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Aswoensdag 
Naar inmiddels goed gebruik houden de Protestantse Parkstadgemeente en 
de Andreasparochie ook dit jaar weer samen een viering op Aswoensdag. 
Dat gebeurt op 26 februari in de Andreaskerk. De viering begint om 19.00 
uur. 

Aswoensdag: het begin van de veertigdagen-
tijd. Of: het begin van de vasten. Want als de 
veertigdagentijd een tijd van voorbereiding is 
op Goede Vrijdag en het feest van de Verrijze-
nis van de Heer, dan hoort daar ook een 
vasten bij. Zo denken tegenwoordig steeds 
meer mensen. Want wij mensen leggen de 
wereld niet alleen in de as door het voeren van 
oorlogen. Nee, ook in vredestijd maken wij van 
de door God geschapen aarde een onbewoon-
bare vuilnisbelt. Wij zijn groothandelaren 

geworden in dode stof en as. 
Eén dag waarop wij ons bezinnen over wat wij anderen en onszelf en de 
aarde aandoen, in de hoop dat wij toelevend naar Pasen omkeren van een 
weg van verderf naar een weg ten leven. Daar hoort soberheid bij en maat-
houden. Door vasten en bezinning wordt Aswoensdag, voor iedereen die dat 
wil, een dag die een begin maakt met een ander leven, een andere wereld. 
Zodat er een dag komt waarop wij geen as meer over ons hoofd hoeven te 
strooien in rouw en spijt over wat door ons toedoen onherroepelijk verloren 
ging aan schoonheid en goedheid in onze wereld. 
Rob Pauls 
 
Presentatieviering communicanten 
Vanaf carnaval beginnen we weer met de voorbereidingen op de eerste hei-
lige communie.  
Op zaterdag 28 maart om 18.00 uur zullen de communicantjes van dit jaar 
zich voorstellen aan de parochie. In een gezinsviering krijgen zij de kans om 
iets over zichzelf te vertellen en zullen ook hun foto’s aan de muur worden 
opgehangen. 
Wij wensen hen een fijne voorbereidingstijd toe en hopen dat we hen mogen 
voorgaan op die weg van Jezus van Nazareth en laten zien dat het niet alleen 
een goede weg is, maar ook een weg die jezelf én anderen gelukkig kan ma-
ken.  
Geert Bles, Jacq, Bianca, Marcel en Nan 
 
Presentatieviering vormelingen 
Op zondag 8 maart presenteren de vormelingen van de parochies van de fe-
deratie zich in een eucharistieviering in de Andreas (10.30 uur). Voorganger 
is deken Hans Bouman. 
 
 



 

Vastenactie 2020 
De campagne 
van Vastenactie 
staat dit jaar in 
het teken van be-
roepsonderwijs 
en ondernemer-
schap in ontwik-
kelingslanden. 
Een goede oplei-
ding stelt mensen 
beter in staat een 
baan te vinden of 
een eigen bedrijf 
op te zetten. 

In Nederland vin-
den we het 
vanzelfsprekend dat alle kinderen studeren of een beroep leren. Hoewel te-
genwoordig wereldwijd al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, 
krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewe-
zen op ongeschoold en slecht betaald werk. Dat houdt armoede in stand. 

Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat 
mensen een fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen. Dat maakt hen econo-
misch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs 
noodzakelijk voor een toekomst met perspectief. 

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afge-
lopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jonge-
ren basis- of voortgezet onderwijs. De Vastenactie-campagne 2020 wil nog 
veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen 
benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in 
hun gemeenschap. Vastenactie heeft daartoe projecten uitgekozen die be-
roepsonderwijs aanbieden, onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra 
Leone, en projecten die helpen bij het opstarten van een eigen onderneming. 

Op zondag 15 maart is er een viering in de Andreaskerk met de Vastenactie 
als thema. Een week later – op zaterdag 21 maart – is er een pelgrimswan-
deling op Heerlerbaan georganiseerd door de MOV-groep Heerlen-Zuid. Op 
zaterdag 4 april is er een koffiestop in het centrum van Heerlen om de Vas-
tenactie onder de aandacht van het winkelend publiek te brengen. 

Doet u mee aan Vastenactie? Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL 
21 INGB 0003000046 t.n.v. Vastenactie Roermond. 

