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Advent 
Met een kleine groep kwamen we bij elkaar om te praten over: wat betekent 
Advent voor jou. pater Bles, Nan, Harry en Eline. 
Advent, zo spraken we al zoekend met elkaar uit, dat is hoopvol verwachten, 
negen maanden wachten op een kind, wachten zonder dat je greep hebt op 
de groei...  
De ouders, wij, kunnen die groei alleen maar faciliteren, door het kindje rustig 
te laten groeien, door niet te roken en te drinken, door met vertrouwen uit te 
zien naar de geboorte. Advent betekent ook uithouden, bewust uitstellen, tijd 
nemen om verwerken, toe te laten, los te laten, blij kunnen zijn… 
Weten dat je rechtvaardigheid kansen moet geven, dat wij kunnen zaaien, 
telkens opnieuw kunnen beginnen, dat het elk jaar opnieuw kerst wordt, ook 
in onze Kamer van Gabriël.  Dat wij als pastoraal team misschien te veel, te 
snel aan de slag willen gaan en daarmee te weinig openstaan voor en ver-
trouwen op de kansen die van onderop groeien als wij  alleen maar 
faciliteren... 
Dat het een bijzondere Advent wordt. 
Eline Claassens 
 
Praat mee over Laudato' Si 
Laudato' Si (gezegend zijt Gij ) wordt het nieuwe jaarthema én onderwerp van 
gesprek op 1, 8 en 15 december van 19.30 tot 21.00 uur in de Andreasparo-
chie, georganiseerd door de Solidaridadgroep. 
'Laudato' Si', een regel uit het Zonnelied van Franciscus, koos paus Francis-
cus als titel voor zijn jongste encycliek (een rondzendbrief), waarin hij zijn 
zorgen uit over de vervuiling van het milieu (denk aan de milieuconferentie in 
Parijs medio november) en de toenemende armoede en ongelijkheid. Lauda-
to' Si vraagt om heel bewust stilstaan, toelaten, bezinnen, een ommekeer van 
denken en leven, als we tenminste willen dat onze kinderen en kleinkinderen 
kunnen overleven, verder leven... 
U bent van harte welkom, ook als u maar een of twee avonden in de gele-
genheid bent om te komen. Als u niet aanwezig kunt zijn, kunt u uw mening 
via mail, facebook of onze website aan ons doorgeven. 
werkgroep Solidaridad 
 
 



 

Sterretjesviering 
Onder deze naam is er op zaterdag 28 november om 18.00 uur een ad-
ventsviering voor de hele familie en vooral de jongsten. De communicantjes 
en de ComKids kunnen vooraf een adventskrans maken in de koffiekamer. 
Deze zullen worden gezegend in deze gebedsviering. In de tuin gaan we het 
vuur halen om bij alle kransen de eerste kaars aan te maken. Ook kunnen de 
dopelingen van 2014 hun sterretjes ophalen.  
Iedereen is van harte welkom. 
Marga, Brenda en Nan 
 
 
Expositie Rob Leufkens van 1 november tot 3 december 
Rob Leufkens is geboren op 13 februari 1957 in Sittard . Nu woont hij in 
Buchten. Zijn beroep is internationaal chauffeur. Daardoor oefent hij zijn hob-
by - fotografie - vooral in de weekenden uit.   
Natuurfotografie zoals landschappen, dieren in het landschap of dierportret-
ten, vogels en vlinders in de lente, spreken hem het meest aan. "Hier kom ik 
tot rust" zegt hij. In architectuurfoto's vind hij vooral de vormen die de archi-
tect heeft bedacht en de plaats waar de gebouwen of bruggen staan, 
interessant. Dit in combinatie met licht of liever gezegd kunstlicht levert heel 
aparte foto's op. 
 
 
Klimaatloop 14 en 15 december 
In december 2015 besluiten wereldleiders in Parijs over het klimaatbeleid 
voor de komende decennia. Daarom trekken dit najaar over de hele wereld 
mensen naar Parijs om hun stem te laten horen. Ook vanuit de Nederlandse 
kerken gaan we op weg naar een rechtvaardig klimaatbeleid. Dit is het mo-
ment: loop mee en maak 2015 het jaar van de hoop! Er zijn twee etappes in 
Zuid-Limburg: zaterdag 14 november 11.00 uur, start bij station Heerlen, zijde 
busstation, en zondag 15 november om 10.00 uur vanaf abdij Rolduc of 
10.30 uur vanaf treinstation Kerkrade. Voor meer informatie zie het parochie-
blad van oktober of de website (www.sintandreas.nl). 
  
