Vieringen van 16 mei tot en met 16 juni 2013
Donderdag 16 mei 2013
19.00 uur: dankdienst communicanten
Vrijdag 17 mei 2013
10.30 uur: Op weg met de bijbel (Mozes)
Weekend 18 en 19 mei, Pinksteren
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Pascalle Flekken (vw. haar naamdag) en oma (vw. verjaardag)
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor: Nellie Rompelberg (vw. verjaardag), Gertie Janssens en Ans
Branger
Maandag 10.30 uur: woord- en communieviering
Weekend 25 en 26 mei 2013
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Doopmiddag:
14.00 uur: gedoopt wordt Jayh Jeridi
Weekend 1 en 2 juni 2013
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Vrijdag 7 juni 2013, 10.30 uur: eerste vrijdagviering
Weekend 8 en 9 juni 2013
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Jan van de Geijn (i.v.m. trouwdag)
Donderdag 13 juni 2013, 10.30 uur: Corisbergviering
Vrijdag 14 juni 2013: 19.00 uur: Vormselviering
Weekend 15 en 16 juni 2013
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor: Jan van de Geijn (i.v.m. vaderdag)
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 18 juni 2013.
Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad (periode 22 juni 2013 tot en met 18 augustus) op te geven vóór 1 juni 2013.

PAROCHIEBLAD MEI 2013
_____________________________________________
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
E-mail: parochiesintandreas@home.nl
E-mail: federatiebestuur.heerlen@gmail.com
_____________________________________________

_____________________________________________
Pinksteren
In het tv-programma ‘Taxi’ stapte een vrouw in de taxi, gaf de taxichauffeur
een adres op en zei: “Hier heb je een tientje, verder geen gezeur.” “Ook geen
verhaal?” vroeg de taxichauffeur. “Moet je zelf weten”, antwoordde de vrouw.
De taxichauffeur vertelde over een prins op een paard en over de tocht naar
de ware prinses. Na verloop van tijd ging de vrouw meedoen met het verhaal.
Meer en meer herkende ze haar eigen verhaal in het verzonnen verhaal en
werd ze openhartig over haar dreigende scheiding, haar kind, haar leven.
De vrouw werd aangesproken in een eigen, herkenbare taal. Dat is de essentie van het Pinksterverhaal: mensen uit allerlei landen met verschillende talen
verstaan elkaar. Turken, Nederlanders, Duitsers en Polen, Marokkanen, een
menigte vreemdelingen te hoop gelopen rondom de Twaalf, geraakt door
rabbi Jezus. Zijn verhaal doet de ronde. Over zijn woorden en daden. Een
gaaf mens. Maar ook gave mensen gaan dood. Jezus’ leerlingen zijn bij elkaar gekomen om daar nog eens bij stil te staan. Ze praten over die woorden
en daden. Ze rouwen. Maar delen de verhalen alsof Jezus weer even tevoorschijn komt. Alsof hij er zelf bij is! Ze worden enthousiast. Ze raken in vuur en
vlam. En het gekke is: dat zootje ongeregeld, overal vandaan, vertelt de verhalen in zijn eigen taal. En ze verstaan elkaar ook nog. Een gevoelstaal, een
lichttaal. Die ook verwarring brengt. Want als je het niet snapt, dan poets je
het weg met: ze zullen wel teveel gedronken hebben! Wat de een het werk
van de Geest noemt, noemt een ander demagogie, dronkenmanspraat.
Het opvallende aan dit verhaal is dat het aan de orde komt bij mensen waar
je het niet van verwacht. In de synagoge klinkt het zus, in de moskee klinkt
het zo, en in klooster of kerk weer anders. Maar je herkent iets omdat het de
taal is die dicht bij je hart ligt. De taal van Pinksteren sluit niemand meer buiten, geen enkele vreemde vogel, geen land, geen volk. Met Pinksteren gaat
het om de hele wereld. God krijgt de gedaante van een tong, een tong waar
je klanken mee maakt, woorden. Bevrijdende woorden. Lichttaal. Opdat je
niet blijft zwijgen over onrecht en ongeluk, dat je niet ophoudt te zoeken naar
bemoediging, dat het zwijgen er niet toe doet, dat je blijft zegenen, dat je –
tegen de harde taal vandaag – de taal van de warmte blijft spreken.
Uit Open Deur, mei 2013: 'Lichttaal' van Jos van Oord (theoloog)

Week Nederlandse Missionaris (WNM) Pinksteractie 9 - 19 mei
Help de missionaire traditie voort te zetten! De Pinkster-deur-collecte is bedoeld om het welzijn en werk van missionarissen te ondersteunen.
Missionarissen geven veel en vragen weinig. Hooguit vragen zij, als ze met
verlof naar Nederland komen, om een bijdrage voor hun levensonderhoud
hier van WNM (om niet van familie of vrienden afhankelijk te zijn). Denk ook
aan reis- en verblijfkosten in Nederland om bij hun terugkeer de broeders en
zusters in de missie te steunen. WNM steunt ook de jongere missionaire werkers die in hun voetsporen treden. Zie www.weeknederlandsemissionaris.nl
voor meer informatie.

