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Allerheiligen/Allerzielenviering op zondag 30 oktober om 10.30 uur 
Het is een eeuwenoud gebruik om op 1 november, de dag van Allerheiligen, 
alle heilig verklaarde mensen te herdenken, en met Allerzielen, op 2 novem-
ber, onze doden. Wij vieren op 30 oktober Allerheiligen/Allerzielen; we maken 
geen scheiding meer tussen wie heilig is of mogelijk niet. Voor de nabestaan-
den zijn hun doden vaak heilig; je draagt ze je leven lang met je mee, je 
betrekt ze bij belangrijke beslissingen, je voelt troost via hen als je verdriet 
hebt en bent blij met hen als er dingen gezegd worden of uitkomen die zo he-
lemaal lijken te passen bij de overledene. 

Het voelt als een rijke traditie om onze doden te herdenken in een viering, om 
naar een kerkhof te gaan of een andere plek waar je verbinding voelt met hen 
en misschien ook met alle overledenen en met de bijzondere mensen die we 
heilig zijn gaan noemen. Op ons pad rond de kerk liggen tegels van heiligen 
die ons tot op de dag van vandaag aanspreken. We zullen aansluitend aan 
de viering van 30 oktober in stilte en ieder op eigen tempo over dat pad gaan. 
Dat het ons deze dag troost, bemoediging en vreugde zal geven omdat deze 
mensen hebben geleefd en dat ze voortleven in ons. 

We herdenken in het bijzonder de mensen die in het afgelopen jaar zijn over-
leden en van wie de uitvaart werd gevierd in onze kerk of met een van onze 
voorgangers elders: 
 Cornelia Schmitz-Ferrier,  overleden op   27 november 2015 
 Clara Rosbender-Pluyjmaekers      6 december 2015 
 Piet van der Poort          10 januari 2016 
 Wiel Keularts           9 maart 2016 
 Nathalie Schmitz          20 maart 2016   
 Louise Sonnenschein-Habets      3 april 2016  
 Wim Ermers           21 april 2016 
 Jos Vuurstaek           16 juni 2016 
 Frans Starmans         28 juni 2016 
Nabestaanden van de overledenen ontvangen een dezer dagen een per-
soonlijke uitnodiging. 
Eline Claassens 
 



 

Samen een middag naar de speeltuin 
Jongeren van onze parochie organiseren op zaterdag 22 oktober een mid-
dag in de speeltuin voor gezinnen van het azc (asielzoekerscentrum) 
Imstenrade en gezinnen in de wijk. 
Samen spelen, samen eten voorbereiden, samen eten om te ervaren dat kin-
deren over de hele wereld van hetzelfde houden: buiten spelen, ravotten, 
ontdekken, spelletjes doen, nieuwe dingen zelf klaarmaken en proeven. 
Wij hebben een afspraak 
gemaakt met speeltuin 't 
Baanrakkertje en het azc. 
Het belooft een fijne mid-
dag te worden. 
Dit is dé kans om te spe-
len met een kind uit een 
andere cultuur. Heel 
graag willen zij jou leren 
kennen. Vriend worden 
van elkaar; het zou zo 
maar kunnen! 

Meld je aan bij jongerenwerker Jack Steeghs (steeghsjack@gmail.com   06 -
26 98 94 11). Om er voor iedereen een onvergetelijke middag van te maken, 
hebben we jou, jongere, nodig. Ook een paar uur vooraf om alles klaar te zet-
ten en een uur daarna om op te ruimen. De middag zelf duurt van 14.00 tot 
17.00 uur. Meld je aan en doe mee! 

Jack Steeghs is gewoonlijk in de parochie aanwezig op maandag van 10.30 
tot 16.00 uur. Je kunt dan langskomen. Lukt dat niet, kun je ook een afspraak 
met hem maken. 
 