  



 

Lunchtafel van start op Taalschool De WereldDelen 
In de eerste week van februari is op de taalschool de WereldDelen aan de 
Gaffelhof een lunchtafel van start gegaan. De tafel is bedoeld om kinderen 
die (te) weinig eten meekrijgen van thuis, tijdens het twaalfuurtje van eten te 
voorzien. Het is en blijft een verantwoordelijkheid en taak van de ouders om 
hun kinderen eten mee te geven naar school. De school wil die taak niet 
overnemen. Daarom verzorgt de school geen volledige lunch voor de kin-
deren maar biedt kinderen die daar behoefte aan hebben, een gezonde 
boterham met beleg, melk en wat fruit aan. Vrijwilligers uit de wijk en de paro-
chie staan vier dagen in de week klaar om brood te smeren, appeltjes te 
schillen en melk te schenken. Plus Tim en Joyce Janssen van de Heerler-
baan sponsoren de levensmiddelen. Fijn dat de kinderen niet met een lege 
maag hoeven te leren en fijn dat mensen van de Heerlerbaan zich inzetten 
voor de school in hun wijk. 
Wilt u meedoen? Bel of mail Rob Pauls, 043 - 306 17 06 / 06 - 13 77 17 67, 
andreas.r.pauls@gmail.com. 
Rob Pauls 

 
Collecte oecumenische viering 
Op 26 januari was er tijdens de oecumenische vie-
ring samen met de Protestantse Parkstadgemeente 

een collecte voor hulp aan vluchtelingen op Lesbos. De collecte leverde meer 
dan 600 euro op, een geweldig bedrag dat Will Janssen, die binnenkort met 
het geld naar Lesbos vertrekt, met stomheid heeft geslagen. Hij bedankt ie-
dereen die gegeven heeft, de Andreasparochie, de PKN-gemeente en allen 
die aanwezig waren en met hun gave van hun betrokkenheid bij het vluchte-
lingendrama hebben blijk gegeven. Als Will Janssen terug is van Lesbos, 
komt hij naar een viering in de parochie om verslag te doen van wat hij op het 
eiland heeft gezien. U hoort er meer van. 
 
Amazing Grace 
Woensdag 22 januari samen (een groep van circa 20-25 mensen) naar de 
film. Niet zomaar een film: Amazing Grace (een documentaire over de live-
opnames van het gospelalbum van Aretha Franklin) in het Filmhuis in de 
Royal in Heerlen. De film was even terug in de tijd evenals het bezoek aan de 
Royal, een mooie bioscoop, die gelukkig weer in gebruik is.  
Het was een mooi uitje; fijn dat we dit samen hebben gedaan. 
Marga Peters 
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Dansen in de kerk. Ook iets voor u! 

Religieuze thema’s uitbeelden door middel van dans. 
Onder leiding van danslerares Petra Timmermans. 

 
Vier bijeenkomsten. Op dinsdag- of donderdagochtend 11.00 - 12.30 uur. 

Interesse? Meer informatie bij Marcel Mollink, tel 045 - 574 03 78,  
butterflymarcel@hotmail.com, of via parochiesintandreas@home.nl. 

 
 

Bibliodrama 
Verdiep u in het drama van het leven en leer u zelf beter kennen 

door middel van Bijbelse verhalen. 
Onder begeleiding van bibliodramaturg Tonny Ubachs. 

 

 

Vier bijeenkomsten op dinsdagmiddag of woensdagmiddag 13.30 - 15.30 uur 
of donderdagavond 19.30 - 21.30 uur. 

Meer info? Bel of mail naar Marcel Mollink, tel. 045 - 574 03 78, 
E-mail: butterflymarcel@hotmail.com, of parochiesintandreas@home.nl. 

  

mailto:butterflymarcel@hotmail.com
mailto:parochiesintandreas@home.nl
mailto:butterflymarcel@hotmail.com
mailto:parochiesintandreas@home.nl


 

Cursussen dansexpressie en bibliodrama 
Op 23 november vorig jaar hadden we een bijzondere parochiedag. Met hulp 
van onder andere Petra Timmermans en Tonny Ubachs hebben we een ge-
bedsdienst voorbereid waarin we het verhaal van Mozes en het gouden 
kalf  hebben gedanst en gespeeld. 

Er ontstond het idee om Petra Timmermans en Tonny Ubachs te vragen een 
cursus dansexpressie en bibliodrama aan te bieden. Ze hebben hierop met-
een 'ja' gezegd. Bedoeling is om eind maart, begin april hiermee te starten.  

