Vieringen van 15 september tot en met 14 oktober 2012
Weekend 15 en 16 september 2012
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: jaardienst Zef Miseré en voor zoon Jo, voor Pascalle Flekken,
gestichte jaardienst Piet en Treeske Scholtissen-Merx
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Vrijdag 21 september 2012, Ziekenzalving
15.30 uur: eucharistieviering

PAROCHIEBLAD SEPTEMBER 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
Email: parochiesintandreas@home.nl

_____________________________________________
Weekend 22 en 23 september 2012
Zaterdag 18.00 uur: gebedsviering
Zondag 10.30 uur: jubileumviering en vrijwilligersdag
Koor: Sound of Peace and Freedom samen met cantorgroep.
Gebed voor: Leo Sijstermans, voor Jo Eurlings vw. zijn verjaardag
Vrijdag 28 september 2012
16.00 uur: huwelijk Martijn Schaap en Dewi van Wijngaarden
Weekend 29 en 30 september 2012
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Koor: cantorgroep
Vrijdag 5 oktober 2012, Eerste vrijdag van de maand
10.30 uur: Eerste Vrijdagviering
Weekend 6 en 7 oktober 2012
Zaterdag 18.00 uur: meditatieviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Weekend 13 en 14 oktober 2012
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Funs en José Pasmans
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor: jaardienst Funs en José Pasmans, 1e jaardienst Wiel Gerards

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 16 oktober 2012.
Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad
(periode 20 oktober 2012 tot en met 18 november 2012) op te geven
vóór 1 oktober 2012.

Zondag 23 september: viering 35-jarig bestaan van de Andreasparochie
en tevens vrijwilligersdag
Het zevende lustrum is, net als bij het vijfde en zesde lustrum, een aanleiding
om bewust stil te staan bij waar we als gemeenschap mee bezig zijn en waar
we naar toe willen. Er is veel voorwerk gedaan ter voorbereiding op dit feest,
lees daarover de bijdragen van Nan Paffen en pastor Bles.
We beginnen de dag met een feestelijke eucharistieviering om 10.30 uur.
De vraag van evangelist Marcus ‘Waar hebben wij het over onderweg?’ staat
centraal in de viering. Jongeren en leden van het SoPaF-koor, de cantorgroep
en het pastoraal team hebben de viering voorbereid.
Na de viering is er zoals gebruikelijk koffie, thee en fris, maar nu met
(zelfgebakken) gebak. Fijn als u - alleen of samen - mee wilt bakken.
Na de koffie, rond 12.15 uur, kunt u deelnemen aan een tocht door de wijk,
waarbij de geschiedenis van de wijk een belangrijke rol speelt. Er zijn foto’s en
verhalen. Wellicht hebt u ook zelf een verhaal. Iedereen uit de wijk is hierbij
van harte uitgenodigd; ook rolstoelers/kinderwagens zijn welkom.
De tocht eindigt in de speeltuin ‘Het Baanrakkertje’ (open vanaf 13.00 uur)
aan de Tarwehof. Mocht u de tijd van enthousiasme voor een schommel of
een wip achter u gelaten hebben, er staan Oudhollandse volksspelen voor u
klaar. Daarnaast zorgen jongeren en wie verder graag mee wil ‘kokkerellen’,
voor een hapje en een drankje.
Fijn als u zich aanmeldt voor de tocht en de speeltuin! We hebben graag
enig idee op hoeveel mensen (volwassenen en kinderen) we kunnen rekenen.
Koffie, thee en fris zijn gratis voor iedereen. Omdat het jubileum samenvalt met
de jaarlijkse vrijwilligersdag, zijn voor onze vrijwilligers de hapjes ook gratis...
Wij vieren ons 35-jarig bestaan ook om elkaar als gemeenschap en als
wijkbewoners op een andere manier te ontmoeten.
Groep 35-jarig bestaan: Jacques Zenden, Ger Klinkenberg, Brenda Noijen,
Eline Claassens