 
Uitnodiging adventskrans/sterretjesviering 
Sinds enkele jaren maken de ComKids op de vrijdag voor het begin van de 
advent samen een eigen adventskrans. De zaterdag daarna, 26 november 
tijdens de sterretjesviering om 18.00 uur, worden deze kransen gezegend en 
door de kinderen mee naar huis genomen.  
Wij willen ook dit jaar weer álle kinderen uitnodigen. Wie het fijn vindt om – 
samen met de ComKids – in de pastorie een adventskrans te komen maken, 
is welkom op vrijdag 25 november. We werken van 15.30 tot 17.00 uur.  Wij 
zorgen voor de kransen en het groen; neem zelf wat versieringen en vier 
kaarsen mee (niet te zwaar; dan staan ze zo wiebelig). En ook draad of pen-
netjes om alles vast te zetten. Wil je je wel even opgeven, als je wilt komen? 
Graag voor 22 november via najopaffen@home.nl  of een briefje in de pasto-
rie. 
In het volgende parochieblad vertellen we wat meer over de sterretjesviering.  
Marleen Peree, Marga Meyer en Nan Paffen  



 

Werelddag van verzet tegen extreme armoede, 16 en 17 oktober 

 
 
 
17 oktober is wereldwijd de dag van de armoede, de dag waarop we erbij stil-
staan  dat armoede helaas nog steeds realiteit is voor ongeveer 10% van de 
Nederlandse gezinnen. Kort geleden werd bekend dat 25% van de kinderen 
in Heerlen opgroeit op bijstandsniveau. 

Al vijf jaar is ATD Vierde Wereld (All Together for Dignity: samen gáán voor 
waardigheid, een beweging die opkomt voor de armsten in eigen land) aan-
wezig in onze Andreasparochie; op woensdagmiddag is hun samenkomst. 
Jaarlijks verzorgt deze beweging op of rond 17 oktober samen met ons de 
weekendviering waarin we nadenken over armoede en hoe we daar met klei-
ne stapjes wat aan zouden kunnen doen. Samen vieren bijvoorbeeld is één 
stapje, elkaar ontmoeten een tweede. 
Het Leger des Heils heeft toegezegd de viering op zondag 16 oktober op te 
luisteren met hun korps, en Afke den Hollander, heilsoldate zal samen met de 
mensen van ATD voorgaan. 
Aansluitend aan de viering is er uitgebreid gelegenheid elkaar te ontmoeten 
bij een kopje soep, koffie, thee en eigengemaakt gebak. Dat het een hartelij-
ke ontmoeting zal zijn! 

Maandag 17 oktober, dé Armoededag, wordt dit jaar gevierd op het oude 
honk van ATD in het voormalige Broederhuis naast de Broederschool op de 
Molenberg. Er zijn workshops van de Kredietbank, bureau cliëntentelefoon, 
de gemeente en moedercentrum De Heksenketel. Er is ruim gelegenheid 
voor ontmoeting, en er wordt samen geluncht.  
Graag vooraf aanmelden: armoedeoktober@gmail.com of 045 - 572 33 72. 
Marion Braad, Joke de Munter, Eline Claassens 

 

mailto:armoedeoktober@gmail.com


 

Vredesduif voor Eline Claassens 

 
 
Op 24 september, tijdens de manifestatie Heerlen in de Wereld, de Wereld in 
Heerlen, ontving Eline Claassens een houten vredesduif uit Bethlehem als 
bemoediging en teken van betrokkenheid.  
Het Vredesplatform en het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen reikten haar 
de vredesduif uit vanwege haar niet aflatende inzet om bruggen te slaan tus-
sen mensen in diverse levensomstandigheden en van alle overtuigingen, als 
een net van vrede. Eline organiseert ontmoetingen tussen vluchtelingen en 
wijkbewoners, zij is lid van Heerlen Mondiaal en zet zich in voor een duurza-
me samenleving. Eline kreeg de houten vredesduif, die een symbool van 
hoop en vrede is, voor haar werk "als vredes-inspirerend mens", aldus Ans 
Houben van het missionair beraad. 
 
