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Pinksteren. Het feest van de Heilige Geest, de Geest van  
God, die de leerlingen bezielde. En hopelijk ook ons.  
Maar wat is dat dan? 

 
 

Gods Geest is goede Geest    
Hij zet mensen in beweging.    
Hij maakt mensen enthousiast;   
Hij zet hen in vuur en vlam.    
En wat doen ze dan, die mensen? 
    
Ze maken een nieuwe wereld. 
Ze troosten waar verdriet is. 
Ze geven waar gebrek is. 
Ze luisteren waar nood is. 
Ze bevrijden waar slavernij is. 
Ze zingen en dansen.  

 
 
In deze geest wensen pastoraal team en parochiebestuur u een  
ZALIG PINKSTEREN. 
 

  



Eerste communie  
Op 1 april hebben de communicantjes van de Tovercirkel en de Pyler zich 
voorgesteld aan de parochianen en sindsdien hangen hun foto’s op in de 
kerk. Op het tafeltje dat in de kerk voor het altaar staat, kunt u zien waar de 
kinderen van de Tovercirkel op vrijdagmiddag steeds mee bezig zijn geweest. 
De kinderen van de Pyler werken met het project Met Juul in de Wolken! sa-
men met hun ouders. Op 25 mei, Hemelvaartsdag, is de grote dag voor de 
acht communicanten van OBS de Tovercirkel; op 28 mei is de communiedag 
voor de drie communicanten van SO de Pyler.  

Het thema van de beide vieringen is: één voor één bijzonder, gebaseerd op 
het evangelieverhaal van de Goede Herder.  

Dit zijn de namen van onze communicanten van 2017: 
Op 25 mei, 10.30 uur – van de Tovercirkel: 
Quinten Jahach, Job de Jong, Laureen Houben, Nelle Kohlen, Jasmijn van 
der Laan, Joan Langen, Myrthe Voragen en Nina Wronowski. 
Op 28 mei, 13.00 uur – van de Pyler: 
Juliënne Lebon, Melvin Metzen en Noud Roufs. 

Op zaterdag 10 juni is de viering van 18.00 uur tevens de dankdienst voor 
deze communicanten. Zij komen dan ‘dank-je-wel’ zeggen voor hun commu-
niedag en kunnen dan ook een kleinigheid geven aan het goede doel, de 
kinderen in Sierra Leone. Zo kunnen ze in de praktijk brengen wat het gebaar 
van breken en delen ook in onze tijd nog betekenen kan: in de voetstappen 
van Jezus mee werken aan een mooiere wereld. 

Voor alle communicanten en hun ouders en familieleden: van harte proficiat 
en een heel mooie dag! 
 
Vormsel  
Op vrijdag 23 juni zullen acht vormelingen in onze kerk het H. Vormsel ont-
vangen. Dit zijn: Lauri Berends, Noa Eisermann, Yvonne Grim, Ninte 
Kleijnen, Bruce van Lent, Lynn van Ooijen, Lotte Wauben en Verena van 
Wijngaarden. Vormheer is dit jaar mgr. E. de Jong. 

Wij wensen deze vormelingen alvast van harte proficiat en hopen dat zij door 
de gave van de Heilige Geest gesterkt worden en mogen uitgroeien tot gave 
meisjes, die mee willen werken aan een wereld waar het goed is om te wo-
nen, voor álle mensen.  
 
Uitstapje 17 mei 
Zoals al eerder aangekondigd, gaan we op woensdag 17 mei op ‘parochie-
reisje’. We gaan met de bus naar Overdinkel. Inmiddels zijn de minimale 40 
aanmeldingen binnen en kunnen we dus melden dat het uitstapje definitief 
doorgaat. De bus is nog niet helemaal vol, dus er kunnen zich nog enkele 
mensen aanmelden. We hopen op een mooie dag.  



