Vieringen van 18 oktober t/m 9 november 2014
Vrijdag 17 oktober 2014
10.30 uur: gesprek met de Bijbel
Weekend 18 en 19 oktober 2014, deurcollecte voor dag van de armoede
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering
Gebed voor: Johan Lecoeur
Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering
Weekend 25 en 26 oktober 2014
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Pascalle Flekken
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Theo Laemers (jaardienst) en overleden zus
Doopmiddag
15.00 uur: gedoopt wordt Emily Starmans
Weekend 1 en 2 november 2014, Allerheiligen - Allerzielen
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Corrie Wiggers
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Vrijdag 7 november 2014
10.30 uur: eerste vrijdagviering
Weekend 8 en 9 november 2014
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Tiny Toussaint-Ossen
Overleden:
7 september 2014: Hannie Thissen-Popken
Let op: op zaterdag 15 november is er – vanwege de parochiedag –
geen viering om 18.00 uur.

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 10 november 2014.
Gelieve uw intenties voor het volgende parochieblad (periode 16 november
2014 tot en met 7 december 2014) op te geven vóór 27 oktober 2014.

PAROCHIEBLAD OKTOBER 2014
_____________________________________________
Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan
Tel. 045-5413381
Pastor G. Bles, tel. 045 5714078
Pastoraal werker Eline Claassens, tel. 06 25364185
Gastvrouw aanwezig di.-vr. van 10.00 tot 12.00 uur
Rek.: NL17 INGB 0003269778, NL21 ABNA 0577627325
Website: www.sintandreas.nl
E-mail: parochiesintandreas@home.nl
E-mail: federatiebestuur.heerlen@gmail.com
_____________________________________________

_____________________________________________
De toekomst van de Andreas
In vervolg op het artikel in het parochieblad van september willen wij u bijpraten over de toekomst van de Andreas. De afgelopen weken zijn er drie
bijeenkomsten geweest hierover. Daarin hebben zo’n 60 mensen meegedacht en gesproken en ideeën en suggesties gedaan. Het was duidelijk dat
de visie van de Andreas (oog hebben voor elkaar; mensen tot hun recht laten
komen; zien waar nood is) onderschreven wordt. Dat is ook ons sterke punt.
Zwak zijn we als het gaat om het ‘verkopen’ en ‘vermarkten’ van onze idealen. Praten over geld kwam meestal op de laatste plaats. In de drie
bijeenkomsten werd dit ook regelmatig gezegd: laat zien dat samen-kerk-zijn
ook geld kost. In de verschillende bijeenkomsten kwamen daarvoor dan ook
de meeste ideeën: hoe kun je de Andreasparochie een stevige, financiële basis geven. Hieronder volgt een beknopte weergave van deze brainstorm. De
afzonderlijke verslagen hangen in de kerkgang op het prikbord.
Beter benutten van de ruimte
Juist in deze tijd is er maatschappelijk gezien behoefte aan plekken van ontmoeting, een inloophuis voor de wijk. Er wordt gedacht aan bijv. het zoeken
van medegebruikers zoals woningvereniging, Alcander of verenigingen of
verhuur van (deel van) het gebouw; aan samenwerking met andere organisaties, zoals ATD Vierde Wereld of asielzoekerscentrum.
Suggesties bij de architectuur van de kerk
Aansluitend bij het gedachtegoed van architect Laurens Bisscheroux kan de
symboliek worden uitgewerkt van Moeder Aarde in bijv. een onderzoek naar
een urnenmuur of graven in de tuin. Ook is geopperd dat de kerk volgend
jaar, 2015, een rol kan spelen in het jaar van de mijnen. En de suggestie de
kerk als monument te benutten.
Financiën
Financiële acties worden genoemd, zoals bredere gezinsbijdrage, erflegaten,
meer vrijwillige bijdragen bij activiteiten, projectsubsidies aanvragen. Er moet
helder inzicht zijn in de cijfers.

