
 
Vieringen van 16 november tot en met 8 december 2013 
 
Donderdag 14 november 2013 
10.30 uur: geen Corisbergviering 
 
Vrijdag 15 november 2013 
10.30 uur: In gesprek met de bijbel: Wijsheid, deel 2 
 
Weekend 16 en 17 november 2013 
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering 
Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering 

 
Weekend 23 en 24 november 2013 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: Pascalle Flekken 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: Leen Adriaanssen (gest. jaardienst) 
 
Doopmiddag 
14.00 uur: gedoopt wordt Senn Beckers 
15.00 uur: gedoopt wordt Robin Koster 
 
Weekend 30 november en 1 december, eerste weekend van de advent 
Zaterdag 18.00 uur: gebedsviering, sterretjesviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
Koor: Cantorgroep 
Gebed voor: Nellie Rompelberg (jaardienst) 
 
Vrijdag 6 december 2013 
10.30 uur: eerste vrijdagviering 
 
Weekend 7 en 8 december 2013, tweede weekend van de advent 
Solidaridadweekend 
Zaterdag 18.00 uur: alternatieve viering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering, kindernevendienst 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
 
Donderdag 12 december 2013 
10.30 uur: Corisbergviering 
 
Vrijdag 13 december 2013 
10.30 uur: In gesprek met de bijbel: Judith 
 
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 10 december 2013. 
Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad (periode 14 
december 2013 tot en met 12 januari 2014) op te geven vóór 24 novem-
ber 2013. 



 

 

  
 
 
Uit de nalatenschap van Anne Frank 

 

Het is een groot wonder dat ik niet  

al mijn verwachtingen heb opgegeven, 

want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. 

Toch houd ik ze vast, ondanks alles, 

omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mens geloof. 

Het is me nu eenmaal onmogelijk alles op te bouwen 

op basis van dood, ellende en verwarring. 

Ik zie hoe de wereld langzaam steeds meer 

in een woestijn herschapen wordt. 

Ik hoor steeds harder de aanrollende donder, die ook ons zal doden. 

Ik voel het leed mee van miljoenen mensen 

en toch, als ik naar de hemel kijk, 

denk ik dat alles zich weer ten goede zal wenden, 

dat ook deze hardheid zal ophouden, 

dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal komen. 

Intussen moet ik mijn denkbeelden hoog en droog houden; 

in de tijden die komen zijn ze misschien nog uit te voeren. 

 

Anne Frank 

 

 
 

PAROCHIEBLAD NOVEMBER 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 
_____________________________________________                          
_____________________________________________ 

  



 

 
Sterretjes- en adventsviering 
Zaterdag 30 november om 18.00 uur is er onze jaarlijkse sterretjesviering 
waarin ook aandacht wordt besteed aan de eerste advent. In deze viering 
zijn alle dopelingen van 2012 met hun ouders uitgenodigd  om hun 'sterre-
tje van Bethlehem' te komen ophalen. Van harte zijn ook de aanstaande 
communicantjes van 2014 uitgenodigd. Kinderen uit de groep na-
communicantjes zullen meehelpen om er een mooie en sfeervolle dienst 
van te maken. 
 
Kindernevendiensten in de advent 
Gedurende de hele advent is er in de vieringen iets te beleven voor kinderen. 
Op zaterdag 30 november is er voor de eerste advent om 18.00 uur de ster-
retjesviering (zie boven).  Daarin vertellen we al het eerste deel van ons 
‘vervolgverhaal’, waar we de drie zondagen daarna mee verder gaan. 
De tweede, derde en vierde advent is er dan op zondag om 10.30 uur kinder-
nevendienst. Daarin gaan we met de kinderen het verhaal verder lezen van 
het lelijke schaap. En daarbij gaan we een drieluik maken, met sterren, ballen 
en engelen. Wij hopen dat veel kinderen erbij willen zijn. Kinderen, van harte 
welkom dus.   
Ria, Ellen en Nan 
 