Vormsel op 14 juni 2013
Op vrijdag 14 juni zal vicaris mgr. Storken in onze Andreaskerk het H. Vormsel toedienen aan Michelle Doek, Sanne Goblet, Koen Habets, Robin
Engelenburg, Björn Hermans, Carlijn Kockelkorn, Daphne van der Meulen,
Lars Quaedvlieg, Marc Rademakers, Naomi Sleypen, Jano van Wersch,
Duncan Widmann
De kinderen hebben zich hierop voorbereid, samen met Marie-José, Sandra
en Annemarie die als gastouders de kinderen door hun project geleid hebben. Een onderdeel daarvan is een doe-opdracht: bedenk met je groep iets
voor of met mensen. Een zinvolle activiteit die je ‘vormen’ kan. Geloven heeft
immers betrekking op woorden én daden. In de kerk zullen vanaf 7 juni collages hangen waarop de vormelingen laten zien wat zij gedaan of beleefd
hebben tijdens die vormselvoorbereidingen. Bekijk ze eens rustig als u in de
kerk bent. Wij wensen alle vormelingen en hun ouders van harte proficiat.

Noteer vast in uw agenda
In juli is pastor Geert Bles 60 jaar priester. Dat willen we tijdens en na de viering op 30 juni bescheiden vieren.
Op 15 september starten we het nieuwe seizoen. Na de viering van 10.30
uur is onze jaarlijkse vrijwilligersmiddag, voor iedereen die als vrijwilliger actief is in onze parochie.
20 september vindt de ziekenzalving plaats (om 15.30 uur).

Het beleidsplan van onze parochie is klaar
Ruim anderhalf jaar hebben het pastoraal team en het parochiebestuur gewerkt aan de herziening van het beleidsplan van 2006. De 'drie vragen' n.a.v.
het 35-jarig bestaan van de Andreasparochie en de sterkte/zwakteanalyse
(SWOT) zijn meegenomen in het nieuwe beleidsplan. Dit plan ligt ter inzage,
lening, in de huiskamer. U kunt ook een exemplaar kopen voor € 2,50. Op
zondag 16 juni presenteren we het beleidsplan, bij de koffie na de viering.
We zien uit naar uw commentaar. Kijk ook op de site: www.sintandreas.nl.

Lezing 20 juni
Het dekenaat Heerlen nodigt iedereen uit voor een lezing door prof. dr. Cees
Flinterman over “De Verenigde Naties en de rechten van de mens: een succesverhaal?” om 19.30 uur in Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17.
Aanmelden voor 10 juni bij Judith Krasznai: judith@zonnekind.nu of 0657595999. Kosten voor de lezing zijn er niet; een vrije gave is welkom.
Zie voor meer informatie het prikbord in de kerk.

Jaar van het geloof-estafette
Vijftig jaar na de start van het Tweede Vaticaans Concilie, in het Jaar van het
Geloof, wordt een geloofsestafette gehouden: om beurten schrijven een protestant en een katholiek een persoonlijke toelichting bij hun favoriete
Bijbelverhaal.
Erik Bastiaan Net schreef over ‘De vrolijke prediker’ (n.a.v. Prediker 3: 12-13)
en diaken Ton Batens over ‘De verloren zoon’ (Lucas 15, 11-32). Ton Batens
heeft het stokje doorgegeven aan Sander Dragstra jr.
De teksten kunt u lezen op onze website: www.sintandreas.nl.

