Vieringen van 20 oktober tot en met 25 november 2012
Weekend 20 en 21 oktober 2012
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Pascalle Flekken
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Weekend 27 en 28 oktober 2012
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor: jaardienst voor Theo Laemers
Vrijdag 2 november 2012, eerste vrijdag van de maand
10.30 uur: eerste vrijdagviering
Weekend 3 en 4 november 2012
Feest van Allerheiligen en Allerzielen
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering, kindernevendienst
Koor: cantorgroep
Weekend 10 en 11 november 2012
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Koor: Schola 54
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor: 6-wekendienst voor Iet Moen-Adriaanssen
Weekend 17 en 18 november 2012
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Pascalle Flekken
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor: jaardienst Wiel Dautzenberg
Weekend 24 en 25 november 2012
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 20 november 2012.
Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad
(periode 24 november 2012 tot en met 9 december 2012) op te geven
vóór 5 november 2012.

PAROCHIEBLAD OKTOBER 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
E-mail: parochiesintandreas@home.nl

_____________________________________________
Ons 35 jarig bestaan op 23 september…
Ter voorbereiding op dit feest werd er inhoudelijk hard gewerkt door in
meerdere groepen na te denken over vragen als wat voor kerk willen we zijn,
wat is onze sterkte en wat onze zwakte. Het feest zelf werd ook in groepjes
voorbereid. De viering met het koor ‘Sound of Peace and Freedom’ en de
cantorgroep had als thema: “waar hebben wij het over onderweg”. Ook over
Jezus’ ideaal, een wereld waar iedereen er toe doet? De kinderen speelden
het verhaal van Robin die met een prijsvraag en een ballonvaart voor drie
personen won, waarop alle klasgenoten zich plotseling hun vriendschap met
hem herinnerden. Nan Paffen hield een mooi woord over waar we als parochie
sinds haar begin aan hebben gewerkt. En de prijs: geen ballonvaart, maar
misschien wel een beetje meer ‘hemel op aarde’.
Na de viering zorgden de gastvrouwen voor feestelijke koffie, met
zelfgebakken taarten en cakes. De tocht door de wijk met aandacht voor
historie werd een succes, en in de speeltuin stonden de jongelui klaar met
hapjes en soep, koffie en thee. Een waterig zonnetje maakte dat we buiten
konden zitten, en een enkeling waagde zich nog aan de Oudhollandse spelen.
Het was een feest op de Andreas’ manier, sober en hartelijk en voor iedereen.
Dank voor alle hulp, meedenken, mee-voorgaan, meezingen, en gastvrijheid.
Ellen Schobben sprak namens de jongeren aan het einde van de viering:
‘Namens de jeugd van de Andreaskerk wens ik dat deze kerk nog lang blijft
bestaan. Wij vinden het fijn dat ook naar ons geluisterd wordt en willen graag
meehelpen om de Andreaskerk in stand te houden. Wij willen als jeugd nog
veel activiteiten in en om de kerk organiseren. Zo willen wij proberen om
andere jongeren met onze kerk kennis te laten maken en zich thuis te laten
voelen. Wij nodigen ook jullie van harte uit om te komen kijken en luisteren hoe
wij denken en omgaan met het geloof. De jeugd wenst iedereen een fijn
jubileumfeest en dat wij samen nog vele feesten mogen vieren’.
Dank jongelui, wij hebben jullie nodig en we volgen, horen en zien jullie graag.
Namens alle mensen van de Andreas.