 
Ingekomen brief 
Wij zijn blij dat vrouwen nu de mogelijkheid hebben om ook actief in de kerk 
te zijn en inbreng hebben in het beleid van de parochie. Dus niet alleen poet-
sen. Dat ze kunnen voorgaan in de woord- en communiedienst. Het wordt 
zeker door pastor Bles gestimuleerd. Wat zou de parochie zijn zonder de 
vrouwen? Dit zou in de hele katholieke kerk mogelijk moeten zijn. 
De eerstevrijdagviering is voor ons waardevol om het contact en de saamho-
righeid die we ervaren. De dienst geeft ons de mogelijkheid zelf ook onze 
eigen gedachten en gevoelens te kunnen zeggen. Het valt ons moeilijk om 
'op de oude manier' te geloven en alles maar klakkeloos aan te nemen. 
Daarom willen we bij de Andreasparochie blijven horen, vanwege de moge-
lijkheid om onze mening en gedachten te uiten. En Harry Kerckhoffs, die altijd 
de eerstevrijdagviering leidt, geeft ons ook die mogelijkheid en laat ons altijd 
in onze waarde.  
Wij hopen dat deze vorm van saamhorigheid lang blijft bestaan. We vinden 
het jammer dat niet veel meer mensen daaraan willen deelnemen.                                                
Twee betrokken vrouwelijke parochianen, Thérèse Willems en Fenna Schoen 



 

De gastvrouwen van de Andreasparochie 
Van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur staan de gastvrouwen 
voor u klaar met een kopje koffie of thee en een luisterend oor. U kunt bij ons 
terecht voor de gezelligheid, met vragen, met uw persoonlijke verhaal of voor 
het opgeven van een intentie. Wij vinden het fijn als u bij ons langskomt. 
Het team bestaat uit negen dames. Wij voelen ons nauw verbonden met de 
Andreasparochie en vinden het fijn om onderdeel te zijn van deze warme pa-
rochie en hier een steentje aan bij te dragen. Sinds enkele maanden is ons 
team versterkt met Conny Rutten en Mia Voigt; wij zijn blij met deze twee ge-
weldige dames.  

(V.l.n.r.: Nelly van Ooijen, Gerda Hayes, Conny Rutten, Riet Broekaert, Riet Noesthe-
den, Mia van der Scheer, Miet Oosthoek, Geert Bles, zittend: Ank Frederiks en Mia 
Voigt) 

 
We vormen een hecht team, ondersteunen elkaar en gaan er af en toe sa-
men op uit. Onlangs zijn we op bezoek geweest in klooster Wittem. Daar 
werden we ontvangen met koffie en vlaai. Daarna leidde Nan Paffen ons rond 
door kerk, kapel, klooster, bibliotheek en graftombe. Aansluitend gingen we 
uit eten in Simpelveld. Het was een mooi en gezellig samenzijn.  
Heb je ook interesse om gastvrouw/-heer te worden, loop dan eens binnen of 
meld je dan aan bij Nelly van Ooijen (tel. 045 - 541 33 81 op dinsdagmorgen). 
Riet Noestheden, Conny Rutten en Nelly van Ooijen 



 

In gesprek met Sri Rijst 
In het paspoort staat haar naam: Ursula Sri Taati, maar wij kennen haar in de 
parochie als Sri Rijst. Na een heerlijk rijstmaal bij haar thuis vertelt zij me 
haar levensverhaal. Ik luister geboeid: 

"Ik ben geboren, als zevende van een gezin van 
tien, op 19 december 1950 in een dorpje in de 
buurt van Wonogiri op Midden Java. Wij hadden 
geen geloof, maar op school kregen wij uitleg 
over het christendom, over het moslimgeloof en 
andere godsdiensten. In de derde klas - ik was 9 
jaar -  konden wij dan een keuze maken. In  over-
leg met mijn ouders - zij lieten mij heel vrij - koos 
ik voor het katholieke geloof. Ongeveer vier jaar 
lang kregen wij - een groepje van acht kinderen - 
op vaste tijden uitleg over de Bijbel, in de open 