Wat willen zij gaan doen? 

Petra Timmermans: dansexpressie 
We gaan vier keer samen oefenen en eigen bewegingen zoeken om een 
dans te creëren die uitmondt  in een STRALENDE DANS VAN HARMONIE. 
Deze dans kan eventueel ook in een viering worden ingelast. 

Indeling van een les: warming-up (technieken voor body, hart en mind, 
staand of op een matje); los dansen; thema uitwerken, eigen bewegingen 
zoeken, patronen vormen; relaxen. 

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 10. Het liefst 1x per 14 dagen. Op 
dinsdag- of donderdagochtend van 11.00 tot 12.30 uur.  
Kosten: € 20,- voor vier bijeenkomsten. 

Tonny Ubachs: bibliodrama  
We willen jullie uitnodigen om samen bijbelverhalen op een andere manier te 
gaan ontdekken en verdieping te zoeken. Bibliodrama is het spelen van ver-
halen uit de Bijbel. Je onderzoekt wat het verhaal jou te vertellen heeft en 
waar het raakt aan jouw eigen leven, je eigen ervaringen en geloofsbeleve-
nissen. 

Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 12.  
Kosten: € 20,- voor vier bijeenkomsten.  
Wanneer: het kan op dinsdagmiddag, woensdagmiddag of donderdagavond. 
De middag van 13.30 tot 15.30 uur. De avond van 19.30 tot 21.30 uur. 

Wie interesse heeft of vragen: mail of bel Marcel Mollink (butterflymar-
cel@hotmail.com  045-574 03 78) 
Marcel Mollink 

Pelgrimswandeling Vastenactie 
De jaarlijkse pelgrimswandeling vanwege de vastenactie vindt plaats op za-
terdag 21 maart 2020 om 11.00 uur, vertrek bij de St.Josephkerk, Dr. Cl. 
Meulemanstraat, Heerlerbaan. Afstand 5 kilometer. Na afloop gezellig sa-
menzijn met broodje en koffie. Loopt u mee? Graag aanmelden vanwege de 
catering bij  Ans Houben, 045-5412448, ajhouben@hetnet.nl 
  

mailto:ajhouben@hetnet.nl


 

Parksjtad in Transitie 
Parksjtad in Transitie is een milieu- en duurzaamheidsorganisatie met een 
groot sociaal maatschappelijk hart. Het biedt burgers een platform om met 
gelijkgestemden actie te ondernemen voor een duurzame samenleving bin-
nen onze lokale gemeenschap, en daarmee de samenhang te versterken 
teneinde een omschakeling te bewerkstelligen naar een duurzaam, sociaal, 
veilig en gezond leefklimaat met een eerlijke verdeling van de beschikbare 
middelen. En dit doen wij in 2019 al 10 jaar! Reden voor een feestje. 

Wie zijn wij: wij zijn bezorgde, maar ook sociaal-maatschappelijk bevlogen 
mensen die zich druk maken over de wegwerpmaatschappij, de prestatiedruk 
die onze maatschappij ons oplegt, de globalisering etc. Veel van wat we ge-
creëerd hebben heeft nu een negatieve invloed op ons milieu en ons 
welbevinden in de meest brede zin van het woord. Hier willen wij verandering 
in aanbrengen en dit van onderop met een solide breed gedragen basis. Doe 
je mee? 

Een korte geschiedenis  
2009: Begonnen als Transition Town Parksjtad bestaat Parksjtad in Transitie 
in 2019 10 jaar. Geïnspireerd door de wereldwijde Transition Town beweging, 
is in 2009 een initiatiefgroep begonnen met informatieve filmvoorstellingen en 
voorlichting over de klimaatcrisis. Parksjtad in Transitie (PiT) wil bijdragen 
aan een duurzame wereld van onderop, waarbij de talenten van een ieder 
worden ingezet. 

2010: vanuit Parksjtad in 
Transitie wordt gestart met 
het Repair Café. Het eerste 
Repair Café in Heerlen (zelfs 
in Limburg) is een feit. Het 
concept, dat een jaar eerder 
begon in Amsterdam, slaat 
zo goed aan dat er met de 
jaren steeds meer Repair 
Cafés bij komen. Momenteel 
zijn er al tientallen in Lim-
burg en zo’n 430 landelijk. 
Repareren om de afvalberg 
te verminderen, repareren 
tegen de wegwerpmaat-
schappij en om 
bewustwording te creëren. 
Repareren voor behoud van 
kennis en kunde die dreigt 
verloren te gaan. Repareren 

met een sociaal doel door te ontmoeten en elkaar te helpen. 