  

http://www.sintandreas.nl/


 

Laurens Bisscheroux … bijgepraat 
De  commissie kerk en kunst die ondersteuning geeft aan de instandhouding 
van de Andreaskerk, nodigt u mede namens het parochiebestuur en pasto-
raal team, van harte uit voor een lezing/performance/discussie met als thema 
'Laurens Bisscheroux ... bijgepraat' op woensdag 25 november 2015 van 
19.30 tot 22.00 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. 
Het geheel zal muzikaal omlijst worden door Paul van Loo, schrijver en zan-
ger van het Limburgse lied. 
De sprekers zijn: 
 Ton van Mastrigt, stedenbouwkundige, architectuurcriticus 
 Leon van Loo, historicus 
 Robert Takens, beeldend kunstenaar, maker van 'moeder Aarde' en de 

'blauwe voetendeuren'. 
Zij zullen ieder vanuit hun eigen professie spreken over Laurens Bisscheroux. 
De toegangsprijs is € 5,=.  
Reservering is verplicht via email: parochiestintandreas@home.nl 
of telefonisch van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur: 045-5413381. 
Contactpersoon: Marga Meyer: 045-5415177 / 06 550 213 09. 
 
Twee stagiaires van het Huis voor de Zorg van november tot maart 
Via Hub Vossen van Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom kwamen 
we in contact met het Huis voor de Zorg, een provinciale instelling met als 
opdracht op zoek te gaan naar kwetsbare groepen in de samenleving. Denk 
aan de GGZ-mensen en hun familie; aan mantelzorgers die zich vaak alleen 
voelen staan; aan de allochtone mensen en hun taalbarrière. 
De stagiaires hebben een training in de presentiemethode achter de rug (op 
internet vindt u uitgebreide informatie); ze hebben een signalerende functie. 
De stagiaires worden als het ware ondergedompeld in de wijk; zonder voor-
opgestelde doelen en oplossingen 'gewoon maar' aanwezig zijn en luisteren 
en kijken. Onze parochie is een uitvalsbasis, de stagiaires kunnen als ze wil-
len bij een vergadering zijn, bij de gastvrouwen en op zelfgekozen plekken in 
de wijk. Elke week schrijven ze een uitgebreid (geanonimiseerd) verslag dat 
de begeleiders van onze parochie - Nan Paffen en Marion Braad - mogen le-
zen en van commentaar voorzien. We hopen dat de verslagen ook ons als 
parochiegemeenschap een nieuw zicht op onze wijk geven, op inzet mis-
schien. We zullen er allemaal rijker van worden, de stagiaires en wij. We 
houden u op de hoogte. 
Eline Claassens 
 
Opbrengst collecte Zonnebloem 
De collecte voor de Zonnebloem op 12 en 13 september heeft € 146,= opge-
leverd. Alle gevers hartelijk dank. 
  



 

Exploitatieoverzicht 2013 - eerste halfjaar 2015 
 2013 2014 2015 
Kerkbijdragen 22.269 26.963 15.473 
Collecten 6.777 7.427 4.230 
Stipendia, huwelijken, uitvaarten 3.709 2.906 1.551 
Opbrengsten gebouw 5.144 5.469 3.244 
Overige inkomsten 9.657 2.460 353 
Totale inkomsten 47.556 45.225 24.851 
    
Personeelslasten 22.373 19.461 12.920 
Energielasten 9.443 10.958 3.523 
Reservering groot onderhoud 0 0 0 
Overige lasten kerkgebouw 3.213 4.196 4.386 
Afdracht bisdom, dekenaat 6.779 6.478 3.527 
Kosten eredienst 1.299 2.269 980 
Parochieblad 1.363 1.536 1.647 
Overige lasten 6.218 5.223 1.911 
Totale lasten 50.688 50.121 28.894 
    