Soep met inhoud! 
Op donderdag 20 april vond opnieuw een ‘soep met in-
houd’ plaats. Eschan uit het azc had aangeboden om 
soep te maken volgens Afghaans recept. De bereiding 
ging op iets andere wijze dan we in Nederland gewend 
zijn. Het duurde langer dan voorzien voordat de soep 
klaar was, met als gevolg dat – zoals bij de tien kleine 
negertjes – de ene na de andere bezoeker van de ‘soep 
met inhoud’ moest afhaken wegens verplichtingen el-
ders. De overgebleven volhouders aten vervolgens met knorrende maag 
Eschans soep, die niet alleen door de honger bijzonder goed smaakte. 
Eschan heeft niet te veel gezegd en zijn vuurproef op culinair terrein op Ne-
derlands grondgebied met glans doorstaan. Bovendien was het weer gezellig 
en werd er dit keer gefilosofeerd over allerlei soorten talen, van het Arabisch 
via het Engels en Duits tot het Haagse en Kerkraadse ‘plat’. In Den Haag 
kunnen ze aan de ‘r’ (niet de ‘g’!) horen dat een vluchteling uit een Limburgs 
azc komt. Een vorm van geslaagde integratie! 

De volgende ‘soep met inhoud’ is op donderdag 18 mei van 12.00 tot 14.00 
uur. Iedereen is welkom. Liefst even aanmelden via tel. 045 - 541 33 81 of 
per mail: parochiesintandreas@home.nl. Maar u mag ook zonder aanmelding 
aanschuiven. 

 
 
Studiemiddag van de Dienst Kerk en Samenleving in Rolduc 
Op 1 juni vindt in Rolduc een studiemiddag plaats vanuit de Dienst Kerk en 
Samenleving van het bisdom Roermond. Thema is ‘de kracht van verbon-
denheid’, over hoe mensen gestalte geven aan verbondenheid en solidariteit, 
verantwoordelijkheid en betrokkenheid op elkaar. Er wordt ingezoomd op de 
kwetsbare mens, sociale cohesie in de samenleving, modern leiderschap en 
duurzaamheid. Aan het eind van de middag wordt de Dr. Poelsprijs uitgereikt 
voor aansprekende diaconale en sociaal-maatschappelijke projecten. Onze 
parochie is een van de genomineerden voor deze prijs. De studiemiddag is 
van 13.15 tot 16.30 uur in conferentiecentrum Rolduc, Heyendallaan 82, 
Kerkrade. Aanmelden kan tot 13 mei via g.lux@bisdom-roermond.nl of per 
post Dienst Kerk en Samenleving, t.a.v. mevr. G. Lux, p/a Heyendallaan 82, 
6464 EP Kerkrade. U kunt zich ook via de parochie aanmelden; doe dit dan 
wel voor 11 mei, zodat wij uw aanmelding op tijd kunnen doorsturen. 
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Wijnproeverij 22 mei 
Tijdens de veiling ten behoeve van de actie Kerkbalans bood Ko van de La-
gemaat een wijnproeverij aan. Door omstandigheden moest deze worden 
uitgesteld. De proeverij vindt nu plaats op maandagavond 22 mei om 20.00 
uur. U kunt zich nog opgeven: parochiesintandreas@home.nl of tel. 045 - 541 
33 81. De prijs bedraagt 30 euro; dit bedrag komt volledig ten goede aan de 
parochiekas. 
 
 
Er is meer tussen hemel en aarde 
Je zou het een soort relimarkt kunnen noemen. Vrijdag 16 juni, van 20.00 tot 
23.00 uur, is er voor oud en vooral ook jong van alles te doen in de Laurenti-
uskerk in Voerendaal onder de titel Er is meer tussen hemel en aarde. In 
de doopkapel, in de gerfkamer, in de sacristie, in de toren en in de kerkzaal 
wordt van alles aangeboden. Er is intuïtief tekenen, muziek uit de Joodse tra-
ditie en uit Kenia. Je kunt alles aan de weet komen over tai chi en het 
boeddhisme, tantra en homeopathie. Maar er is ook een lezing over liefde, 
antroposofie en de encycliek van paus Franciscus. Er worden prachtige na-
tuurfoto’s geprojecteerd. Je hoort oosterse wijsheden, je hoort over Meister 
Eckhart en Luther. Kortom: er valt heel wat te beleven voor wie open staat 
voor dat ‘meer’ in het leven. En het is gratis! 
 