lucht onder een boom. De catechist was een inspirerende man, die prachtige 
verhalen kon vertellen, met veel grapjes en humor, en de kern van de Bijbel 
wist over te brengen: het grootste gebod van de liefde. Nog klinkt het in mijn 
oren: 1 Korintiërs 13. Dit hoofdstuk hebben we vaak behandeld in de les en is 
mijn lievelingslezing uit de bijbel: 'Als ik de liefde niet heb, ben ik niets; de 
liefde is geduldig, etc. '  Het is de basis van mijn geloof; ik probeer elke dag 
daaruit te leven. Toen ik dertien was, ben ik gedoopt door de priester die elke 
maand in ons dorp kwam. Ik kreeg toen de naam Ursula. Tot mijn 18de ging 
ik naar de middelbare school in Wonogiri; daarna kreeg ik een baan als ad-
ministratief medewerkster in de huishoudschool van de zusters 
Franciscanessen. Ongeveer in die tijd wilden ook mijn ouders katholiek wor-
den en vroegen mij om iemand te zoeken, die hun les zou kunnen geven; ik 
vroeg natuurlijk dezelfde meester die mij had geleerd. Zij zijn ook gedoopt 
door dezelfde priester. Vijf kinderen in ons gezin zijn katholiek, vier moslim, 
en een protestant christen. De onderlinge band is heel hecht. 
In 1983 leerde ik Boy Rijst kennen; hij is de man van mijn leven geworden. In 
1987 zijn we getrouwd in Indonesië en ben ik met hem naar Nederland ver-
trokken. Dit was een grote stap. Ik heb mij in het begin eenzaam gevoeld in 
dit koude kikkerland en mijn familie erg gemist. Vooral in de jaren daarna, 
toen mijn vader, moeder, een broer en een zus stierven, heb ik ervaren wat 
het betekent niet bij je familie te kunnen zijn maar alleen te staan aan het an-
dere eind van de wereld. Ik had nooit kunnen vermoeden wat echte 
eenzaamheid met een mens kan doen, je afgesneden te voelen van al je fa-
milie, alleen te staan met je verdriet. In al die momenten zocht - en vond - ik 
steun in de kerk. Dit was vooral het geval, toen ik in 1995 op de Heerlerbaan 
kwam wonen en bij de Andreas terecht kwam. Daar voelde ik mij thuis en 
welkom; daar voelde ik iets van familie. In 2005 stierf mijn steun en toever-
laat, Boy. Een heel verdrietig moment, maar ik heb de uitvaart als troostend 
en kostbaar ervaren, en zal dit nooit vergeten. Maar tóch, ik stond toen weer 
helemaal alleen; ik had niemand meer om voor te zorgen; wat had mijn leven 
nog voor zin? Toen ik in 2008 door Eline gevraagd werd voor het kosterschap 



 

in de kerk, voelde ik mij gelukkig; ik had weer iets te doen, kon weer iets be-
tekenen. Mijn geloof - ooit een weloverwogen bewuste keuze - is voor mij 
heel belangrijk geweest... en nog; ik weet niet of ik door moeilijke momenten 
heen gekomen zou zijn zonder het houvast van mijn geloof. Als ik een le-
vensles met anderen zou mogen delen, dan zou het de les zijn die ik als kind 
kreeg van de catechist: breng de liefde elke dag in praktijk. Ik denk vaak: wat 
zou de wereld er mooi uitzien, als alle mensen het zouden doen!   
En als ik tot slot enkele mensen aan tafel zou mogen uitnodigen, dan zijn mijn 
gedachten onmiddellijk bij mijn overleden ouders, broer en zus. Ik heb nooit 
afscheid van hen kunnen nemen. Wat zou ik dat nog graag doen samen met 
Boy, mijn man."  
Met deze wens besluiten wij ons gesprek. Ursula Sri Taati geeft het stokje 
door aan Zr. Miriam Robertz.                                                                                                                
Geert Bles 
 
Ziekenzalving op 30 september 
Op 30 september vond de jaarlijkse algemene ziekenzalving plaats. 
Voorafgaand aan de viering konden mensen een lichtje plaatsen bij de 
beeltenis van Moeder Aarde bij het altaar. De viering is ieder jaar weer een 
emotionele gebeurtenis, zowel voor de mensen die de zalving en 
handoplegging ontvangen, als voor hen die hun dat geven en degenen die de 
viering meebeleven. Je voelt de verbondenheid en de dankbaarheid na de 
vaak moeilijke stap om te besluiten tot de ziekenzalving. 
De mensen hadden vooraf veel intenties aangereikt. Met het licht van de 
kaarsjes ontstaken we de paaskaars. Het thema van de viering was 
'vertrouwen'. Wie kan of durft te vertrouwen, heeft het gemakkelijker. Je kunt 
de angst over de eindigheid, het gevoel dat je – terugkijkend – dingen 
misschien niet zo goed hebt gedaan, gemakkelijker delen en ervaren dat jij 
niet de enige bent die kan opzien tegen wat je in je leven kan overkomen.  
We sloten de viering af met de uitnodiging elkaar de hand op te leggen of te 
zegenen. De pastoraatsgroep ging hierin voor en dat maakte ook die stap 
gemakkelijker. 
Ben Dassen zorgde met zijn fluit voor sfeervolle muziek. Er werd een mooie 
kaart met gedicht overhandigd. En natuurlijk was er na afloop koffie en thee 
met veel lekkers. 
Met dank aan de leden van de pastoraatsgroep. 
Eline Claassens 