 

2011: de werkgroep Permacultuur ontstaat. Na de Pluktuin in Kerkrade biedt 
woningstichting Woonpunt een perceel aan de Dobbelsteijnstraat in Heerlen 
aan. Dit resulteerde in de zeer succesvolle Dobbeltuin. De Dobbeltuin is een 
permacultuur-proef-tuin. Het ontwerp voor deze samentuin is gebaseerd op 
de permacultuurprincipes. Elk jaar worden er door de werkgroep Permacul-
tuur één of meer moestuincursussen gegeven. Ook presentaties zoals 
inleiding in de permacultuur zijn verzorgd. Dergelijke tuinen laten zien dat 
deze niet alleen ter beleving zijn, maar vooral ook voor de consumptie. En dat 
gezonde voeding door iedereen geproduceerd kan worden. 

2018: Repair Café start een pilot om zelf een kleine thuiswindmolen te ont-
wikkelen. Met tien geïnteresseerden knutselen we een jaar lang succesvol 
aan de windmolen. Het plan is om dit als workshop aan te bieden. Daarvoor 
is een werkplaats nodig. Hierdoor ontstaat het idee van een Stadswerkplaats. 
Er wordt nu hard gewerkt aan de realisatie van een Stadswerkplaats. De 
Stadswerkplaats moet een open werkplaats worden waar iedereen terecht 
kan om zijn ambachtelijke en creatieve talenten te ontplooien. Tevens is de 
Stadswerkplaats een opstapplek voor mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt. 

Sinds 2015 is PiT medeorganisator van de Dag van de Duurzaamheid op 
hoeve De Corisberg in Heerlen. In 2019 was dat voor de vijfde keer en heeft 
PiT een initiatiefgroep gevormd en een Week van de Duurzaamheid georga-
niseerd. 
Een paar jaar geleden is de werkgroep Groene Kanteling in het leven geroe-
pen. Het doel is de kennis over klimaatverandering en de te nemen 
maatregelen onder burgers te vergroten, maar ook om te komen tot concrete 
acties. De Groene Kanteling heeft de klimaatfilmcyclus Limburg georgani-
seerd en deelgenomen aan demonstraties. Tevens is de Groene Kanteling 
initiatiefnemer geweest in de klimaatcursus voor het IVN. Ook is er bijgedra-
gen aan het organiseren van de Dag van de Duurzaamheid en Week van de 
Duurzaamheid.  

Altijd al willen bijdragen aan een goed milieu maar geen idee hoe duurzaam-
heid aan te pakken? Geen nood, start bij ons! Parksjtad in Transitie ontplooit 
veel activiteiten ten behoeve van het milieu en de duurzaamheid. Laat je in-
spireren ga met ons het gesprek aan en doe mee! Er zijn meerdere 
activiteiten waar Parksjtad in Transitie mee bezig is. Neem contact op met 
parksjtadintransitie@gmail.com of bel Leo de Groot telefoon 06 - 47 31 10 49. 
 
 
Nieuwe expositie 
Van 13 maart tot  6 mei exposeert Ivo Vinken met prachtige kleurrijke schilde-
rijen. In het volgende parochieblad kunt u wat meer over hem lezen. 

 
 



 

In gesprek met Marga Meyer 

'Op school stonden ze op het bord geschreven,  
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;  
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven;  
de ene werkelijkheid, de ander schijn.                                                   

Hebben is niets, is oorlog, is niet leven,  
is van de wereld en haar goden zijn;  
Zijn is boven die dingen uitgeheven,  
vervuld worden van goddelijke pijn 

Hebben is hard, is lichaam, is twee borsten,  
is naar de aarde hongeren en dorsten,  
is enkel zinnen, enkel botte plicht.  

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,  

is kind worden en naar de sterren kijken,  
en daarheen langzaam worden opgelicht.' 
 
