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"De vorm van missie verandert, de inhoud blijft: over letterlijke en figuurlijke 
grenzen heen werken aan Gods rijk en inzet voor de ander. Iedereen heeft 
een missie en geeft daar vorm aan: door actie, door present te zijn, door het 
uitdragen van de Blijde Boodschap in woorden of gewoon door wie je bent en 
hoe je leeft." (uit: Missie Nu, speciale uitgave oktober 2019) 
 
 
Paus Franciscus heeft oktober 2019 uitgeroepen tot Buitengewone Missie-
maand en sprak voor die gelegenheid het volgende gebed uit: 
 

Hemelse Vader, 

Toen uw enige Zoon Jezus Christus opstond uit de doden,  
zond Hij zijn leerlingen uit om 'alle volken tot leerling te maken'. 
Daaraan herinnert U ook ons door het doopsel:  
wij delen allemaal in de missie van de Kerk. 

Sterk ons met de gaven van de Geest,  
zodat wij dapper en onvermoeibaar blijven getuigen van het evangelie. 
Zo kan de Kerk haar opdracht die nog lang niet voltooid is,  
nieuwe uitdrukkingen geven die leven en licht brengen in onze wereld. 

Help ons om de reddende liefde en de genade van Jezus  
tastbaar te maken voor alle mensen. 
Dat vragen wij U in naam van Jezus Christus, die met U leeft en heerst,  
in eenheid met de heilige Geest, nu en tot in eeuwigheid. 

Amen 

 
 
 
 
 
 



 

Vrijwilligersmiddag 
Op zondag 22 september vond in het mooie en 
sfeervolle Nivon-huis in Heerlen de jaarlijkse vrijwil-
ligersdag van de parochie plaats. Het was 

reuzegezellig 
en het eten 
was voortreffe-
lijk. Met dank 
aan de vrijwil-
ligers die een 
hoop werk 
hebben verzet 
om deze middag mogelijk te maken. Het 
heeft de moeite geloond!   
 

 
De Smaak van Armoede, de Smaak van Samen 
Op 17 oktober is de Werelddag van het verzet tegen armoede. Op allerlei 
plaatsen in Limburg vinden gecoördineerde acties plaats om het probleem 
van armoede in Nederland en daarbuiten onder de aandacht te brengen. De 
meeste acties bestaan uit kooksessies en soepschenken. De Andreasparo-
chie, ATD Vierde Wereld en PKN Parkstad doen mee en zijn op 17 oktober te 
vinden in het winkelcentrum Giesen-Bautsch op Heerlerbaan (tussen 13.00 
en 15.00 uur) en in de binnenstad op de Promenade (ter hoogte van boek-
handel Van der Velden-van Dam, Promenade 153). Kom een kijkje nemen en 
eet en praat mee! 

Op zondag 27 oktober verzorgt de ATD Vierde Wereld met medewerking 
van het koor Sound of Peace and Freedom een woord- en communiedienst in 
onze kerk. 
 
 
Oecumenische avond op woensdag 6 november 
*Op 24 december a.s. bestaat de Raad van Kerken Parkstad 45 jaar. 
*Begin november is het tijd voor de tweede Willibrordlezing. 
*Voorzitter ds. Ko van de Lagemaat neemt na ruim 12½ jaar afscheid. 
Drie bijzondere momenten; ze staan centraal op woensdagavond 6 novem-
ber. Bent u erbij? Ontvangst vanaf 19.30 uur in de Andreaskerk. 
We beginnen met een avondgebed om 45 jaar Raad van Kerken Parkstad te 
markeren. Daarna wordt de Willibrordlezing gehouden door ds. Christien 
Crouwel. Zij is sinds 2019 de algemeen secretaris van de landelijke Raad van 
Kerken. Wij zijn blij dat ze op deze bijzondere avond onze gast is. Tenslotte 
wordt afscheid genomen van voorzitter Ko tijdens een gezellige nazit. 
U bent van harte uitgenodigd. 

Raad van Kerken Parkstad  



 

Schoon GMS bedankt! 
Heeft u het ook gemerkt? Het plein van de kerk 
en het tuinpad zien er pico bello uit. Geen spriet-
je gras en onkruid meer te zien. Dankzij de 
mannen en vrouwen van Schoon GMS die op 
zaterdag 21 september drie uur in touw zijn ge-
weest om plein en tuin in orde te krijgen. Het is 
ze perfect gelukt. 
Dank jullie wel, mensen van Schoon GMS, voor 
jullie komst naar onze parochie, ook dit jaar 
weer, en voor jullie werk en inzet. 