Expositie Marleen Katzenbauer-Gubbels van 28 november tot 8 januari 
Marleen Katzenbauer woont in Brunssum en is 54 jaar, getrouwd en heeft 
twee inmiddels volwassen dochters. Als jong meisje tekende zij vele uren 
met Oost-Indische inkt en daarna helemaal niets meer. In een periode van 
werkloosheid is zij op aandringen van haar man begonnen met schilderen, 
Met dit extra duwtje in de rug is het schilderen voor haar geworden tot “de 
therapie op mijn hoofd leeg te krijgen”. Zij werkt het liefst met olieverf en 
raakt vooral geïnspireerd door hoe kleuren zich mengen en zo haar werk 
ontstaat. Tijdens haar expositie zal in de kerk een boek liggen. Marleen zal 
het zeer waarderen als u uw opmerkingen over haar werk hier in wilt schrij-
ven. Zij wenst u heel veel kijkplezier en wenst u allen alvast hele fijne 
feestdagen toe. 
 
 

 



 

 
Solidaridadweekend: ‘Van bitter naar beter’ 
Het tweede weekend van de advent – 7 en 8 december – staat dit jaar in het 
teken van de leefomstandigheden van de cacaoboeren in Ivoorkust en Gha-
na. Bij het horen van het woord cacao of chocola denken we al gauw aan een 
chocoladeletter in de schoen of een warme kop chocolademelk op een koude 
winterdag. Helaas staat onze liefde voor chocola in schril contrast met de kille 
oorsprong van deze lekkernij. Meer dan 2,5 miljoen boeren in West-Afrika 
werken dagelijks op cacaoplantages tegen een schamel inkomen en op een 
niet duurzame manier. Zij ervaren dagelijks aan den lijve hoe zwaar het be-
staan van een cacaoboer is. Het lukt hen maar niet om een goede oogst te 
produceren en daardoor komen ze niet boven de armoedegrens uit. Toch 
blijven ze geloven in een betere toekomst. Met onze hulp en de steun van 
Solidaridad  kunnen de boeren aan een nieuwe toekomst werken en hun 
leefomstandigheden verbeteren. Kinderen kunnen naar school en  
er is meer geld voor gezondheidszorg.  
 
Alternatieve viering rond het beeld van ‘Moeder Aarde’ op zaterdag 7 de-
cember om 18.00 uur  
We gaan luisteren naar de verhalen van Soré en Mariama uit West-Afrika 
over de liefde voor chocola. Hun cacao brengt trots, eigenwaarde en hoop. 
We gaan ook luisteren naar verhalen over de herkomst van eerlijke chocola. 
Dat alles afgewisseld met Bijbelteksten, gedichten en muziek. Tijdens de vie-
ring is er gelegenheid om, bij het drinken van een beker cacao en het eten 
van chocoladegerechten gemaakt door de jeugd, met elkaar te praten.  
 
Zondag 8 december 10.30 uur: eucharistieviering met het SoPaF-koor 
Ook deze viering zal in het teken staan van de leefomstandigheden van de 
cacaoboeren in Ivoorkust en Ghana en heeft als thema ‘Van bitter naar be-
ter’. 
 
Bovendien is in het tweede weekend van de advent de Wereldwinkel open en 
kunt u door het kopen van food-producten uw steentje bijdrage aan de inko-
mens- en leefsituaties van de boeren in ontwikkelingslanden.      
Werkgroep Solidaridad met medewerking van het SoPaf-koor en de jeugd 
 

 

 



 