 
Bezoek aan De Heksenketel 
De parochie, het asielzoekerscentrum aan de Imstenraderweg en Alcander 
organiseerden op maandagochtend 10 april samen een kennismakings- en 
ontmoetingsochtend voor vrouwen uit het azc en uit de wijk met vrouwen van 
het moedercentrum De Heksenketel aan de Mijnzetellaan. Om het ijs te bre-
ken, de taalbarrières te slechten en elkaar wat beter te leren kennen werden 
ijverig koekjes gebakken die daarna gezamenlijk werden verorberd. De bui-
tenlandse vrouwen maakten mooie collages over wat zij als kenmerkend voor 
Nederland ervaren. We zagen: fietsen, water, molens, grachten, aangeharkte 
tuintjes en nog veel meer. Twee jonge vrouwen uit Iran plakten foto’s van 
vrouwen en mannen bij elkaar. Wat bedoelden ze daar toch mee? Na wat 
geginnegap kwam het hoge woord er uit: Nederland is een mooi land omdat 
mannen en vrouwen daar uit liefde trouwen! Zo kijken zij dus met hun Perzi-
sche ogen naar ons land. Vanuit Perzië, het land van de poëzie. Mooi toch? 
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In gesprek met Huub Vervoort  
Het is woensdagmorgen 19 april, als wij in de koffiekamer van de Andreas zit-
ten, startklaar, een Haags kopje koffie - door Huub gezet - binnen handbereik 
(een ‘must’, zegt hij, ‘anders start mijn dag verkeerd’). Ik zeg dat ik mijn dag 
graag begin met een half uur brevieren; Huub haakt daarop in; ik luister: 

"Brevieren is toch iets van de vorige generatie; ik 
herinner me dat van mijn oom, Jacques Erens, die 
pastoor was ergens in Frankrijk; hij was dat ver-
plicht elke dag. Vandaag praten we toch meer van 
‘mindfulness’ of zoiets. Ik trek mij dagelijks tussen 
de middag een kwartier terug, om te mediteren, 
niet omdat het moet, maar uit behoefte. Die be-
hoefte ontstond toen ik werkte op de intensive care 
en vaak werd geconfronteerd met kwesties van le-
ven en dood, ook van jonge mensen en kinderen. 
Ik wilde dan graag in stilte wat nadenken over de 
vraag: is dat nu wat God wil? Toen dat ook speel-
de in eigen familie en gezin, hebben we contact 
gezocht met pater Max van der Schoot van de 

Bernardinus. Hij gaf ons het bekende boekje te lezen van Kushner: Als 't 
kwaad goede mensen treft. Langs deze weg groeide onze belangstelling voor 
de kerk, en ook het begrip voor de veranderingen in de kerk in die periode: 
niet zozeer de verplichtingen en het moeten volgen van regels, maar de ei-
gen keuze, motivatie en behoefte aan diepgang. Via pastor Brouwers zijn we 
bij de Andreas terecht gekomen. En dat voelt nog altijd als een thuiskomen. 
Het laagdrempelige is de kracht van deze kerk, en het feit dat het verhaal van 
de Bijbel vertaald wordt naar vandaag. Vroeger had ik wel het gevoel dat het 
een mis moest zijn – dat waren we van huis uit gewend, dat hoorde zo – , 
maar dat is gaandeweg veranderd. Nu voel ik steeds meer dat het gaat om 
het samenzijn en het samen vieren als gemeenschap, waarin ruimte is voor 
eigen keuzes, eigen inbreng, en het samen zoeken naar diepgang. Dat sa-
menzijn in gemeenschap mag dan eucharistie zijn, maar ook een andere 
vorm van vieren.  