 
 
Parochiedag 23 november 
Dit jaar vindt de jaarlijkse parochiedag plaats op zaterdag 23 november in de 
ochtend. In het betreffende weekend bezoekt bisschop Harrie Smeets in het 
kader van een kennismakingsronde langs de parochies van het bisdom het 
dekenaat waarvan onze parochie deel uitmaakt. Het is de bedoeling dat de 
bisschop onze parochie bezoekt op (een deel van de) zaterdagochtend, zo-
dat hij ons en wij hem leren kennen. 
De afgelopen jaren is er tijdens de parochiedag meestal gepraat en gedis-
cussieerd over allerlei kwesties betreffende Kerk en geloof. Het leek het 
pastoraal team een goed idee om het dit jaar over een andere boeg te gooien 
en iets samen te gaan ‘doen’. We willen met z’n allen op zaterdagochtend 
zelf een viering maken, gebruik makend van de aanwezige creativiteit van de 
deelnemers, en die aansluitend uitvoeren. De viering zal de vorm hebben van 
een gebedsviering. De bisschop neemt daaraan deel, aldus het plan. Franck 
Ploum, theoloog, voorganger, tekstschrijver met veel ervaring in het samen-
stellen en uitvoeren van vieringen, zal ons bij het maken van de viering 
helpen en begeleiden. U begrijpt: een spannende onderneming, zeker omdat 
de bisschop er hopelijk bij zal zijn. Meer over de parochiedag in het volgende 
parochieblad. Maar noteert u de datum al vast in uw agenda 
Het pastoraal team 
 
 
Schoonmaakactie Heerlerbaan 
Op zaterdag 21 september was World Cleanup Day, het grootste burgerinitia-
tief ter wereld in de strijd tegen zwerfafval. Ook op Heerlerbaan was een 
schoonmaakactie georganiseerd. Vier mensen van onze parochie waren van 
de partij en hebben een hoop afval ingezameld. Ook bewoners van het azc 
Imstenrade hadden zich via internet aangemeld en kwamen opdagen om een 
handje te helpen. Mede dankzij mensen van ver weg die bij ons hun toevlucht 
zoeken voor geweld en vervolging in hun land, is Heerlerbaan, tenminste 
voor even, weer een stukje schoner. 
Een mooie actie, voor herhaling vatbaar volgend jaar. 



 

Allerheiligen 
Op zondag 3 november tijdens de viering van 10.30 uur herdenken wij bij-
zonder onze lieve doden van het afgelopen jaar: 
Robert Takens  overleden op 8 februari 2019 
Toos Visbeek-Cox overleden op 15 februari 2019 
Liesbeth Hulsteijn-Dautzenberg overleden op 31 juli 2019 
Mien Rikers-Scheepers overleden op 3 augustus 2019. 
De nabestaanden ontvangen een schriftelijke uitnodiging. Fijn als er op deze 
dag ook buren en parochianen aansluiten. Iedereen is van harte uitgenodigd 
op de koffie na de viering en als u wilt, om een rondje te lopen door de tuin 
waar enkele urnen zijn bijgezet. 
De aanwezige kinderen in de kerk zullen ook een bijdrage leveren. 
 
Mondiale fietstocht, thema 'duurzaamheid' 
HeerlenMondiaal organiseert dit jaar voor de zesde keer een ‘mondiale fiets-
tocht’, dit keer in samenwerking met Parksjtad in Transitie. We bezoeken 
organisaties waar aandacht is voor een betere en duurzame wereld. Dit jaar 
is de fietstocht opgenomen in het programma van de Week van de Duur-
zaamheid. Daarom is duurzaamheid ook het thema van deze fietstocht en de 
te bezoeken organisaties.  
De fietstocht vindt plaats op vrijdag 11 oktober; vertrek 10.00 uur Pancrati-
usplein Heerlen. Naar verwachting eindigt de fietstocht om ± 15.00 uur weer 
op het Pancratiusplein. We fietsen ongeveer 20 kilometer en bezoeken: 

RD4 hoofdvestiging in de Beitel 
RD4 haalt niet alleen afval op in een aantal gemeenten in Zuid-Limburg, maar 
scheidt het ook, verwerkt het en maakt er weer zoveel mogelijk bruikbare 
grondstoffen van. Zo helpt RD4 een circulaire maatschappij dichterbij te 
brengen. We zien veel van de toegepaste verwerkingsprocessen en krijgen 
daar uitleg bij.  