Terugblik op de laatste tien jaar
Bij het 25-jarig bestaan van de parochie in 2002 is nagedacht (zowel in
groepjes als in een ‘denktank’ o.l.v. Ronald Wetzels) over de toekomst van de
Andreas. Als u mij vraagt naar een ‘begrip’, dat vanaf toen is gaan leven en
gaandeweg gestalte heeft gekregen, dan is dat: verantwoordelijkheid.
Voorheen lag de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in de parochie
toch vooral aan de top, bij de pastoor. Die was er immers voor aangesteld en
deelde dus de lakens uit. Dat het zo hoorde, heeft een lange geschiedenis en
zat diep ingeworteld in de hoofden en harten van mensen. Over de laatste tien
jaar is het beleid in de Andreas er bewust op gericht geweest om de mensen
uit te nodigen (uit te dagen) om mee te denken en mee te praten en eigen
verantwoordelijkheid op zich te nemen, waar nodig en mogelijk. Deze weg
naar ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ is niet de gemakkelijkste. Het is een weg
die we samen moeten leren gaan. “Reiziger, er is geen weg; al gaande wordt
de weg gebaand”, is een gezegde van Machado. Het vraagt van ‘de top’ om te
leren los te laten en vertrouwen te (durven) geven; het vraagt van de
parochianen om te leren mee te denken, te spreken (desnoods tegen te
spreken) en initiatieven te (durven) nemen. Dit geldt voor allerhande terreinen,
zowel voor wat er gebeuren moet in en om de kerk, als ook voor wat ons als
gemeenschap te doen staat op het terrein van pastoraal, diaconie en
catechese. De kerk is immers van ons samen. Ik denk dat het bewustzijn van
‘ieders verantwoordelijkheid’ gaandeweg groeiende is en gestalte krijgt. Er is
grote betrokkenheid van veel vrijwilligers op veel terreinen, en dat is
verheugend! Dat dit gegeven op zijn beurt om goede begeleiding vraagt, is
duidelijk, maar dat hoort bij de vooruitblik. Geert Bles
Ziekenzalving vrijdag 21 september, 15.30 uur
Zieke en gezonde mensen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen
aan de ziekenzalving. Vrienden, familie, parochianen, laten wij een kring
vormen om de zieken heen deze middag! Het zal voor ons allemaal voelen als
een warme deken. Alle aanwezigen zijn ook uitgenodigd bij het samenzijn na
afloop van de viering! Pastoraatgroep
Nieuwe expositie Margareth Clever, 20 september tot 24 oktober
Margareth Clever is geboren in Schaesberg en woont nu in Voerendaal. Ze
heeft sinds 3 jaar les van Ton Hasenaar. In haar schilderijen, veelal in blauw
en groen, probeert zij haar innerlijke gevoel weer te geven.

In de Vredesweek van 15 t/m 22 september is er een voettocht op zaterdag
22 september. Start naar keuze om 10.45 uur vanuit Joseph- of Andreaskerk
naar het Vredeskapelletje aan de Bautscherweg. Van daaruit wandelen we
(rond 11.00 uur) samen naar Benzenrade (4 à 5 km). Al wandelende praat je
mogelijk gemakkelijker over onderwerpen waar je zo in het gewone leven niet
aan toekomt. Het motto van de Vredesweek ‘Powered by Peace’ vraagt ons
om na te denken over het ongebreidelde gebruik van delfstoffen als olie,
steenkool en goud, en het geweld en onrecht dat het delven van grondstoffen
met zich meebrengt voor de plaatselijke bevolking. Delfstoffen zijn vaak eerder
oorzaak van conflicten en bron voor machtsmisbruik dan dat zij bron zijn voor
welvaart en vrede. Denk bijv. aan de Nigerdelta, waar door oliewinning
tientallen jaren geen landbouw meer mogelijk is. Tijdens de wandeling gaan
we een steen leggen op bijzondere plekken onderweg. U mag ook zelf een
steen meenemen en een plek geven. Kinderen zijn van harte uitgenodigd; voor
hen hebben we een verhaal en een creatieve ‘opdracht’. Lees meer op
www.ministerievanvrede.nl/vredesweek-2012.
Via Parc Imstenrade en het kerkhof lopen we naar de Josephparochie. Een
broodje met koffie en thee staan klaar ter afsluiting. Fijn als u zich aanmeldt
(voor het broodje), maar als u niet mee-eet mag ook een eindje mee oplopen.
Missionaire werkgroep Heerlerbaan van de Joseph- en Andreasparochie
Activiteiten in de komende weken
 Op zaterdag 29 september vindt op het Pancratiusplein ‘Heerlen in de
Wereld, de Wereld in Heerlen’ plaats van 10.00 tot 16.00 uur. De Raad
van Kerken is present in de Pancratiuskerk: met hongerdoeken en uitleg
door Guus Prevoo, met kleinkunstenaar Dancy Banci (ook voor kinderen)
en Jo Savelkoul met zijn ensemble rond 13.30 uur. Op het plein zelf vindt u
de Millennium Doelen groep, de Wereldwinkel, Stichting Vlinder en vele
andere goede doelengroepen, met optredens en activiteiten voor kinderen.
 30 september is er een meezingconcert voor vrouwen in Schunck*. Van
14.00 tot 15.30 uur repetitie, en aansluitend een klein concert samen met
Vrouwenkoor Choir of Voices. Meer informatie: www.vkchoirofvoices.nl.
 Woensdag van 10.30 tot 11.30 uur is er o.l.v. ds Jan H. Soethoudt in de
PKN-kerk De Ark in Landgraaf een leerhuis Bijbelse grondwoorden. Op 24
oktober is aan de orde ‘kwaad’; op 30 januari 'genade'; 6 maart 'zegen'.
 22 november organiseert het dekenaat Heerlen een lezing over ‘Waarom
nog katholiek?’ door prof. Donald Loose. Om 20.00 uur in Auberge de
Rousch. Aanmelden voor 1 oktober bij judith@zonnekind.nu of via
06 57595999. Kosten: vrije gave. Zie verder het prikbord in de kerk.