 

Inspirerende personen: Nelson Mandela 
Mandela werd geboren in 1918. 
Hij kreeg vooral bekendheid toen hij na zijn 
studie als jurist toetrad tot het ANC, het Afri-
kaans Nationaal Congres, dat aanvankelijk 
door praten en onderhandelen met de regering 
een eind wilde maken aan de apartheidspoli-
tiek. Nelson Mandela werd een van de 
topfiguren binnen het ANC. 
Aanvankelijk werden de zwarte mensen opge-
roepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. 
Tijdens het beruchte bloedbad in Sharpeville werden door de blanke politie 
negenenzestig vreedzame demonstranten doodgeschoten. Dat betekende 
voor Mandela het einde van de periode van geweldloos verzet.  
In 1964 werd hij met nog zeven andere ANC-leden wegens sabotage en po-
ging tot het omverwerpen van de blanke regering tot levenslang veroordeeld 
en op Robbeneiland gevangen gezet. Daar moest hij net als de andere ge-
vangenen werken in een plaatselijke kalkgroeve. Terwijl vele lotgenoten 
weigerden met hun bewakers te praten, ging Mandela juist het gesprek met 
ze aan. Dankzij zijn vredelievende houding oogstte hij veel respect bij bewa-
kers en medegevangenen, en kreeg hij steeds meer een leidende rol 
toebedeeld. Hij had geen haatgevoelens jegens zijn bewakers, maar bewan-
delde steeds de weg van redelijk overleg.  
In 1982 werd hij overgeplaatst naar de gevangenis in Kaapstad. Zijn positieve 
houding leidde er toe dat zelfs de blanke president De Klerk in 1988 in het 
geheim overleg pleegde met Mandela over de gehate rassenscheiding.  
De veranderingen volgden elkaar snel op. In 1990 werd het verbod op het 
ANC opgeheven en werd Mandela na bijna zesentwintig jaar vrijgelaten.  
In 1993 kreeg hij samen met president De Klerk de Nobelprijs voor de Vrede 
voor  "het gezamenlijk werken aan een vreedzaam einde van het apartheids-
regime en het streven naar een nieuw democratisch Zuid-Afrika". Een jaar 
later werden de eerste vrije, niet-raciale verkiezingen gehouden, waarbij 
Mandela op 75-jarige leeftijd werd gekozen tot president van Zuid-Afrika als 
opvolger van De Klerk. Zijn presidentschap duurde tot 1999. Zijn gezondheid 
ging zienderogen achteruit. Na zijn aftreden stelde hij samen met de zwarte 
anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu de Waarheids- en Verzoenings-
commissie in. Vooral het woord 'verzoening' was kenmerkend voor de 
persoon Mandela. Na 26 jaar gevangenschap toonde hij geen haatgevoelens 
jegens zijn onderdrukkers. Vanwege zijn zwakke gezondheid trok hij zich 
langzamerhand terug uit het openbare leven. In december 2013 overleed hij 
op 95-jarige leeftijd. In Zuid-Afrika kan men geen kwaad woord over hem ho-
ren. Velen zien in hem een moderne heilige; Nelson Mandela wordt nog altijd  
door vriend en vijand  beschouwd als de 'Vader des Vaderlands'.   
Hans Heijster 



 