Wat kunnen we zelf alvast doen?
Hierbij noemde men incidentele acties, zoals stand op de rommelmarkt, culturele activiteiten (lezingen, films, concert), ontspanningsavonden,
schilderclubje, jaarlijks langs de deuren voor bijdrage, verkoop van kaarten
van Moeder Aarde.
Er werd geopperd zonnepanelen op het dak te laten plaatsen om stookkosten
te verminderen. We kunnen de voeten van de deur ook aan de voorgevel
schilderen om onze kerk en wat ze wil uitdragen, ook aan de straatkant zichtbaar te maken. We mogen meer laten zien wat we doen en bereiken met
diaconie (bijv. in het parochieblad, maar zeker ook via de sociale media;
daarvoor moeten we zeker hulp vragen).
We kunnen een deskundige buitenstaander vragen om onafhankelijk advies.
Een groepje is al bezig en gaat spandoeken maken en ophangen.
Eerste conclusie
In alle gesprekken bleek duidelijk dat de Andreas een warme plek is om samen te komen en unaniem vond men dat dit moet doorgaan. Het is hartverwarmend om te zien dat we samen de schouders hieronder willen zetten.
Voor wie nog meer ideeën heeft: er hangt in de kerkgang een prikbord, waarop iedereen zijn suggesties mag ophangen. We kunnen ze dan ook van
elkaar lezen en wellicht kunnen zo weer nieuwe ideeën ontstaan. U kunt natuurlijk uw mening of ideeën ook via mail (info@sintandreas.nl) of brief
(Palestinastraat 326) naar ons sturen.
De volgende stap is de parochiedag van 15 november, waarvoor eenieder
van harte is uitgenodigd.

PAROCHIEDAG op zaterdag 15 november
in LUCIUSHOF aan de Putgraaf in Heerlen
We rekenen op een ruime opkomst bij onze parochiedag! Het gaat om de
toekomst van de Andreasparochie. Van 9.45 tot 10.00 uur: inloop met koffie
en thee. Vanaf 10.00 uur gaan we, na een korte inleiding door de dagvoorzitter, aan de slag in kleine groepen. De eerder gehouden drie bijeenkomsten
zijn een leidraad voor deze dag.
Wat kunnen we, kan ik, concreet doen of wat hebben we/ik al gedaan?
Wij zorgen voor een lunch met soep en brood en een royale middagpauze.
Na een samenvatting, een afsluitend gesprek en een korte dagsluiting gaan
we rond 15.30 uur of uiterlijk 16.00 uur weer naar huis.
Fijn als u zich aanmeldt, per mail, per telefoon bij de gastvrouwen, of
voor- of na afloop van de diensten (zie kop: parochieblad).
Er is een parkeergarage naast Luciushof, uw fiets kunt u stallen op de binnenplaats van het voormalige klooster. Afstand tot de bushalte is 50 meter.
Er is die zaterdag om 18.00 uur geen viering in de kerk.

Allerheiligen en Allerzielen
Op zondag 2 november - Allerheiligen en Allerzielen - herdenken we onze
doden in de viering van 10.30 uur.
Overledenen van wie het afgelopen jaar de uitvaart werd gevierd:
 Frieda Laumann-Schlenter, overleden op 6-11-2013
 Mien van der Meulen-Jeurissen
 Jo Mantel - 25-12-2013
 Elca Somers-Kock - 18-2-2014
 Maria Ida Niesters-Somers - 23-2-2014
 Jo de Kort - 17-3-2014
 Hub Scheeren - 28-03-2014
 Corrie Wiggers - 5-4-2014
 Johan Lecoeur - 8-5-2014
 Tiny Toussaint-Ossen - 28-7-2014
 Bets Böhmer-Meessen - 27-8-2014
 Hannie Thissen-Popken - 7-9-2014.
De familie ontvangt een schriftelijke uitnodiging voor deze dienst.
Buren, vrienden, parochianen, van harte uitgenodigd om onze betrokkenheid
met de nabestaanden te laten zien door onze aanwezigheid. Ook bij de koffie
na afloop van de viering bent u welkom.
Ziekenzalving – 26 september
Een van de mooiste dagen in mijn leven: je hebt heel veel te verwerken wat
je dierbaar is en wat je moet loslaten. Daar heb je heel veel kracht en moed
voor nodig. En daarvoor was dit een belangrijke dag. Daar gaat iets door je
heen door samen te bidden, samen te huilen, samen de ziekenzalving te krijgen en dan samen koffie te drinken en na te praten. Dat geeft je kracht om
verder te gaan. Ik ben dankbaar dat wij dit in onze Andreasparochie mogen
beleven. Ook dank aan de groep die dit voor ons heeft gedaan.
M. van de Geijn-Haemers