Verticale tuinen bij Schoon GMS aan de Spoorsingel in Heerlen 
Voor verkoeling en zuurstof, maar ook voor opname van CO2 en fijnstof, zijn 
planten in de stad erg belangrijk. Soms is daar niet genoeg plaats voor. Verti-
cale tuinen kunnen dan een oplossing zijn. Schoon GMS experimenteert 
daarmee. Er zijn in Heerlen verticale tuinen tegen de muur van de parkeerga-
rage bij het stadhuis en bij het gebouw van Schoon GMS in de Stationsstraat. 
We gaan kijken bij Schoon GMS. Mark Schaffrath vertelt er meer over. 

Fietstempel Willemstraat 
De Fietstempel is een fietsenwinkel/werkplaats van mensen die zelf een pas-
sie voor fietsen hebben. Naast nieuwe fietsen is er aandacht voor reparatie 
en renovatie van fietsen. Persoonlijke service en advies via internet. Ruim 15 
jaar ervaring in de fietsenbranche. 

Het belooft weer een interessante en inspirerende tocht te worden. Er is soep 
en brood bij aankomst bij Schoon GMS. Wilt u mee fietsen, geeft u dan uiter-
lijk 9 oktober op bij Frank Rochette (rochette.frank@gmail.com).  



 

Gedoopt en gezonden  
"Gedoopt en gezonden: de missie van de 
Kerk van Christus in de wereld. Dit is het the-
ma van de Buitengewone Missiemaand die 
wordt gehouden in oktober. Het benadrukt dat 
de roeping tot missie geworteld is in de doop 
en gericht is op allen die zijn gedoopt. Missie 
is een ‘gezonden zijn’ dat leidt tot een beke-
ring van zowel degene die gezonden is, als 

van hen die hun boodschap ontvangen:  in Christus is ons leven een missie!" 
(toespraak paus Franciscus op 1 juni 2018) 
Het Missionair Beraad Parkstad houdt op zaterdag 12 oktober van 10.00 tot 
14.00 uur een studieochtend over deze Bijzondere Missiemaand en het the-
ma ervan. Hoe kan de Bijzondere Missiemaand bijdragen om met elan verder 
te gaan met het missionaire werk en/of de MOV-groep inde parochie? Vicaris 
Missiezaken, Vincent Goulmy zal deze dag begeleiden, en mevr. Chris Quan-
jel is dagvoorzitster. De studieochtend wordt gehouden in het parochiezaaltje 
van de St. Josephparochie, C. Meulemanstraat 1, Heerlen (paadje rechts 
naast de kerk nemen en daarna trappen omlaag). Het zaaltje is open vanaf 
9.30 uur.  
Iedereen is van harte welkom. I.v.m. de organisatie wordt u wel vriendelijk 
verzocht u aan te melden bij Ans Houben: ajhouben@hetnet.nl of 045 -  
541 24 48.  
Namens Missionair Beraad Parkstad: Guus Prevoo en Ans Houben  

  



 

Guus Prevoo neemt afscheid van Vastenactie 
Vele jaren lang is Guus Prevoo het ge-
zicht geweest van Vastenactie. Talloos 
vele kerken, scholen, organisaties door 
heel Nederland, actief in missie en ont-
wikkelingssamenwerking, kennen hem als 
een gedreven man die hart heeft voor de 
idealen van Vastenactie. Op 17 oktober 
neemt hij in Utrecht afscheid en gaat hij 
met pensioen. Twee citaten die kenmer-
kend zijjn voor de spirituele houding van 
Guus Prevoo, willen we u niet onthouden: 
 “De ziel van Vastenactie ligt voor mij in 
het geloven, in de opdracht van Jezus om 

