Nan
40 Jaar Raad van Kerken Parkstad
Op 24 december 1974 werd de Raad van Kerken Oostelijke Mijnstreek opgericht. Dus alle reden voor een feestelijk jaar van wat nu de Raad van Kerken
Parkstad heet. Ook een mooie gelegenheid om genoegen én noodzaak van
het samenwerken van christenen in onze regio onder de aandacht van velen
te brengen. Met name in de herfst zal het een en ander in het kader van dit
jubileum worden georganiseerd. U kunt de avonden van 31 oktober en 11
december alvast in uw agenda reserveren.
Daarnaast is er op 4 mei een gebedsdienst vanwege dodenherdenking en op
20 juni maken we een uitstapje naar Roermond.

Geloofsestafette
Vorig jaar schreven om beurten een protestant en een katholiek een persoonlijk verhaal, onder de titel ‘Geloofsestafette’. Wij zetten de estafette voort in
onze parochie. Deze keer is de bijdrage van pastor Geert Bles:
Mijn geloven (waar haal ik mijn inspiratie uit?) heeft iets te maken met het
verhaal van de blinde bedelaar Bartimeüs: zijn contact met Jezus (Marcus
10,46-52). De arme jongen ziet niks, maar schreeuwt om gezien te worden.
De grote massa (zo is de grote wereld nu eenmaal) legt hem het zwijgen op:
'Gedraag je, schreeuw toch niet zo!' Maar Jezus is anders (onze wereld omgekeerd) en wil hem zien. En dan (daardoor?) gebeurt het wonder: Hij wordt
gezien... en ziet weer. Hij leeft weer, danst door het leven, dankt de hemel
(zegt Matteus).
Wat heeft dat toch met mijn geloven te maken? Vroeger, toen ik klein was en
nog lang daarna, bad/zong ik: 'Ik geloof in God, de almachtige Vader, schepper, etc. en... in het eeuwig leven. Amen.' En dan keek ik naar omhoog,
ergens in of boven de wolken, want daar troonde God, dacht ik. Maar vandaag is dat geloof anders geworden bij mij. Ik kijk niet zozeer naar boven,
maar meer op ooghoogte, naar mensen om mij heen. Dan zie ik vaak in hun
ogen de vraag: 'zie je mij? mag ik er zijn, zoals ik ben?' En als ik hem/haar
niet het zwijgen opleg, maar die vraag serieus beantwoord met 'ik zie jou, ik
geloof in jou', dan gebeurt er iets wonderlijks. De ander leeft op, veert op,
omdat hij/zij gezien wordt. En dan voel ik de woorden die ik vroeger
bad/zong, langs komen en betekenis krijgen: de woorden schepper en leven.
Dit heeft met mijn geloven te maken; mijn geloven is een werkwoord geworden... op ooghoogte.
Een recente ervaring: bij de supermarkt waar ik normaal mijn boodschappen
doe, staan om en om twee mensen met de straatkrant, Reinold en Claudio. Ik
maak altijd een praatje met hen en koop de nieuwste krant. Als tegenprestatie houden zij mijn fiets in de gaten. Claudio heeft maar één gezond oog; aan
het andere heeft hij al lange tijd een akelige infectie die de doktoren schijnbaar niet durven te opereren. Kort geleden vertelde Reinold mij dat zijn vriend
Claudio thuis van de trap was gerold; hij lag ik het ziekenhuis, met gebroken
ribben. Ik besloot om Claudio op te zoeken, op afdeling 10 oost, kamer 54. Ik
heb zelden een mens zo blij gezien. Zijn ribben stonden hem niet toe te dansen. De dag erop wist Reinold me al te vertellen dat ik bij Claudio op bezoek
was geweest. Hier haal ik inspiratie uit; dit is mijn geloven .... op ooghoogte.
Ik heb Ank Frederiks gevraagd of ik haar het stokje mag doorgeven.
Geert Bles

Vieringen van 22 maart 2014 t/m 13 april 2014
Weekend 22 en 23 maart 2014
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering, kindernevendienst
Gebed voor Marietje Vijgenboom (vw. haar verjaardag)
Weekend 29 en 30 maart 2014
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering, presentatiedienst communicanten
Gebed voor: Pascalle Flekken
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor: Elca Somers-Kock (zeswekendienst)
Vrijdag 4 april 2014, eerste vrijdag van de maand
10.30 uur: eerste vrijdagviering
Weekend 5 en 6 april 2014
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Franz Reuters, voor overleden leden van de familie
Severens-Leunissen (gest. jaardienst)
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering, kindernevendienst
Gebed voor: Jan van de Geijn (vw. verjaardag)
Vrijdag 11 april 2014
10.30 uur: In gesprek met de bijbel
Weekend 12 en 13 april 2014, Palmzondag
Zaterdag 18.00 uur: gezinsviering met palmtocht door de tuin
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Donderdag 17 april 2014, Witte Donderdag:
19.00 uur eucharistieviering
Vrijdag 18 april 2014, Goede Vrijdag:
15.00 uur: Kruisjestocht door de wijk
19.00 uur: Goede Vrijdagviering
Overleden:
18 februari 2014: Elca Somers-Kock
23 februari 2014: Mia Niesters-Somers
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 15 april 2014. Gelieve
uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad (periode 20 april 2014
tot en met 11 mei 2014) op te geven vóór 31 maart 2014.