Pastor Sjef Verhoeven is gestorven
“Buona Sera”, zo begroette paus Franciscus de menigte op het Sint Pietersplein na zijn benoeming. Iets van diezelfde eenvoud had Sjef Verhoeven, die
van 1988 tot 1992 onze pastor is geweest. Geen grote organisator, maar een
hartelijke nabije mens, erg geliefd bij de parochianen. Hij had als missionaris
gewerkt in Portugal, Mozambique en Brazilië en bracht een frisse ruime geest
mee naar Heerlerbaan. Hij hield van zijn familie en van Brabant. Daarom verhuisde hij 1992 naar St. Oedenrode; te vroeg volgens mij, want het was goed
samenwerken met hem. Op 18 april is hij gestorven in Teteringen. Enkelen
van ons hebben namens de Andreas afscheid van hem genomen op 24 april.
Geert Bles

Paaskaars 2013
Ook dit jaar heeft de jeugd weer erg haar best gedaan om het jaarthema
‘doen wat ondenkbaar is’ op de paaskaars te verbeelden. Uitgangspunt is de
tekst van het lied van Huub Oosterhuis: “breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is: dood en verrijzenis”.
Daarom staan er onder het kruis twee handen; zij willen het brood delen. De
handen monden uit in een weg, een weg waarop mensen gaan, een weg die
voert naar ‘breken en delen’. Een palmtak slingert om het kruis, teken van leven, van overwinning op de dood. En achter het kruis verschijnt een hart: zo
lief heeft Jezus de mensen, met zo veel liefde mogen wij naar elkaar omzien
en zo ook ‘doen wat ondenkbaar is’.
Het is een prachtige paaskaars geworden. Hartelijk dank aan de makers van
dit jaar: Ellen, Iris, Huib, Anne, Linda en Ria.
Het pastoraal team

Maatschappelijke beursvloer Parkstad
In april vond voor het eerst in onze regio een maatschappelijke beursvloer
plaats: een beurs waarop maatschappelijke organisaties iets konden vragen
aan bedrijven. En dat iets mocht van alles zijn, behalve geld: vrijwilligers voor
een klus, ruimte voor een vergadering, verf voor een opknapbeurt.
Onze parochie was er ook. We hebben met één bedrijf en één andere organisatie een ‘match’ gemaakt, voor hulp bij het organiseren van een
reflectiedag voor alle vrijwilligers en voor een klusjesman op afroep.
Met deze mensen zullen verdere afspraken worden gemaakt over hun inzet
voor onze parochie.

Geef uw Douwe Egbertswaardepunten nog meer waarde
Steeds meer mensen hebben hulp nodig van de voedselbank. De jeugd van
de Andreaskerk wil graag helpen. De jongeren verzamelen Douwe Egbertswaardepunten voor de voedselbank. De bij hen ingeleverde waardepunten
worden door Douwe Egberts ingewisseld voor koffie- en theeproducten. De
voedselbank voegt de koffie en thee toe aan de voedselpakketten die door
hen ter beschikking worden gesteld aan mensen die dat heel hard nodig hebben. In december 2012 werden bijna 5600 pakken koffie door Douwe Egberts
ter beschikking gesteld.
Vraag ook uw familie, collega's, vrienden en buren naar hun waardepunten
die – soms al jaren – in de kast liggen te wachten op een bestemming.
Heeft u waardepunten voor dit goede doel, leg ze dan in het mandje bij het intentieboek bij de Mariakapel.
Namens de Voedselbank en de jeugd van de Andreaskerk: bedankt!

Armoedeonderzoek 2013
Dit jaar gaat er een nieuw oecumenisch 'Armoedeonderzoek' van start naar
de diaconale hulpverlening door kerken vanwege armoede. Signalen uit de
praktijk wijzen erop dat er, vanwege de groei van financiële problemen en
schulden onder diverse groepen in Nederland, een groter beroep gedaan
wordt op kerken om hulp te geven. Het onderzoek zal inzicht geven in hoeveel hulpvragen vanwege armoede door o.a. kerken worden ontvangen. Ook
wordt de inzet in uren in beeld gebracht. Op 31 oktober worden de resultaten
gepubliceerd. Knelpunten in het armoedebeleid zullen worden aangekaart bij
landelijke en lokale overheden.
Mede namens de Raad van Kerken, Cordaid, Kerk In Actie, Arme Kant van
Nederland/EVA, het landelijk Diaconaal Beraad. Kijk voor meer informatie op:
www.kerkinactie.nl/armoedeonderzoek.

Dag van de dialoog
De drie ringen en Savelbergklooster organiseren op dinsdag 21 mei een Dag
van de Dialoog. Mensen gaan dan in kleine groepen met elkaar in gesprek
over het thema ‘oorsprong’.
Plaats: Savelbergklooster, Gasthuisstraat 2, Heerlen. Van 14.00 tot 16.00
uur. Voor de kosten wordt een vrije gave gevraagd.