Solidariteitsmaaltijd en voorstelling
Op 17 oktober is de Werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale
uitsluiting. In het Cultuurhuis aan de Sittarderweg 145 te Heerlen is er dan
een solidariteitsmaaltijd, voorbereid door vrouwen van Moedercentrum De
Heksenketel. De maaltijd begint om 17.30 uur. Er wordt een bijdrage naar
draagkracht gevraagd van € 2,50 tot € 7,50.
Om 20.00 uur begint de voorstelling “De Omdenkers”. De toegang hiervoor is
vrij.
“De Omdenkers” is gemaakt en wordt gespeeld door mensen in armoede, in
samenwerking met professionele theatermakers en muziekcoaches. De voorstelling gaat over mensen die leven, ademen, vechten voor hun bestaan,
maar op papier bestaan ze niet. Ze zijn illegaal en Nederlander; het komt vaker voor dan gedacht.
Graag aanmelden, met name voor de maaltijd: zuid-limburg@atdvierdewereld.nl of bij Marion Braad 045-5325092 of bij een gastvrouw van de
parochie (zie boven).
Er is ruim parkeerplek rondom het Cultuurhuis.
Bij Albert Heijn in ‘t Loon kunt u op 17 oktober een product kopen dat u doneert aan de Voedselbank. Mensen van de Millenniumdoelenwerkgroep
Heerlen verzamelen de producten en gaan graag met u in gesprek over armoede. In het weekend van 18 en 19 oktober is er een deurcollecte in de
parochie om de Armoededag te sponsoren.

Expositie Geesje van Lingen, 2 oktober - 26 november
Geesje is in 1952 geboren in Brunssum en woont nu in Heerlen. In haar
dagelijks leven is zij werkzaam in de ouderenzorg in de creatieve dagbesteding. Het werken met kleuren en het vormgeven van de natuur in al haar
facetten heeft haar altijd geboeid. Het blijft voor haar dan ook nog altijd een
uitdaging om die natuur met acryl op het doek vorm te geven. Combinaties
van geometrische vlakken en organische structuren zoals bloemen worden
uitgevoerd in verschillende technieken, waarbij de intensiteit van kleuren en
beweeglijkheid haar schilderijen vormen.
Marga Meyer

Veertig jaar Raad van Kerken Parkstad
In 1974 werd de Raad van Kerken Parkstad opgericht met als doel o.a.: gestalte geven aan samenwerking en eenheid van kerken. Er is in die jaren op
tal van manieren samengewerkt: in de gebedsweek voor de eenheid, op 4 en
5 mei, de stiltekring en het oecumenisch avondgebed. Het veertigjarig jubileum wordt dit najaar gevierd.
Op vrijdag 31 oktober brengt theoloog en theatermaker Kees van der
Zwaard de toneelvoorstelling “Hier sta ik – dansen en vechten met Maarten
Luther”.
In 1517 spijkerde de geleerde monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen op de
deur van de slotkapel in Wittenberg. Hij hoopte dat op Allerheiligen veel mensen de tekst op zijn poster zouden lezen wanneer ze naar de mis zouden
komen.
De voorstelling is in het Bernardinuscollege, Akerstraat 95 te Heerlen, en
begint om 20.00 uur.
Na de voorstelling, die jongeren en ouderen wat te bieden heeft, is er gelegenheid om met een drankje en in gezelschap van Kees van der Zwaard na
te praten. Er wordt geen toegangsprijs gevraagd, wel hopen we op een vrije
gave na afloop.
7 november, de dag van St. Willebrord, is er om 17.00 uur een gebedsdienst
in de St. Martinuskerk in Welten. Dan zal een boekje, samengesteld ter gelegenheid van het jubileum, worden gepresenteerd.

De drie ringen
Het nieuwe programmaboekje van De drie ringen is verschenen. Thema is dit
jaar ‘Vrede, Vrijheid, Verzoening’ naar aanleiding van het begin van de Eerste
Wereldoorlog 100 jaar geleden, 100 jaar Vredespaleis en het einde van de
Tweede Wereldoorlog 70 jaar geleden. Daarnaast zijn er de vertrouwde activiteiten als Koken met passie, de cursus Stervensbegeleiding en de Dag van
de Dialoog.
Op dinsdag 28 oktober vertelt Eva-Maria Neumann over haar ervaringen als
gevangene in de DDR in de jaren zeventig. In het parochiehuis van de Andreas om 14.30 uur. Kosten: € 10,=.