Resultaat -3.132 -4.896 -4.043 
 
Toelichting:    
Alle bedragen zijn in euro's. 2015 heeft betrekking op het eerste halfjaar. Er 
is geen rekening gehouden met overlopende posten.     
‘Overige inkomsten’ zijn o.a. giften, bijdragen voor pastoraal werk en kaar-
sengeld.    
De overige lasten kerkgebouw zijn voor een groot deel verzekeringskosten, 
die voor het hele jaar zijn betaald. De kosten voor het parochieblad zijn ge-
stegen omdat het blad bij een andere drukker wordt gedrukt, en door 
teruglopende advertentie-inkomsten. Overige lasten bestaan uit o.a. kosten 
voor diaconie, huishouding en administratie. Voor de personeelslasten ont-
vangen we incidentele subsidie; daardoor is het bedrag in 2014 lager dan in 
2013.    
De Wereldwinkel heeft in 2014 in totaal voor € 2.514,= aan producten ver-
kocht.     
De collecten voor derden hebben in 2014 in totaal € 1.056,= opgebracht. Er is 
gecollecteerd voor o.a. Vastenactie, MIVA, Week Nederlandse Missionaris-
sen en de Samenwerkende Hulporganisaties (voor bestrijding van ebola).  
Omdat deze collecten worden afgedragen, zijn ze niet in het overzicht opge-
nomen. 
Eind 2014 was er voor groot onderhoud gereserveerd: € 18.440,=. 
Het te verwachten tekort voor 2015 wordt voor een deel gedekt door subsidie. 
Niettemin moeten er in de tweede helft nog veel kerkbijdragen binnenkomen, 
willen we de exploitatie sluitend krijgen. Wij rekenen op u! 
Met eventuele vragen kunt u terecht bij het parochiebestuur. 
Karin van Doormaal 



 

Stand van zaken 'actie'werkgroepen 
De voorzitters van de vijf werkgroepen kwamen samen op 19 oktober. 
De werkgroep publiciteit (Karin van Doormaal) heeft gewerkt aan de vernieu-
wing van het parochieblad en de website (www.sintandreas.nl). De parochie 
heeft nu ook een facebookaccount. De tijdelijke werkgroep stopt nu, maar 
gaat grotendeels door als redactie van parochieblad en website. Fijn als er  
bijdragen worden aangeleverd door parochianen en als u er een gewoonte 
van maakt om bijv. wekelijks op de site te kijken! Heeft u een facebook-
account, wordt dan vriend van de Andreasparochie. 
De werkgroep financiën (Dolf Hutschemaekers) startte met een onderzoek 
naar ons energieverbruik. Meters werden vervangen en de temperatuur in 
kerk en koffiekamer staat standaard lager. Onderzoek wordt nog gedaan naar 
zonne-energie en vloerisolatie. 
De werkgroep columbarium (Jacq Zenden) startte met faciliteiten om niet-
kerkelijke uitvaarten te kunnen houden in onze kerk. Een beamer, laptop en 
scherm werden gesponsord door een gulle gever. En vrijwilligers hebben al-
les geïnstalleerd.  Contacten met uitvaartondernemers lopen. Voor het 
plaatsen van urnen zijn we in afwachting van een antwoord van de gemeen-
te. Dat kan langer duren omdat het bestemmingsplan ervoor gewijzigd moet 
worden. Op 4 november komen er mannen en vrouwen (apart) samen om 
namen van moderne heiligen voor te stellen. In toekomst kunnen mensen er-
voor kiezen om bij een bepaalde heilige hun urn te laten plaatsen (en ervoor 
te betalen ook). 
De werkgroep jongeren gaat mogelijk van start met de mogelijkheden die Se-
rious Request biedt en door het aanbod dat er vanuit die groep wordt gedaan. 
De werkgroep zorg, met Enny Kerckhoffs als voorzitter, werkt hard. Iedere 
donderdagmiddag is iemand van de groep aanwezig om een luisterend oor te 
bieden. Dat loopt nog niet hard. Het is moeilijk om het vertrouwen te winnen 
van mensen; dat vraagt om geduld. Er zijn gesprekken geweest met de Zon-
nebloem, huismeesters, wijkverpleegkundige, gebiedsregisseur.  
De werkgroep kerk en kunst (vertegenwoordigd door Ank Frederiks) heeft 
hard aan de weg getimmerd met de expositie over Laurens Bisscheroux. Op 
25 november is er een avond met Rob Takens e.a. Mogelijk volgen er meer 
exposities en concerten en wat er op ons pad komt. De brochure over onze 
parochie met interviews en foto's wordt te koop aangeboden vanaf 22 no-
vember. En eerstdaags maakt het parochiebestuur de datum bekend waarop 
het na de viering op zondagochtend vertelt over het reilen en zeilen van onze 
parochie op financieel gebied. 