Vrijwilligers gezocht, o.a. voor het bestuur
Onze parochie functioneert door de inzet van vele vrijwilligers. Velen zetten
hun talenten in daar waar dat nodig is en waar zij kunnen. Sommigen met één
vastomlijnde, overzichtelijke taak; anderen zijn op heel veel terreinen actief. En
het maakt ook niet uit: of iemand nu één uurtje per week tijd heeft, of zich hele
dagdelen wil inzetten: elke inzet wordt gewaardeerd.
En ook in de parochie geldt: vele handen maken licht werk. Daarom zijn wij op
zoek naar nieuwe vrijwilligers, om het werk voor sommige actieve vrijwilligers
wat lichter te maken en om openvallende plekken in te vullen.
Op dit moment zoekt vooral het bestuur dringend naar nieuwe leden. In de
eerste plaats een secretaris, nu Jeannette Ribbens per 1 november haar
werkzaamheden gaat beëindigen. Uitbreiding met nog een extra bestuurslid is
daarnaast nodig om de taken voor de overige wat te verlichten.
Voelt u iets voor het bestuurswerk of voor ander vrijwilligerswerk in onze
parochie, laat het ons weten. En als u niet zelf actief wilt worden: kijk eens om
u heen; misschien kent u iemand die dat wel zou willen. Neem contact op met
Eline Claassens (06-29564566), Karin van Doormaal (5413568) of per mail:
parochiesintandreas@home.nl.

Wereldmissiemaand 21 oktober: aandacht voor jonge kerken in Senegal
De deurcollecte is bestemd voor de opleiding van priesters en vrijwilligers en
hulp aan kinderen in nood in Senegal. Zie ook www.missio.nl.

Viering van Allerheiligen en Allerzielen zondag 4 november om 10.30 uur
De viering waarin de doden en hun nabestaanden van het afgelopen jaar
centraal staan, wordt in het dekenaat en dus ook in onze kerk gehouden op
zondag 4 november. De nabestaanden krijgen een schriftelijke uitnodiging
voor de viering die zij ook mee kunnen voorbereiden. We vinden het belangrijk
om die stem, die wensen of ervaringen mee te laten klinken in die dienst.
Fijn als u als parochiaan aanwezig kunt zijn, een volle kerk zal voor de mensen
in rouw een steun zijn!
In deze viering herdenken wij in het bijzonder:
Jo Hofstee-Middelhuis
overleden op 02-12-2011
Jo Robbertz
overleden op 03-12-2011
Truus Janssen-van Dishoeck
overleden op 08-12-2011
Annie van der Leegte-Ghijsen
overleden op 08-12-2011
Annie Leenders-Jongen
overleden op 29-12-2011
Rita Beckers-Badnowitz
overleden op 11-01-2012
Ann Hersbach-van Kessel
overleden op 20-01-2012
Lies Theelen-Nelissen
overleden op 26-02-2012
Trautje Raaimakers-Vleugels
overleden op 22-03-2012
Fini Leppink-Mommer
overleden op 26-05-2012
Wim Kuijpers
overleden op 28-05-2012
Tom Kamara
overleden op 08-06-2012
Iet Moen-Adriaanssen
overleden op 21-09-2012
Nabestaanden, familie, buren, vrienden, u bent van harte uitgenodigd!

Ook kunt u weer (dit jaar voor de laatste keer) de Missie-Zendingskalender
Kijk met andere ogen van Mensen met een Missie, kopen.
De kalender bevat schilderijen van drie Indonesische kunstenaars van
verschillende generaties. Via hun werk maken we kennis met hun land.
De opbrengst van de kalender gaat naar een project voor vrouwen als
vredestichters in hun familie en gemeenschappen in Sulawesi.
De kalender kost € 8,=. zie verder: www.mensenmeteenmissie.nl.

Een viering met het gregoriaans koor ‘Schola 54’ op zaterdag 10
november 18.00 uur
Oud studenten van de Bisschoppelijke Kweekschool in Roermond zingen
sinds 1954 gregoriaans liederen. René Janssen, vader van zijn overleden
zoon Paul, een vriend van het koor ‘Sound of Peace and Freedom’, heeft
gevraagd met zijn koor in onze kerk te mogen zingen. Van harte uitgenodigd
namens de ‘Schola’.

Sint Maarten
In overleg met de beide Heerlerbaanse parochies is besloten om voortaan
geen eigen Sint Maartensviering en -tocht meer te houden. Onze wijk, de
Heerlerbaan, heeft hierin ook niet echt een traditie en we merkten dat het
aantal kinderen dat deelnam terugliep.
Voor de liefhebbers wijzen we op het Sint Maartensfeest in Welten, dat daar
uitgebreid gevierd wordt op zaterdag 10 november met een tocht en een groot
vuur. Daar is iedereen van harte welkom.