 
De vredesduif 
Twee weken voordat de vredesduif in de Andreaskerk op 24 september werd 
uitgereikt, kwam pastor Bles naar Job2Do met de mededeling dat het bestuur 
van de parochie ons had voorgedragen voor de vredesduif. Wij als Job2Do 
werden overrompeld door deze mooie mededeling, en vroegen ons af of we 
deze erkenning en aandacht wel verdienden. Omdat: is het zo bijzonder wat 
wij doen? Want voor ons is het dagelijks werken met jongeren die problemen 
hebben, eigenlijk heel normaal. Daarbij vonden wij dat er andere bijzondere 
mensen in Heerlen waren, die ontzettend goed werk verrichten en die dage-
lijks met passie voor hun werk opstaan. Waarom werd er dan uit alle mensen 
gekozen voor Job2Do?  
Met al deze vragen kwam er bij ons door het ontvangen van de vredesduif 
een moment van stil staan en om na te denken over wie wij zijn en waarom 
wij Job2Do zijn gestart. We realiseerden ons dat wij als Job2Do in de laatste 
maanden negatief werden meegezogen in de heftige veranderingen en de 
bezuinigingen die de huidige crisis met zich meebrengt. En dat deze ontwik-
kelingen enorme invloed hadden op ons als personen en op ons werk. Want 
we constateren dat er steeds minder mogelijkheden zijn, en dat er steeds 
meer armoede is bij de jongeren waarmee wij werken. Wij beseften opeens 
dat we bij onszelf moeten blijven en terug moesten gaan naar de visie en 
passie waarvoor we Job2Do in 2010 gestart zijn!  
Dit alles heeft het in ontvangst nemen van de vredesduif voor ons betekend 
en teweeggebracht. Wij willen jullie hiervoor enorm bedanken. En zoals pas-
tor Bles ons nog afgelopen tijd meegaf: we houden het vuur erin! 
Astrid Riemslag en Iris Gasterich 
 
De drie ringen in onze parochie 
Op 19 november komen Abderrahim El Khalfioui en Henk Hendrikx vertellen 
over hun werk als respectievelijk islamitisch en rooms-katholiek geestelijk 
verzorger in de gevangenis van Roermond. Van 19.30 uur tot 21.30 uur in de 
koffiekamer, Palestinastraat 326. Kosten: € 10,=. 
27 november is er een workshop symbolisch bloemsieren, voor iedereen die 
de symboliek van advent en Kerst in het bloemsieren tot uitdrukking wil bren-
gen. Van 10.00 tot 12.30 uur. Kosten: € 10,= (incl. handreiking). 
Marlène Visschers houdt op 3 december een lezing over het leven en werk 
van Dorothee Sölle. Om 19.30 uur. Kosten: € 10,=. 
Meer informatie en aanmelding: www.dedrieringen.org of 045 4009170. 
 
Doopdata 2014 
Behalve in de maanden juli en december is er elke vierde zondag van de 
maand een doopmiddag. Voor 2014 zijn dat: 26 januari, 23 februari, 23 
maart, 27 april, 25 mei, 22 juni, 24 augustus, 28 september en 23 novem-
ber. Er zijn voor elke doop twee voorbereidingsavonden ingepland op 
maandagavond van 20.00 tot 21.30 uur: 6 en 13 januari, 3 en 10 maart, 5 
en 12 mei, 4 en 11 augustus, 6 en 13 oktober. 



 

 