Met dit gedicht eindigde eigenlijk ons gesprek in de Andreas op 30 januari, 
maar omdat het de toon zet voor het hele gesprek, openen we ermee. Marga 
vertelt, ik luister:  

"Ik ben geboren in Heerlen in 1953. Ik 
heb nog een jongere zus; we zijn opge-
groeid in een heel warm gezin. We 
hadden fijne ouders, mijn vader was ka-
tholiek en mijn moeder Nederlands 
Hervormd. Zij stonden open voor alle ge-
loven en praatten daar ook vaak over. Ze 
gaven ons hierdoor de ruimte om onze 
eigen keuze te maken; ik ben bij voor-
beeld ook vaak op bezoek geweest in de 
Heerlense synagoge (tegenover de 
Royal). Mijn moeder deed namelijk de 
boekhouding bij de Bata-schoenenzaak 
van de joodse familie Olman; 'opa Ies' 
nam mij dan geregeld mee. Ik heb de zondagsschool gedaan op het Temps-
plein, maar dat sprak mij op een gegeven ogenblik niet meer zo aan omdat ik 
het te belerend en te dogmatisch vond. Later heb ik voor het katholieke ge-
loof gekozen, waar ik meer vrijheid dacht te vinden; dat was in 1977. Priester 
Ger Ritzen, die pastoor was in Maria Gewanden en een goede vriend van 
mijn ouders, heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Zeker in de tijd 
van bisschop Gijsen had hij een frisse kijk op het geloof en hoe dat vorm zou 
kunnen krijgen in de toch al zo veranderende samenleving; dat sprak mij erg 
aan.                    



 

God is voor mij niet iemand die alles voor je doet, maar iemand die je uitno-
digt/uitdaagt om zelf de handen uit de mouwen te steken, de wereld mooier te 
maken en te houden.                                   
Jezus zie ik als een soort vakbondsman anno 2020 die mensen de ogen 
opent voor wat er gaande en van wezenlijk belang is. Door zijn ontmoeting 
met Hem is de blinde Bartimeüs anders gaan zien, mijn inziens niet fysiek, 
maar tot inzicht gekomen om anders naar de werkelijkheid te kijken; en in het 
verhaal van de barmhartige Samaritaan is het de blik van de arme man langs 
de weg die mij anders laat zien en zegt wat me te doen staat.  

In 1980 ben ik getrouwd en met Jo in Heerlerbaan komen wonen; we hebben 
twee kinderen. Na de geboorte van onze oudste zoon zijn we in contact geko-
men met de Andreasparochie. Een ijverige stagiair, Jan Rietveld, kwam 
informeren waarom onze zoon nog niet gedoopt was; we vertelden hem dat 
de doop had plaatsgevonden in de paaswake in de kapel van het toenmalige 
De Weverziekenhuis. Er volgden toen een aantal bijzonder leuke gesprekken; 
ik raakte meer en meer betrokken bij de Andreas. In 1989 bij de doopvoorbe-
reiding, die ik meer dan 25 jaar met veel liefde en plezier heb gedaan; bij de 
communievoorbereiding, de kindernevendienst en de gezinsvieringen. Op dit 
moment participeer ik nog in de pastoraatsgroep en de liturgiegroep; sinds 
2013-2014 ben ik kartrekker van de commissie kerk en kunst die probeert de 
Andreaskerk en haar architect Laurens Bisscheroux blijvend onder de aan-
dacht te brengen door het organiseren van exposities, concerten, rond-
leidingen e.d. Mijns inziens zijn er vele raakvlakken tussen kerk, kunst en ge-
loof. Samen met Ank Frederiks – die hiervoor ook een heleboel werk verzet 
en van onschatbare waarde is – proberen we onze kerkgangers en bezoe-
kers steeds iets moois aan te bieden.  

Als me de gelegenheid geboden wordt om met iemand uit te gaan eten, dan 
nodig ik zeker Marijk Greweldinger uit; ik wil horen wat haar zo inspireert in 
het 'atelier van de zintuigen’ in Maastricht, waar ze kinderen leert te ervaren 
in het omgaan met onze zintuigen horen, zien, voelen, proeven, etc.                                                     
Dit laatste komt ook heel dicht bij het prachtige lied dat kort geleden in de An-
dreas klonk en iemands levenslied was: 'Wek mijn zachtheid weer, geef mij 
terug de ogen van een kind, dat ik zie wat is, en mij toevertrouw, en het licht 
niet haat'."                                    
Hiermee eindigden wij ons gesprek; het zal helder zijn waarom het begon met 
het gedicht van Ed Hoornik.    
Geert Bles 
  



 
COLOFON 

Contact 
Palestinastraat 326 
6418 HP Heerlen 
045 - 541 33 81 
parochiesintandreas@home.nl 
www.sintandreas.nl 
facebook.com/andreas-parochie 

Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. van 
10.00 tot 12.00 uur 

Pastoraal team 
Pastor Geert Bles 
045 - 571 40 78 

Diaconaal werker  
Rob Pauls: 043 - 306 17 06  
andreas.r.pauls@gmail.com 

Pastoraal- en jongerenwerker  
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78 

Parochiebestuur 
Karin van Doormaal,  
vicevoorzitter  
045 - 541 35 68 

Rekeningnummers 
NL21 ABNA 0577627325 
NL17 INGB 0003269778 

Stichting Taiama-Andreas 
www.taiama-andreas.org 

Redactie 
Rob Pauls 
Karin van Doormaal 
Rens Trimp  
 

 
De volgende editie van het parochie-
blad verschijnt in de week van 23 
maart. Intenties en kopij voor 28 
maart t/m 19 april graag uiterlijk 9 
maart opgeven. 

AGENDA 

Iedere maandag, dinsdag en 

woensdag 
10.00 uur: taalles 

Iedere woensdag 
13.30 uur: ATD Vierde Wereld 

21 januari - 11 maart 
Expositie Agnes Paes 

Dinsdag 18 februari 
14.00 uur: leesgroep Een nieuwe 
aarde 

Vrijdag 21 februari 
10.30 uur: In gesprek met de Bijbel 

Dinsdag 3 maart 
14.00 uur: leesgroep Een nieuwe 
aarde 

13 maart - 6 mei 
Expositie Ivo Vinken 

Dinsdag 17 maart 
14.00 uur: leesgroep Een nieuwe 
aarde 

Vrijdag 20 maart 
10.30 uur: In gesprek met de Bijbel 

Zaterdag 21 maart 
Pelgrimswandeling Heerlerbaan 
Vertrek 11.00 uur vanaf St. Jo-
sephkerk 
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VIERINGEN 
22 februari t/m 22 maart 

Zaterdag 22 februari 
18.00 uur: woord- en communievie-
ring in de huiskamer 

Zondag 23 februari 
10.30 uur: woord- en communievie-
ring 
Gebed voor Fieny Dam (jaardienst) 

Aswoensdag 26 februari 
19.00 uur: oecumenische viering 
Andreaskerk 

Zaterdag 29 februari 

18.00 uur: woord- en communievie-
ring in de huiskamer 
Gebed voor An Hollands-Adriaans-
sen 

Zondag 1 maart 
10.30 uur: woord- en communievie-
ring 
Gebed voor Fiet Trepels-Kerstjens 
(vw. verjaardag) 

14.00 uur: herdenkingsviering Rob 
Takens 
Uitreiking beeldjes 

Vrijdag 6 maart 
10.30 uur: eerstevrijdagviering 

Zaterdag 7 maart 
18.00 uur: woord- en communievie-
ring in de huiskamer 
Gebed voor Pascalle Flekken 

Zondag 8 maart 
10.30 uur: eucharistieviering 
Presentatie vormelingen 
Gebed voor Leo van Mierlo 

Zaterdag 14 maart 
18.00 uur:  woord- en communievie-
ring in de huiskamer 

Zondag 15 maart 
10.30 uur: woord- en communievie-
ring Vastenactie 

Zaterdag 21 maart 
18.00 uur:  eucharistieviering in de 
huiskamer 

Zondag 22 maart 
10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor Martin Dominikowski 
(zeswekendienst) 
Koor: Sound of Peace and Freedom 

 

 
 
Maria Magdalena door de eeuwen 
heen 
Maria Magdalena heeft door de eeu-
wen heen veel tot de 
verbeelding gesproken. Maar wie 
was zij nu echt? Prostituee, geliefde 
van Jezus, vrouw met een zalfpotje 
of oliekruikje of niets van dat al? Aan 
de hand van afbeeldingen neemt 
Marieke Milder ons mee op een reis 
door de Bijbelse verhalen, de legen-
den over haar, volksdevotie en 
iconografie. 
Deze avond is niet toevallig gepland 
in de buurt van 8 maart, internatio-
nale vrouwendag. Uiteindelijk zal 
Maria Magdalena voor veel vrouwen 
een inspirerende identificatiefiguur 
blijken te zijn. 

Donderdagavond 12 maart 2020 
19:30 - 21:30 uur 
Pelgrimskerk, Horizonstraat 73 
Brunssum 
€ 10,- inclusief een aangekleed 
kopje koffie of thee.  