Ik ben in 1956 in Heerlen geboren, in 1979 getrouwd met Lily. We zijn geluk-
kig en hebben twee kinderen. Ik heb altijd in de zorg gewerkt, aanvankelijk in 
de zwakzinnigenzorg, daarna vele jaren op de intensive care en nu als senior 
inkoper. Ik ben opgevoed ‘om van een dubbeltje een kwartje te maken’; om-
dat mijn vader een melkhandel en grossierderij had, stond de klant altijd 
centraal. Ik heb die gedachte meegenomen in de zorg en leg de lat heel 
hoog. Ook de patiënt op onder andere de intensive care stond voor mij cen-
traal; het was mijn taak om te zorgen dat hij/zij zich goed voelde en kon 
vertrouwen dat het goed komt. Die persoon ben ik ook nu ik meer betrokken 
ben geraakt bij de Andreas, als koster en bestuurslid. ‘Als het goed gaat, doe 
ik een stapje terug’, is eigenlijk mijn stelregel; als de ander het alleen kan, 
moet ik een stap terug doen, terugtreden en loslaten.”               



N.B. Toen ik (G.B.) suggereerde, dat ik die stelregel liever zou omdraaien in 
‘ik doe een stap terug, om de ander uit te dagen het alleen te doen’, ontstond 
daarover een interessante discussie. Maar Huub gaat door: “Als mijn klant te-
vreden is, als het mijn kinderen goed gaat, als de patiënt op de IC rustig is en 
voelt dat het goed komt, als het in de kerk goed gaat, alle voorwaarden daar-
voor aanwezig zijn, dan ben ik tevreden en voel ik mij gelukkig. Zo zal ik 
hopelijk ook op het einde van mijn leven kunnen terugkijken, als ik afscheid 
moet nemen van alles en iedereen die mij dierbaar is. Wel zou ik daar graag 
de tijd voor krijgen, om nog te kunnen zeggen wat misschien nog niet gezegd 
is. Ik ben er wel van overtuigd dat er na dit leven nog iets is: een staat van 
rust, van evenwicht, van ‘alles is in balans’, van verbondenheid en thuisko-
men. Als je mij ten slotte vraagt naar een inspirerend persoon in mijn leven, 
dan is dat voor mij Mahatma Gandhi, vanwege zijn levensfilosofie ‘ahimsa’: 
wijsheid, balans, zoeken naar dialoog en zijn hart voor de zwakkeren."  

Hiermee komt ons gesprek ten einde; het stokje wil Huub graag doorgeven 
aan Karolinka Renckens. 

Geert Bles 
 
Euregionale Oecumenische Conferentie Eupen 
Op 31 maart vond in Eupen de jaarlijkse Euregionale Oecumenische Confe-
rentie plaats met verschillende deelnemende katholieke en protestantse 
organisaties uit de Euregio. De studiedag stond in het teken van het thema 
Verbondenheid als impuls van de kerken voor de samenleving. Karin van den 
Broeke, preses van de Generale Synode van de PKN, hield een bemoedi-
gende voordracht. Zij schetste de toestand van de maatschappij: 
samenlevingsverbanden staan op alle fronten onder druk en de samenleving 
verbrokkelt en versplintert steeds meer langs conflictueuze breuklijnen. De 
kerken vormen geen uitzondering op dit algemene beeld. De afkalving van de 
kerken door culturele veranderingen en door vergrijzing en ontgroening is een 
onomkeerbaar proces. Maar in plaats van te treuren over vermeend of werke-
lijk verlies en bij de pakken neer te gaan zitten zien veel kerken ondertussen 
de positieve kanten van de ontwikkeling. Er gebeurt van alles in de kerken, er 
is volop beweging, overal ontstaan nieuwe vormen van kerkelijk leven en 
nieuwe geloofsgemeenschappen. Die zijn weliswaar klein, maar zeer vitaal 
en veelzijdig. Met een heel spectrum van kleinschalige gemeenschappen en 
werkverbanden doen de kerken flink mee in het ontwikkelen en uitproberen 
van allerlei nieuwe vormen van verbinding en verbondenheid tussen mensen. 
Ze leveren daarmee een bijdrage aan de humane samenleving van de toe-
komst. 
De middag werd besteed aan drie workshops over de concrete problematiek 
van verbondenheid aan de hand van het nieuwe vak burgerschap in het on-
derwijs, de opkomst van het populisme in de politiek en het eigen karakter 
van de nieuwe social media. 
De conclusie, toegepast op onze parochie: groter worden mag natuurlijk, 
maar er is niets mis met klein te zijn. Zolang we maar blijven wie we willen 
zijn en zoals we denken te moeten zijn. 