  

 
  

http://www.sintandreas.nl/


 

16, 17, 18 oktober aandacht voor armoede 
Al jarenlang is 17 oktober wereldwijd de dag van het verzet tegen extreme 
armoede. In Heerlen wordt aan die dag veel aandacht besteed. Dit jaar was 
er op vrijdagochtend een samenkomst in Moedercentrum De Heksenketel 
voor professionals van diverse organisaties en ervaringsdeskundigen. In 
spelvorm was er ruim gelegenheid met elkaar kennis te maken, elkaar te ver-
tellen over wat goed of moeilijk loopt. 
Op zaterdag was er in hetzelfde Moedercentrum een verwenochtend voor 
gezinnen. Scouting-kapelaan Berix verzorgde het 'apekooi'spel, Kelly en Ma-
rie-José van onze Taiamagroep gaven gelegenheid op de djembe te spelen, 
Ger Klinkenberg schilderde met de kinderen. Je kon toneelspelen, cupcakes 
versieren, je laten masseren, manicuren. Iedereen genoot zichtbaar. 
De weekendvieringen in de Andreaskerk werden verzorgd door de ATD Vier-
de Wereld. Elke woensdagmiddag komen ze samen in onze huiskamer. Jos 
Vuurstaek maakte een indrukwekkende overweging. Een brief van Joseph 
Wresinski, priester en oprichter van deze beweging werd voorgelezen. Het 
familiekoor Young Spirit begeleidde de dienst muzikaal. Fijn dat jullie koor 
ook zoveel jonge mensen telt; we hopen jullie nog eens vaker terug te zien bij 
ons! We sloten het weekend af met koffie en thee en zelfgebakken lekkers in 
een hartelijke sfeer. Dank voor alle hulp van heel veel mensen. 
Marion Braad ATD en Eline Claassens 
 
Fakkeloptocht en schrijfactie op dag van de Mensenrechten 
Heerlen Mondiaal organiseert in samenwerking met Amnesty International in 
Parkstad op donderdag 10 december een fakkeloptocht door Heerlen om 
aandacht te vragen voor schendingen van mensenrechten. Wij vertrekken 
donderdag 10 december om 17.00 uur. Vertrekpunt: hoek Saroleastraat 
/Van der Maessenstraat (tussen winkelcentrum Corio Center en de Hema), 
Hier worden de fakkels uitgedeeld. Om 17.00 uur zullen we in stilte, slechts 
begeleid door het geluid van een trom, door het centrum gaan. Rond 17:45 
uur komen we dan aan bij de Luciushof aan de Putgraaf. 
Dit jaar sluiten we ons aan bij de landelijke schrijfmarathon van Amnesty In-
ternational voor de mensenrechtenactivisten in Azerbeidzjan: het echtpaar 
Leyla en Arif Yunus .Vanaf 15.00 uur bent u welkom in de Luciushof. 
 
Films over klimaatverandering en wat we er nu (nog) aan kunnen doen 
In de aanloop naar de klimaatconferentie in december in Parijs organiseert 
Lumière Maastricht een klimaatfilmcyclus. Wat is er aan de hand met het 
klimaat? Waarom laat effectief wereldwijd ingrijpen zo lang op zich wachten? 
En hoe kunnen wij ons eigen steentje bijdragen om klimaatverandering te be-
perken?  
Programma 
Maandag 16 november: Merchants of Doubt 
Maandag 23 november: This changes everything 
De voorstellingen starten om 19:30 uur. Entree: € 8,=.  



