Vieringen van 21 september tot en met 13 oktober 2013
Vrijdag 20 september 2013
10.30 uur: In gesprek met de bijbel
15.30 uur: Ziekenzalving
Weekend 21 en 22 september 2013, Vredesweek
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Iet Moen-Adriaanssen (jaardienst) en voor Nico Besteman
Weekend 28 en 29 september 2013
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Pascalle Flekken, Piet Scholtissen, Zef Miseré en zoon Jo
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Koor: mannenkoor Polyhymnia
Gebed voor: Leo en Gerda Linden-Dautzenberg (b.g.v. 50-jarig huwelijk)
Vrijdag 4 oktober 2013
10.30 uur: eerste vrijdagviering
Weekend 5 en 6 oktober 2013, Franciscusviering
Zaterdag 18.00 uur: Franciscus-Dierendagviering
Op school en in de winkels zien en horen jullie binnenkort van alles over dierendag. Wij in de Andreaskerk willen daar ook iets over vertellen, daarom
mogen jullie zaterdag 5 oktober je marmot, konijn, goudvis of je knuffel meenemen. Via de school horen jullie hier nog meer van. Jullie komen toch ook?
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Mien Vandermeulen (herdenking) en voor Nico Besteman
Weekend 12 en 13 oktober 2013
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering
Vrijdag 18 oktober 2013
10.30 uur: In gesprek met de bijbel

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 15 oktober 2013.
Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad (periode 19 oktober 2013 tot en met 10 november 2013) op te geven vóór 30 september
2013.

PAROCHIEBLAD SEPTEMBER 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
_____________________________________________

_____________________________________________
Vredesweek: Act for Peace
Wij geloven in de kracht van het verlangen naar vrede in onze samenleving,
maar ook dat het meer zichtbaar mag worden. Vele parochies zetten zich al
actief in, in eigen projecten en verbanden met kerken elders. Maar we willen
dit graag uitbreiden. In de Vredesweek van 21 tot 29 september 2013 willen
wij op Vredeszondag 22 september in onze kerken en parochies bijzonder
aandacht vragen voor de vrede dichtbij en veraf. Vrede in onszelf, in onze
buurt, in ons land en ook in de wereld. Er is nog veel idealisme en er zijn vele
mensen die zich binnen en buiten de kerk inzetten voor elkaar en voor de
vrede.
Iedere parochie weet zich op een eigen manier verbonden met werk dat voor
de vrede gedaan wordt. De vredesduif staat ook symbool voor verbondenheid
met degene door wie we zijn getroffen door haar of zijn inzet voor de vrede.
Een bijzondere duif, gemaakt van olijfboomhout, kan worden aangeboden als
bemoediging. Het geven of sturen van de duif is geen prijs, maar een teken
van betrokkenheid, van zorg of van gevoelde verantwoordelijkheid.
In een aantal parochies zal op Vredeszondag een vredesduif worden gestuurd of overhandigd aan een persoon met brede inzet voor de vrede en
vreedzame dialogen.
Ook vanuit onze parochie zal de vredesduif worden overhandigd of gestuurd aan iemand die door zijn inzet bijdraagt aan de vrede. Wij willen dat
doen in de viering van zondag 22 september.