Ervaringen van een schuldhulpmaatje 
Op de driedaagse cursus leerden ze ons dat je als schuldhulpmaatje naast 
iemand staat. (Die iemand noem ik in het vervolg maatje). Je verdiept je in de 
problemen, die het maatje langzaam boven het hoofd groeien. Wat ik tot nu 
toe ervaren heb (twee maatjes, dus mijn ervaring is niet groot), is dat het 
maatje in het begin eindeloos kan vertellen wat hem/haar gebeurd is; welke 
problemen en onrechtvaardigheden hem overkomen zijn. De ervaringen wor-
den vele malen herhaald, maar er komen steeds nieuwe elementen bij, 
waardoor ik langzaam een samenhangend beeld van de situatie krijg. Tege-
lijkertijd groeit er ook vertrouwen naar mij toe. In die eerste tijd moeten er 
vaak een hoop dingen tegelijk aangepakt worden: aanvragen van toeslagen 
waar het maatje recht op heeft, opbellen van schuldeisers om meer tijd om te 
betalen of om een betalingsregeling te vragen. En er is maar beperkte tijd be-
schikbaar, hooguit twee keer in de week. Proberen te zien wat het eerste 
gedaan moet worden en dat voorleggen aan je maatje, is de volgende stap. 
Je kunt goede raad aan je maatje geven, in feite bepaalt hij/zij de gang van 
zaken. Hij/zij  blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen situatie. Soms is er 
creativiteit nodig om problemen op te lossen. Ook vasthoudend zijn is een 
goede eigenschap. Vaak wordt een doel via vele kleine stapjes bereikt. Ik 
houd me dan vast aan de oosterse wijsheid dat snelheid niet belangrijk is, als 
je maar (langzaam) vooruit komt. 
Ik wil mezelf niet voor de gek houden; “mensen helpen doet mij goed”. Het 
geeft een enorme energie als je je maatje kunt helpen en zijn financiën lang-
zaam op orde komen. Evenwel resultaat is niet altijd gegarandeerd. 
Tegenvallers horen er ook bij en op zo'n moment is het belangrijk om je 
maatje te steunen en vooral ook de positieve kanten te belichten. Soms zijn 
de uitdagingen groot.  
Er is ongeveer eens per maand overleg tussen de schuldhulpmaatjes onder-
ling onder leiding van twee beroepskrachten, waarin je eventuele problemen 
met je maatje of je eigen reactie daarop kunt bespreken. Dat is zeer waarde-
vol omdat anderen vaak oplossingen naar voren brengen en je zo op het 
goede spoor zetten.  
Bijna altijd gaan de schuldhulpmaatjes naar het maatje toe omdat daar ook 
de papieren zijn. Onkosten worden vergoed, maar voor de rest zijn we vrijwil-
ligers die pro Deo werken. 
Dolf 
 
Kent u iemand in uw omgeving die wel hulp kan gebruiken bij het omgaan 
met financiën (ordenen van papieren, budgetteren, contact opnemen met 
instanties/schuldeisers), neem dan contact op met de coördinatoren van het 
Schuldhulpmaatjesproject Heerlen: Annie Versteeg (06 13839307, annie-
ver@xs4all.nl) of Christa Simons (06 22924101, chsimons@xs4all.nl). 
Of wilt u schuldhulpmaatje worden? Dan kunt u zich ook bij hen melden. 
 
 



 

 
Geloofsestafette 
Vijftig jaar na de start van het Tweede Vaticaans Concilie, in het Jaar van het 
Geloof, wordt een geloofsestafette gehouden: om beurten schrijven een pro-
testant en een katholiek een persoonlijke toelichting bij hun favoriete 
Bijbelverhaal.  
Linda Flekken, woonachtig in onze parochie, schreef de volgende tekst.  
 
 
‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’  
(Mattheüs 28: 16-20). 
Bovenstaande zin spreekt Jezus uit aan het einde van het Mattheüsevange-
lie. Uit deze belofte kon en kan ik kracht en troost putten en het heeft mij 
geholpen een periode van diepste duisternis in mijn leven te verdrijven. 
In Mattheüs 28: 16-20 gaat het over de uitzending van de leerlingen. Zij gin-
gen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze 
hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog (vs. 16 en 17). 
Twijfel overviel ook mij toen ons enig kind en dochter Pascalle in 2008 op 17-
jarige leeftijd aan kanker overleed. Je eet, je drinkt en je haalt adem, maar 
daarmee was alles gezegd, want de zin van ons bestaan was immers weg.  
Wanneer Jezus zegt: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde 
(vs. 18), waarom heeft Hij niet ingegrepen? Met mijn worsteling met de be-
kende geloofs- en levensvragen schoot ik niets op. Hoe kon ik verder? Ik 
moest het over een andere boeg gooien. 
Omdat mijn man uit de rooms-katholieke traditie komt en ikzelf van protes-
tantse huize ben, is onze Pascalle in oecumenische zin gelovig opgevoed. Zo 
hebben we o.a. Taizé bezocht. Bewust zijn we van jongs af aan hiermee be-
gonnen, waardoor Pascalle een sterk geloofsleven kon ontwikkelen. Zij was 
erg gelovig en droeg dit ook uit. Niet alleen door woorden, maar vooral door 
de manier waarop ze in het leven stond. Ondanks alle ellende die bij haar 
ziekte hoorde, het nagenoeg blind geworden zijn en de pijnen, kwam er geen  
onvertogen woord over haar lippen, was ze niet opstandig tegenover God of 
tegen ons. Ze nam het zoals het kwam en maakte er het beste van. Sommi-
gen heeft dit versterkt in hun geloof en anderen juist weer oog laten krijgen 
voor God.  
Gaandeweg heb ik geprobeerd, in navolging van Pascalle, God weer te zien 
als bron van geloof, hoop en liefde. Normaal leren kinderen van hun ouders, 
maar hier gebeurde het ook andersom. Dankzij mijn studie, onze werkzaam-
heden voor de kerk en door ons in te zetten voor anderen leerden wij te 
overleven en – hoe wonderbaarlijk – weer zin te geven aan ons bestaan.  
Geroepen door God heb ik gehoor gegeven aan wat Jezus in vs. 19 en 20 
aan zijn leerlingen opdraagt: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen…’ en ben ik inmiddels werkzaam als pastor in verschillende zorg-
centra.   