 

 
 
Recordpoging Bijbellezen groot succes!  
Op 28 oktober begon de recordpoging Bijbellezen. Uit onze parochie deed 
een groep mee op zaterdagavond. Hoewel we niet de meest aantrekkelijke 
teksten hadden (Leviticus en Numeri), vond iedereen die meedeed, het een 
heel leuke ervaring. Zelfs zo leuk dat enkelen de gaten die nog in het rooster 
zaten, mee hebben gevuld. Het zag er 
aanvankelijk niet naar uit dat de hele 
Bijbel gelezen zou kunnen worden. 
Maar enthousiast geworden tijdens de 
eerste dagen, meldden zich nog velen. 
En zo is uiteindelijk de recordpoging 
geslaagd: in ruim 90 uur is de hele Bij-
bel gelezen door mensen uit tien ver-
verschillende kerkgenootschappen. Er 
is daarmee ruim € 7.000,= ingezameld 
voor het doel van Serious Request: jon-
geren in ramp- en probleemgebieden.  
 
Er zijn nog meer acties van de kerken voor Serious Request: 
Op 14 november is er een korendag in de Annakerk, van 10.30 tot 16.35 uur. 
Diverse koren zingen dan liederen uit hun repertoire. Enkele vrijwilligers uit 
onze parochie leveren hand- en spandiensten. Komt u ook? De entreeprijs - 
€ 10,= - komt geheel ten goede aan Serious Request. 
Er is de Preek van de Leek: een bekende Limburger beklimt tijdens een 
speciale viering de preekstoel in de protestantse kerk aan het Tempsplein:  
 15 november is dat Marcia Luyten 
 29 november Theo Bovens 
 6 december Petra Stienen. 
Voor € 10,= kunt u er bij zijn. 
23 november is er om 17.00 uur een solidariteitsmaaltijd in de Laurentiushof 
in Voerendaal. Deelname kost € 10,=. 
En u kunt nog tot eind november stemmen op uw favoriete christelijke of be-
tekenisvolle lied(eren). De lijst is te vinden op het prikbord in de kerk en op 
www.raadvankerkenparkstad.nl. De Top 20 zal op 13 december vanaf 15.00 
uur in de Annakerk ten gehore worden gebracht.  
Meer informatie over alle acties vindt u op www.raadvankerkenparkstad.nl.



COLOFON 
 
Contact 
Palestinastraat 326  
6418 HP Heerlen 
045-5413381 
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: 045-5714078 
Pastoraal werker Eline Claassens: 
06-25364185 
Nan Paffen: 045-5423211 
 
Parochiebestuur 
Karin van Doormaal, vice-
voorzitter  045-5413568 
 
Rekeningnummers 
NL21 ABNA 0577627325 
NL17 INGB 0003269778 
 
Stichting Taiama-Andreas 
www.taiama-andreas.org 
 
Federatie 
federatiebestuur.heerlen@ 
gmail.com 
 

 
Gedoopt  

Sara-Elise Heinen   
 
 

 
Het volgende parochieblad ver-
schijnt in de week van 7 decem-
ber. Intenties voor 12 december 
t/m 10 januari graag opgeven 
voor  23 november. 

VIERINGEN 

12 november t/m 13 december 
 

Donderdag 12 november 
10.30 uur: Corisbergviering 
 
Zaterdag 14 november 
18.00 uur: eucharistieviering  
Zondag 15 november 
10.30 uur: eucharistieviering 
 
Zaterdag 21 november 
18.00 uur: woord- en communieviering 
Zondag 22 september 
10.30 uur: woord- en communieviering 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
Presentatie brochure 
14.00 uur: doop Bram Kleuters 
15.00 uur: doop Djake Gasterich 
  
Eerste zondag van de Advent 
Zaterdag 28 november 
18.00 uur: sterretjesviering 
Zondag 29 november 
10.30 uur: eucharistieviering 
Koor: Cantorgroep 
Gebed voor Leen Adriaanssen (gestich-
te jaardienst) en Miep Scheeren-
Goebbels (jaardienst) 
 
Vrijdag 4 december 
10.30 uur: eerstevrijdagviering 
 
Tweede zondag van de Advent 
Zaterdag 5 december 
18.00 uur: eucharistieviering  
Zondag 6 december 
10.30 uur: eucharistieviering 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
 
Derde zondag van de Advent 
Zaterdag 12 december 
18.00 uur: woord- en communieviering  
Kindernevendienst 
Zondag 13 december 
10.30 uur: eucharistieviering 

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