het Koninkrijk God te zoeken. Ik voel me erg thuis bij de oproep die Jezus in 
Matheus 25 doet: wat deed je voor de naakten, de hongerigen, de dorsti-
gen?” Guus laat zich zelf ook leiden door deze oproep: “Op mijn eigen 
bescheiden manier wil ik meewerken aan een betere wereld voor iedereen. 
En dat is meer dan een ethische opdracht. Ik doe dat omdat God dat van ons 
vraagt. De ziel van Vastenactie ligt voor mij in de mogelijkheid daarop te kun-
nen aansluiten.” 
"De paus roept in Laudato Si’ op snel werk te maken van een rechtvaardige 
en meer duurzame wereld. Het lijkt me goed daarbij aan te sluiten en van 
daaruit nieuw elan te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat mensen buiten de 
kerk daar ook voor open staan. Daarvoor moeten we wel naar buiten, naar 
mensen luisteren en ons engageren voor een betere wereld. Ook de paus 
maakt deze beweging en Jezus deed niet anders, dus waarom zouden wij dat 
niet kunnen?" 
Rob Pauls 
 

 

 

 

In gesprek met de Bijbel 
Elke derde vrijdag van de maand 
gaan we met elkaar in gesprek over 
de lezingen van de zondag. De ko-
mende maanden op: 
- 18 oktober: Geert Bles 
- 15 november: Eline Claassens 
20 december: valt uit i.v.m. de drukte 
rond Kerstmis. 
De bijeenkomsten zijn steeds van 
10.30 tot 11.30 uur, en zijn bedoeld 
voor iedereen die graag wil nadenken en praten over de teksten uit de Bijbel 
die het weekend erna in de liturgie gelezen worden. En de achtergrond daar-
van ontdekken. Van harte welkom! 
 



AGENDA 

Iedere woensdag 
10.00 uur: taalles 
13.30 uur: ATD Vierde Wereld 

Woensdag 9 oktober 
19.00 uur: Cantorgroep 

Donderdag 10 oktober 
10.00 uur: leesgroep Vraag en het 
wordt gegeven 
20.00 uur: parochiebestuur en pasto-
raal team 

Vrijdag 11 oktober 
10.00 uur: Mondiale fietstocht, start 
Pancratiusplein 

Zaterdag 12 oktober 
10.00 uur: studieochtend Missionair 
Beraad, C. Meulemansstraat 1 

Donderdag 17 oktober 
13.00-15.00 uur: de Smaak van Ar-
moede, de Smaak van Samen, 
winkelcentrum Giesen-Bautsch  

Vrijdag 18 oktober 
10.30 uur: In gesprek met de Bijbel 

Woensdag 23 oktober 
19.00 uur: Cantorgroep 

Woensdag 6 november  
19.30 uur: oecumenische avond 

 

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 11 
november. Intenties en kopij voor 16 
november t/m 15 december graag ui-
terlijk 28 oktober opgeven. 

mailto:andreas.r.pauls@gmail.com
http://www.taiama-andreas.org/


 

VIERINGEN 
12 oktober t/m 10 november 

Zaterdag 12 oktober 
18.00 uur: woord- en communievie-
ring in de huiskamer 

Zondag 13 oktober 
10.30 uur: woord- en communievie-
ring  
Koor: Sound of Peace and Freedom 
Gebed voor: Marie-José Zeedzen-
Gregoire (jaardienst) en Rob Takens   

Zaterdag 19 oktober 
18.00 uur: eucharistieviering in de 
huiskamer 

Zondag 20 oktober 
10.30 uur: eucharistieviering 

Zaterdag 26 oktober 
18.00 uur: woord- en communievie-
ring in de huiskamer 

Zondag 27 oktober 
10.30 uur: woord- en communievie-
ring 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
Gebed voor: Henriëtte Pronk (vw. 
verjaardag) 

Vrijdag 1 november 
10.30 uur: eerstevrijdagviering 

Zaterdag 2 november 
18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: Paula Gerards-Essers 
en Jos Gerards (jaardienst) 

Zondag 3 november, Allerheiligen 
10.30 uur: eucharistieviering en kin-
dernevendienst 
Koor: Cantorgroep 
Gebed voor: Willem Brassé, Bertha 
Brassé-van Oppen, Jacques Brassé 

Zaterdag 9 november 
18.00 uur: woord- en communievie-
ring in de huiskamer 

Zondag 10 november 
10.30 uur: woord- en communievie-
ring in de huiskamer 
 
 
 
Gedoopt 29 september 2019: 
Noud Gorski  
 
 