Terugblik startzondag en vrijwilligersmiddag  
Zondag 18 september vierden wij startzondag. We begonnen met een viering 
verzorgd door Nan Paffen en het koor Sound of Peace and Freedom. Het 
was tevens het begin van de Vredesweek. Na de overweging konden we 
aangeven hoe wij dachten de vrede in de wereld (een beetje) dichterbij te 
brengen. Verschillende mensen deelden dat met iedereen in de kerk. 
Bijzonder was ook de aanwezigheid van de directeur van Defence for  
Children in Sierra-Leone, met wie wordt samengewerkt in het Vastenactiepro-
ject voor Sierra-Leone. Daarna was er koffie/thee met heel veel lekkers, door 
verschillende mensen gemaakt. Hierna konden we genieten van de muziek 
van Paul van Loo, die zich in de keuze van zijn liederen liet inspireren door 
de viering en de bezoekers uit Sierra-Leone. Menigeen pinkte hier een traan-
tje bij weg, zo mooi was het. 
Tot slot konden de vrijwilligers genieten van een barbecue, verzorgd door het 
SoPaF-koor. Dat lieten we ons goed smaken, in een heel gemoedelijke sfeer, 
en onder goede weersomstandigheden (een kort buitje daargelaten).  
De vrijwilligers van onze parochie wordt elk jaar zo'n middag aangeboden, als 
dank voor alle werk dat zij het hele jaar door voor de parochie verzetten en 
als opsteker om er weer een jaar tegenaan te gaan.  
Bent u geen vrijwilliger en wilt u er volgend jaar ook bij zijn: wordt vrijwilliger! 
Want vele handen maken licht werk, en sommige vrijwilligers zien uit naar 
wat hulp. U kunt zich melden bij Eline Claassens of Karin van Doormaal (zie 
colofon voor gegevens). 
Karin van Doormaal 
 
 
 



 

Dwalen in het antropoceen (lezing) 
Dit is de titel van het boek van 
René ten Bos, dat volgend jaar 
verschijnt. Hij noemt het antro-
poceen het tijdperk waarin het 
aardse klimaat en de atmosfeer 
de gevolgen ondervinden van 
menselijke activiteit. René ten 
Bos, hoogleraar aan de Rad-
bouduniversiteit Nijmegen, 
verzorgt hierover een lezing op 
donderdag 20 oktober om 20.00 uur in de T&P-zaal van de Stadsschouw-
burg Heerlen (zaal open vanaf 19.30 uur). De lezing is gratis te bezoeken; 
wel wordt er een vrije gave gevraagd. Aanmelden en meer informatie: Judith 
Krasznai (jknip@mail.be of 06 57 59 59 99). 
 
 
Wat kan mij dat schelen? (lezing en ontmoetingsavond) 
Onze maatschappij is bijzonder competitief en individualistisch. We moeten 
ons waarmaken, bewijzen, sterk zijn. Maar steeds meer mensen gaan hier 
kapot aan. We leven in een tijd waarin we meer dan ooit behoefte hebben 
aan compassie. Kan compassie als levenshouding ons de weg wijzen naar 
een gelukkig leven voor iedereen? Hierover houdt drs. Claudia Theinert op 20 
oktober om 19.30 uur een lezing in de kerk van Kunrade, O.L. Vrouweplein, 
Voerendaal. 
Voor deze lezing en ontmoetingsavond wordt een vrije bijdrage gevraagd. 
 
 
Augustinuslezing over levenskunst en deugdethiek 
De stichting Lève Rolduc organiseert samen met Abdij Rolduc jaarlijks de 
Augustinuslezing. Dit jaar – vrijdag 21 oktober – treedt als spreker op Paul 
van Tongeren, emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek. De lezing gaat over 
Augustinus als bemiddelaar tussen de Aristotelische ethiek en de heden-
daagse levenskunst.  
Aanvang: 14:00 uur. Plaats: Abdij Rolduc, Heyendallaan 82, Kerkrade.  
Entree: vrije gave. Meer informatie en aanmelding (voor 15 oktober) op 
www.stichtingleverolduc.nl. 
 
Adventsconcert 27 november 
Op zondag 27 november geeft het koor Hanzon Vocaal een adventsconcert 
in de Andreaskerk. Aanvang 14.30 uur. Entree: € 5,=.  
Meer informatie in ons volgende parochieblad.  