 
 



 

 
Ook al zullen veel vragen onbeantwoord blijven en begrijp ik God niet altijd, 
toch geloof ik in Zijn trouw. Als Hij altijd met ons is, kunnen we altijd tot Hem 
bidden en om hulp vragen. God helpt, maar niet altijd op de wijze waarop wij  
dat willen of wensen, maar zoals Híj denkt dat goed voor ons is. Dit herinnert 
mij aan de lievelingsspreuk van onze Pascalle: ‘God vervult niet al onze wen-
sen, maar wel Zijn beloftes’.  
Vol Godsvertrouwen is Pascalle heengegaan en dwars door mijn tranen van 
verdriet, pijn en gemis heen vertrouw ik in de troostrijke en geruststellende 
woorden van Jezus: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de-
ze wereld’ (vers 20).  
‘Ik ben met jullie’ zegt Jezus. Méér kunnen we toch niet wensen?! 
Linda Flekken-Lange van de PGOM en werkzaam als pastor in de gezond-
heidszorg 
 
Inmiddels zijn ook de laatste twee bijdragen in deze estafette geschreven: 
Henk Hagreis, voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek, 
schreef naar aanleiding van het leven van de eerste christenen (Handelingen 2 
vers 42-44). Hij gaf het stokje door aan Freek Jongen, pastoor te Schaesberg 
en Nieuwenhagerheide, die schreef over de vraag: ‘Waar halen wij eigenlijk de 
kracht vandaan om in beweging te komen?’ naar aanleiding van Handelingen 
2,1-11 en Johannes 20,19-23. 
 
 
Kerststallententoonstelling in de Kloosterbibliotheek van Wittem 
Op zondag 8 december wordt de jaarlijkse kerststallententoonstelling in de bi-
bliotheek van klooster Wittem geopend. Meer dan 100 kerstgroepen uit alle 
delen van de wereld laten u zien op hoe veel verschillende manieren het kerst-
verhaal kan worden uitgebeeld. 
De kerststallen zijn daarna tot het eind van het jaar te bezichtigen. Openingstij-
den: 
- zaterdagen 14, 21 en 28 december 2013 van 13.30 tot 16.30 uur; 
- zondagen 8, 15, 22, 29 december 2013 en Tweede Kerstdag, 26 december 
van 12.00 tot 16.30 uur. Eerste Kerstdag, 25 december, gesloten. 
Entree: € 2,50; Kinderen tot 12 jaar gratis. 
Op 12 en 19 december kunt u een complete kerstmiddag bijwonen, met be-
zoek aan de tentoonstelling, koffie/thee met vlaai en concert met muziek en 
kerstverhalen door troubadour Jos Meessen en verhalenverteller Jef Brauers.   
Meer informatie: 043 4501741 of info@kloosterwittem.nl. 

 
 