Wandeling langs Stolpersteine in Heerlen
Stolpersteine (struikelstenen) zijn stenen met een klein plaatje waarop de
naam staat van Joodse personen die tijdens de oorlog zijn gedeporteerd. Ze
zijn geplaatst in het trottoir voor de huizen waar ze leefden. De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is in 1997 begonnen met het leggen van
Stolpersteine in de Berlijnse wijk Kreuzberg. Hij noemt ze Stolpersteine omdat je erover struikelt met je hoofd en met je hart en je moet buigen om de
tekst te lezen. Het motto is: ‘een mens is pas vergeten als zijn of haar naam
vergeten is’. Inmiddels zijn er ook in Heerlen Stolpersteine geplaatst.
In het kader van de Vredesweek organiseren het Vredesplatform Heerlen en
het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen op 22 september een wandeling
langs een aantal van deze Stolpersteine. De wandeling begint om 14.00 uur
bij het Joods monument bij het kerkhof aan de Akerstraat 35. Martin van der
Weerden zal de wandeling begeleiden. De wandeling eindigt op het Pancratiusplein, waar in het zaaltje van café Pelt gelegenheid is om na te praten.
Zeven leerlingen van het Bernardinuscollege hebben o.l.v. hun geschiedenisleraar Martin van der Weerden het boekje Stolpersteine samengesteld. Het
boekje kan worden gedownload van www.lodewijkfoijer.nl of
www.heerlenmondiaal.nl/pdf/Stolpersteine.pdf. Meer informatie: Ans Houben,
Dekenaal Missionair Beraad Heerlen (ajhouben@hetnet.nl) of Harrie
Winteraeken, Vredesplatform Heerlen (hwinteraeken@hotmail.com).
Lezing Recht van vergeving
Het dekenaat Heerlen nodigt iedereen uit voor een lezing door prof. dr. Georg
Essen op donderdag 3 oktober om 20.00 uur, in Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17 (zaal open vanaf 19.30 uur).
Centraal in de lezing staat de uitspraak van Eva Mozes Kor waarmee zij zich
bevrijdde uit de slachtofferrol: “Een overlevende heeft het recht te vergeven”.
Eva Mozes Kor was als kind, samen met haar tweelingzus, slachtoffer van de
medische experimenten van Joseph Mengele in Auschwitz. Zij behoorden tot
de weinigen die Mengeles onderzoek in het kamp overleefden. Georg Essen,
die Nederlands spreekt, heeft Eva meerdere malen persoonlijk ontmoet.
De koffie in de pauze krijgt u aangeboden. Kosten voor de lezing zijn er niet,
vrije gave is welkom. Aanmelding bij Judith Krasznai: judith@zonnekind.nu of
06-57595999 (liefst voor 25 september).

De fietszegening 2013
Na de mis hebben we gezellig bij elkaar en wat gedronken. Daarna zijn we
naar buiten gegaan voor de fiets zegening. We hebben samen een liedje gezongen, begeleid door gitaarmuziek. Toen begonnen we aan de echte
zegening; niet alleen de fietsen en rollators werden gezegend, maar ook de
mensen die er omheen stonden werden rijkelijk gezegend door pater Bles.
Na het zegenen hebben we gezamenlijk een mooie fietsroute van 10 kilometer door de buurt gemaakt. Tijdens het fietsen werd er rekening met elkaar
gehouden. We waren in totaal met 14 personen waarvan de oudste 87 was
en de jongste 8 jaar. Tijdens het fietsen werden we van bovenaf nog een keer
gezegend. Na afloop van de fietstocht hebben we nog een lekker stuk taart
en een broodje gegeten. Ook kregen we nog een lekker kopje koffie of thee.
Bedankt voor de leuke dag.
Naomi, Annie en Lauri
Expositie Meta Lenselink van 12 september tot 23 oktober
Meta is woonachtig in Hoensbroek. Zij is autodidact en heeft geen opleiding
aan een kunstacademie gehad; wel een aantal lessen bij Fia Pinkers. Sinds
1983 vind zij het heerlijk om zich uit te drukken op papier, doek en zijde. Dit
doet zij door met verschillende technieken te werken al naargelang hoe zij
zich op zo'n moment voelt. Soms helemaal uitbundig op groot doek en soms
heel fijn en ingetogen op zijde. Soms ook meditatief in heel fijn aquarel door
het schilderen van mandala's. Het schilderen doet zij met veel plezier en is
niet meer weg te denken uit haar leven. Zij exposeerde o.a. in het CZgebouw in Geleen, de Schinvelder Hoeve, Artsenpraktijk Schinveld, in een
gezamenlijke expositie in bij Kunstkring Parkstad en in diverse etalages van
winkels in Heerlen en Geleen.
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 protestant en een katholiek een persoonlijke toelichting bij hun favoriete
Bijbelverhaal.
Deze keer was het de beurt aan Math Gulpers, lid van het pastoraal team van
onze parochie. Hij schreef over liefhebben n.a.v. de Bijbelse definitie van liefde: "Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen"
(Mattheüs 7:12). De tekst kunt u lezen op onze website: www.sintandreas.nl.