AGENDA 

Iedere maandag 
13.00-15.00 uur: inloop vluchtelingen 
en wijkbewoners 

Iedere woensdag 
13.30-16.00 uur: ATD Vierde Wereld 

Iedere donderdag 
14.30-16.00 uur: inloopmiddag 

Vrijdag 14 oktober 
15.30 uur: bijeenkomst ComKids 

Maandag 17 oktober 
11.00 uur: ontmoeting, lunch, sociaal 
debat i.v.m. Dag van de Armoede, 
Broederhuis, Kerkraderweg 9 

19.30 uur: inleiding over Laudato Si' 
(De drie ringen). Kosten: € 10,= incl. 
koffie/thee. 

Vrijdag 21 oktober 
10.30 uur: gesprek met de Bijbel 

Zaterdag 22 oktober 
14.00 uur: jongerenactiviteit, speel-
tuin 't Baanrakkertje  

Maandag 24 oktober 
10.00 uur: Nieuw gesprek met God 

Woensdag 26 oktober 
19.00 uur: Cantorgroep 

Maandag 31 oktober 
20.00 uur: pastoraal team en  
parochiebestuur 

Maandag 7 november 
10.00 uur: Nieuw gesprek met God 

Woensdag 9 november 
19.00: Cantorgroep 

20.00 uur: pastoraal team 

Donderdag 10 november 
20.00 uur: parochiebestuur 

 
 
De drie ringen verzorgt op 28 okto-
ber een workshop bloembinden rond 
Allerzielen. De workshop wordt ge-
geven door bloembindster Trudy 
Geraets. Zij laat zien hoe met wilde 
bloemen en eenvoudige materialen 
uit de natuur een mooi bloemstuk kan 
worden gemaakt. Aanvang 13.30 uur. 
Plaats: parochiehuis Nieuwenhager-
heide, Hoogstraat 137a, Landgraaf. 
Kosten: € 15,= (incl. materialen en 
koffie/thee). Aanmelding vereist. 

Ruim honderd jaar was Neutraal Mo-
resnet een zelfstandig staatje (en 
hadden we bij Vaals een vierlanden-
punt). Wat is daarvan nu nog te zien? 
Dat kunt u mee ontdekken tijdens de 
wandeling op zaterdag 29 oktober 
om 10.00 uur. Kosten: € 15,= (incl. 
lunch). Na aanmelding volgt nadere 
informatie. 

Gard Verstegen verzorgt twee avon-
den over het taoïsme, een Chinese 
filosofische en religieuze stroming 
over hoe te leven in harmonie van li-
chaam en geest. Op 3 en 10 
november in De Ark, Op de Heug-
den 23, Landgraaf. Kosten: € 15,= 
voor twee avonden. 

Meer informatie over deze activiteiten 
en over de aanmelding vindt u op 
www.dedrieringen.org. 

 



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 
Pastoraal werker Eline  
Claassens: 06 - 25 36 41 85 
elineclaassens@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 
Eline Claassens 
Karin van Doormaal 
Rens Trimp 
 
 
Het volgende parochieblad ver-
schijnt in de week van 7 
november. Intenties voor 12 no-
vember t/m 11 december graag 
opgeven voor 24 oktober. 

VIERINGEN  
15 oktober t/m 6 november 

Zaterdag 15 oktober 
18.00 uur: gebedsviering m.m.v. ATD 
Vierde Wereld 

Zondag 16 oktober 
10.30 uur: gebedsviering m.m.v. ATD 
Vierde Wereld  
Orkest: Leger des Heils 

Zaterdag 22 oktober 
18.00 uur: eucharistieviering 

Zondag 23 oktober 
10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor Leen Adriaanssen (jaar-
dienst) en Piet van der Poort 

Zaterdag 29 oktober 
18.00 uur: eucharistieviering 

Zondag 30 oktober, Allerheiligen/  
Allerzielen 
10.30 uur: eucharistieviering met kin-
dernevendienst 
Koor: Cantorgroep 
Gebed voor Theo Laemers (jaardienst) 
en Piet Paffen 

Vrijdag 4 november 
10.30 uur: eerstevrijdagviering 

Zaterdag 5 november 
18.00 uur: woord- en communieviering 

Zondag 6 november 
10.30 uur: woord- en communieviering 

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