Elke eerste dinsdag van de maand om 18.00 uur: solidariteitsmaaltijd
Afghanistan, in ‘Luciushof’ aan de Putgraaf Heerlen
Afghaanse vrouwen in Heerlen (en Heerlerbaan: Basira Sediqi) koken een
heerlijke (niet pittige) Afghaanse maaltijd om een naaiatelier voor vrouwen in
Kabul draaiende te houden en uit te breiden. De maaltijd wordt aangeboden
voor € 7,50. Het eten staat om 18.00 uur klaar en als u wilt kunt u rond 19.00
uur weer naar elders. Graag opgeven: b.sediqi@hotmail,com of 5422356.
In gesprek met de bijbel…. op 19 oktober van 10.30 uur tot 11.30 uur
Bij de inhoudelijke gespreksrondes rond het 35-jarig bestaan kwam ook de
wens naar verdieping en achtergrondinformatie van bv. Bijbelverhalen naar
voren. Het pastoraal team doet daarom het aanbod van: in gesprek met de
bijbel, vanaf oktober telkens op de derde vrijdagochtend van de maand.
Op 19 oktober lezen we het mooie eerste scheppingsverhaal, we vertellen
elkaar wat dat verhaal bij ons oproept. Pater Bles geeft achtergrondinformatie.

Leerlingen van de Catharinaschool Welten, elke donderdagmiddag in
onze parochie
Een groepje van 5 à 6 leerlingen en een begeleider van de Catharinaschool
(een school voor leerlingen met een verstandelijke beperking) zijn vanaf het
nieuwe schooljaar elke week te vinden in onze kerk van 13.45 tot 15.00 uur.
Ze dweilen en zemen ramen dat het een lieve lust is. Ze vinden het fijn om
poetservaring op te doen en ook om bij het glaasje fris na afloop na te praten
met mensen uit de parochie. Mensen van de Andreas die meegepoetst
hebben, zijn enthousiast over het samen-doen. Het zijn zulke ontwapenende
jongelui! Meldt u aan als u een keer of misschien vaker, mee wilt doen, bij
Ellen Winthaegen, Nelly van Ooyen of Eline Claassens.

Op woensdagmiddag is ‘de ATD –Vierde Wereld’ gast in onze parochie
ATD Vierde Wereld is “een internationale beweging, gestart in de omgeving
van Parijs in 1957, die mensen verenigt door zich in te zetten voor een wereld
waarin iedereen volwaardig burger kan zijn en die ervoor kiest om voorrang te
geven aan de allerarmsten”, aldus Ingrid Hutter in haar boek ‘Het geheim van
een nieuwe wereld’. ATD staat voor: All Together for Dignity (samen aan de
slag voor waardigheid). De term ‘Vierde Wereld’ is gekozen als ‘vervolg’ op nu
steeds meer achterhaalde termen als: Eerste Wereld, het rijke Westen; de
Tweede Wereld, de wat minder rijke landen; de Derde Wereld ofwel de
ontwikkelingslanden; de Vierde Wereld oftewel de armsten, wonend in de
Eerste Wereld.
Op woensdagmiddag komt de doelgroep in de huiskamer samen met
vrijwilligers als Marion Braad en Jos Vuurstaek; zij hebben de bereidheid
uitgesproken zich door de armsten te laten vormen én samen te werken aan
bevrijding uit die armoede.
Op 17 oktober, de jaarlijkse dag van de armoede, is er in de stad een
uitgebreid aanbod aan activiteiten: een ontbijt in het gemeentehuis, in de
middag muziekoptredens in het Cultuurhuis, later een dialoog over armoede
en uitsluiting. De dag wordt afgesloten met een film over de grondlegger van
de ATD, Joseph Wresinski.
Meer informatie: zie prikbord of www.atd-vierdewereld.nl.