COLOFON 

Contact 
Palestinastraat 326 
6418 HP Heerlen 
045 - 541 33 81 
parochiesintandreas@home.nl 
www.sintandreas.nl 
facebook.com/andreasparochie 
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 
Nan Paffen: 045 - 542 32 11 

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 
 
 
Het volgende parochieblad ver-
schijnt in de week van 12 juni. 
Intenties voor 17 juni t/m 16 juli 
graag uiterlijk 29 mei opgeven. 
Ook kopij kan tot 29 mei worden 
aangeleverd.  

 

 

 

 

AGENDA 

Iedere woensdag 
13.30-16.00 uur: ATD Vierde Wereld 
m.u.v. 17 mei 

Iedere donderdag 
14.30-16.00 uur: inloopmiddag 
m.u.v. Hemelvaartsdag 25 mei 

Maandag 15 mei 
10.00 uur: leesgroep Een nieuw gesprek 
met God 

Dinsdag 16 mei 
20.00 uur: pastoraal team 

Woensdag 17 mei 
Parochie-uitstapje naar Gerardus in 
Overdinkel 

Donderdag 18 mei 
12.00-14.00 uur: soep met inhoud 

Vrijdag 19 mei 
10.00 uur: in gesprek met de Bijbel 

Maandag 22 mei 
20.00 uur: wijnproeverij 

Maandag 29 mei 
10.00 uur: leesgroep Een nieuw gesprek 
met God 

Woensdag 31 mei 
19.00 uur: Cantorgroep 

Donderdag 1 juni 
13.15-16.30 uur: studiedag De Kracht 
van Verbondenheid, Rolduc 

Woensdag 7 juni 
20.00 uur: pastoraal team 

Donderdag 8 juni 
20.00 uur: parochiebestuur 

Maandag 12 juni 
10.00 uur: leesgroep Een nieuw gesprek 
met God 

Woensdag 14 juni 
19.00 uur: Cantorgroep 

Vrijdag 16 juni 
20.00-23.00 uur: relimarkt Kunrade 

http://www.taiama-andreas.org/


VIERINGEN 13 mei - 11 juni

Zaterdag 13 mei 
18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor No Bruls 

Zondag 14 mei 
10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor Lenie van Lierop-Sips, 
Piet Paffen (jaardienst), Tiny Tous-
saint-Ossen (vw. verjaardag) 

Zaterdag 20 mei 
18.00 uur: woord- en communievie-
ring 
Gebed voor Pascalle Flekken 
(naamdag) 

Zondag 21 mei 
10.30 uur: woord- en communievie-
ring 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
Gebed voor Fiet Trepels-Kerstjens 

Woensdag 24 mei 
19.00 uur: eucharistieviering 

Donderdag 25 mei Hemelvaarts-
dag 
10.30 uur: eerste communieviering 
OBS de Tovercirkel 

Vrijdag 26 mei 
10.30 uur: Corisbergviering

Zaterdag 27 mei 
18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor No Bruls 

Zondag 28 mei 
10.30 uur: eucharistieviering 
Koor: Cantorgroep 
13.00 uur: eerste communieviering 
SO de Pyler 

Vrijdag 2 juni 
10.30 uur: eerstevrijdagviering 

Zaterdag 3 juni 
18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor No Bruls 

Zondag 4 juni Pinksteren 
10.30 uur: eucharistieviering 
Koor: Cantorgroep 

Maandag 5 juni Pinksteren 
10.30 uur: woord- en communievie-
ring 

Zaterdag 10 juni 
18.00 uur: ecuharistieviering, tevens 
dankdienst communicanten 

Zondag 11 juni 
10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor Leny van Lierop-Sips en 
Fiet Trepels-Kerstjens

 
In het Pinksterweekend is er een deurcollecte voor missionarissen en missi-
onair werkers. Informatie vindt u op www.weeknederlandsemissionaris.nl. 
 