Overzicht van antwoorden op vragen over de toekomst van de Andreas
Uit de reacties op de drie vragen komen veelal mooie en ook kritische
antwoorden naar voren. Op de vraag ‘wat is typisch Andreas’ lezen we
enerzijds gevoelens die mensen ervaren in de Andreas: je thuis voelen,
welkom; gastvrijheid, geborgenheid, rust; grote betrokkenheid op elkaar;
saamhorigheid; plek van ontmoeting en bezinning; allemaal gelijk;
ongedwongen sfeer, maar ook het gebouw zelf met de vele symbolieken en de
inrichting wordt positief gewaardeerd. Anderzijds wordt een aantal concrete
activiteiten genoemd, die typisch Andreas zijn en worden gewaardeerd, zoals
inspirerende liturgie, koffie drinken na de viering, een boekje aangereikt krijgen
voor de viering, goede overwegingen, een eigen vastenactie en de
vastenmand; de voorganger staat na de dienst achter in de kerk, zodat
gemakkelijk contact te maken is, laagdrempeligheid, de diaconie en
maatschappelijke betrokkenheid, veel eigen verantwoordelijkheidsgevoel, de
nacommunicanten, de fietszegening, de paaswake en paaspelgrimage,
kruisjestocht, paaskaars door de jeugd beschilderd, samenwerking met
Schoon GMS.
Op de vraag ‘hoe houden we dat overeind?’ lezen we o.a.:
- met respect naar elkaar blijven luisteren; elkaars talenten zien en aanvullen
zodat er een stabiele basisgemeenschap blijft/ontstaat;
- door mondelinge reclame: vertel door wat er bij ons gebeurt, nodig mensen
uit om de sfeer eens te proeven;
- door de jeugd in de kerk te houden door activiteiten met de jeugd en door de
jeugd, door te blijven investeren in activiteiten voor nacommunicanten en
jongeren na het vormsel;
- goede coördinatie van onze vrijwilligers, en communicatie en overleg.
Er zijn natuurlijk ook zorgpunten genoemd, zoals: er is weinig jeugd in de kerk,
de financiële situatie van onze kerk en het ooit wegvallen van een eigen
priester-voorganger en de zorg dat dan ook vrijwilligers zullen afhaken.
Gelukkig worden er ook suggesties en oplossingen genoemd:
- het zich verantwoordelijk voelen voor de gemeenschap overleeft het verlies
van een priester;
- nog meer draagvlak creëren voor andere vieringen, al blijft eucharistie voor
een parochie ook heel belangrijk: woord- en communievieringen,
vespervieringen, meditatievieringen;
- kijk naar soortgelijke parochies en hoe zij deze problemen aanpakken;
- blijf proberen jonge mensen zich thuis te laten voelen in onze parochie;
jongeren/scholieren meer betrekken in onze gemeenschap bij
maatschappelijke onderwerpen;
- de betrokkenheid nog meer vergroten, door bijv. parochianen te betrekken bij
zoveel mogelijk aspecten van kerk-zijn; door de betrokkenheid te vergroten,
vergroten we waarschijnlijk ook het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen
voor de parochie;
- de basis vasthouden en door overleg van (afgevaardigden van) alle
werkgroepen meer structuur in de groepen creëren en zo duidelijker met
elkaar communiceren; een goed vrijwilligersbeleid;

- op financieel gebied: benader mensen die nu nog niet mee betalen; verhuur
het kerkgebouw ook voor culturele doeleinden;
- de rol van de priester nu al wat terugbrengen;
- goed formuleren: wat is ons doel, wie zijn we en waar willen we naar toe,
samen met vrijwilligers;
- het is niet alleen doen, het is zijn, vanuit de verbondenheid; elkaar daarin
bemoedigen; geloven in de zaadjes….
Op de vraag ‘wat is/ zou uw rol hierin kunnen zijn’ schrijft men dat mensen al
erg betrokken en actief zijn in onze parochie. Blijven doen wat we doen, is al
heel goed. Blijven geloven en blijven meedoen!
Twee groepen hebben uitdrukkelijk gevraagd om hun ideeën te bespreken met
het pastoraal team en het kerkbestuur. Maar ieder van jullie nodigen wij uit om
het gesprek met ons aan te gaan. Wij willen graag horen wat jullie denken en
willen m.b.t. de toekomst van ‘onze’ Andreas.
Samenvattend zou je mogen stellen dat mensen wel tevreden zijn en positief
praten over de Andreas. Kritische noten betreffen vooral goede communicatie
en overleg en goede organisatie m.b.t. vrijwilligers/goed vrijwilligersbeleid.
Zorgen zijn er vooral over het (ooit) wegvallen van een priester-voorganger, te
weinig inbreng van jeugd en jongeren en over de financiële positie van onze
kerk.
In eerste instantie moeten we nu goed formuleren: wat is ons doel, wie zijn we
en waar willen we naar toe. Samen met vrijwilligers. Daartoe wordt nu het
beleidsplan opnieuw herschreven, o.a. met behulp van deze vragenlijsten en
met een sterkte-zwakte-analyse, die afgelopen jaar gedaan is door een groep
betrokken parochianen. We hopen dat u met ons mee blijft denken!
Nan Paffen

