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Paaskaars
Op de Paaskaars van dit jaar hebben we uitgebeeld dat we samen beter
willen zorgen voor onze wereld, ons gezamenlijk huis. Beter zorgen voor de
natuur, Gods schepping, en voor de mensen, voor elkaar. En als we dat allemaal zouden doen, dan krijgen we een nieuwe, betere wereld. Daarvoor
heeft Jezus zich zijn hele leven ingezet. En het heeft ook tot zijn dood geleid.
Dat zien we dus op de kaars staan: een omgekeerde wereld, die voortkomt
uit het kruis van Jezus. Daartoe worden ook wij uitgedaagd, want:
De wereld draait rond, en wij draaien mee.
Maar de wereld staat soms op zijn kop…
We staan niet altijd stil bij wat we teweegbrengen
in onze omgeving en ver weg.
De wereld draait door,
maar niet iedereen kan mee.
En toch: een andere wereld is mogelijk,
want de wereld, dat zijn wij.

Communie 2016
In februari hebben zich in een mooie presentatieviering de 32 communicantjes van dit jaar voorgesteld en sindsdien hangen hun foto’s in de kerk. Op het
tafeltje dat in de kerk voor het altaar staat, kunt u zien waar de kinderen van
de Windwijzer en de Tovercirkel op vrijdagmiddag steeds mee bezig zijn geweest. De kinderen van De Pyler werken samen met hun ouders aan het
project Juul in de Wolken. Op 24 april is de grote dag voor de 12 communicanten van basisschool de Windwijzer, op 1 mei voor de 6 kinderen van SO
De Pyler en op Hemelvaartsdag, 5 mei, is de communiedag voor 14 kinderen
van OBS de Tovercirkel.
En dit zijn de namen van onze communicanten van 2016:
bs de Windwijzer op 24 april, 10.30 uur:
Julian Kohlen, Liv Winkens, Renske Fiddelaars, Danaé Körver, Luca
Schoonbrood, Sean Gielkens, Mare Niels, Ruben Janssen, Filip Lux, Nina
van Avermaete, Mila Quaden, Rilana Lahaije.
Op 1 mei, 13.00 uur van SO De Pyler:
Kyan Huntjens, Thijs Handels, Jamiro Haanraets, Finn Duijzings, Henrico
Lenartowicz, Caine Bosch.
Op 5 mei, 10.30 uur van OBS de Tovercirkel:
Naomi Offergeld, Yurian Bruijenberg, Finn Bierman, Jason Bacchus, Dimitri
Langen, Daan Ozek, Pepijn Otten, Lynn Meys, Ahinoa Linssen, Julia Weyts,
Merijn Weyts, Shanaya Hendrix, Frederike Schings, Yanniek Linders.
Wij hopen dat deze kinderen een beetje hebben aangevoeld wat het gebaar
van breken en delen ook in onze tijd nog betekenen kan: in de voetstappen
van Jezus meewerken aan een mooiere wereld.
Voor alle communicanten en hun ouders en familieleden: van harte proficiat
en een heel mooie dag!
Orgelconcert in de Andreaskerk
Op zondag 17 april 2016 om 15.00 uur geeft Henri Nijsten een orgelconcert
in de Andreaskerk. Hij speelt werken van J. Pachelbel, H. Purcell, J.S. Bach,
W.A. Mozart en A. Piazzolla. De entreeprijs, een vrije gave, komt geheel ten
goede aan de Andreasparochie.
Van harte aanbevolen!

Jack Steeghs, diaconaal jongerenwerk onderweg (1)
‘Wat is er meer elementair dan
voeten op aarde?’, Rob Takens in
de brochure Gabriël ontmoet Andreas, Sint Andreasparochie
november 2015
Na het kennismakingsartikel in het
vorige parochieblad is dit een eerste van wat een maandelijkse
bijdrage mag worden. Ik ben nu
ongeveer een maand voor een dag
in de week aan de slag met diaconaal jongerenwerk (16-25 jaar). En het lijkt
mij waardevol om in het parochieblad regelmatig van me te laten horen. En
misschien geef ik jou aanleiding om een reactie te geven… Of je nu jongere,
ouder of gewoon geïnteresseerde bent, voel je vooral aangesproken. Kijk
maar.
Betrokkenheid doorgeven vraagt meer dan het gewone
Ik heb inmiddels meerdere jongeren en parochievrijwilligers gesproken. Ik
proef betrokkenheid. Betrokkenheid = Kansen! Hoe eenvoudig dit ook klinkt,
kennelijk is het in onze tijd van leven niet zo gemakkelijk (meer) om elkaar te
blijven bezielen. Hoe blijf je verbonden met de geloofstraditie die je dierbaar
is en ga je tegelijkertijd nieuwe wegen verkennen?
Daarom heeft de Andreasparochie een ambitieus beleidsplan geschreven,
waarin het omzien naar elkaar als belangrijkste opdracht staat geformuleerd
(http://www.sintandreas.nl/plan.html). En nu heb ik het voorrecht dat ik, wat
betreft het jongerendeel, hieraan mag werken.
De weg die ik voor me zie
Na een serie kennismakingsgesprekken werk ik toe naar activiteiten. Omdat
ik op andere werkplekken heb gezien dat mensen ongelofelijk veel van elkaar
kunnen leren. En het is nog leuk ook. Wil jij iets betekenen in bijeenkomsten
van en voor jongeren, of in de voorbereiding, laat het me weten!
Bereikbaarheidsgegevens
Ik probeer zoveel mogelijk op maandagen tussen 10.30 uur en 16.00 uur op
het parochiecentrum aanwezig te zijn. Voel je welkom om langs te komen.
Wil je een afspraak met me maken (eventueel op een ander moment)? Dan
kan ook. Tot ziens!
Jack Steeghs
steeghsjack@gmail.com
06 - 26 98 94 11
Dit project wordt gesubsidieerd door commissie PIN van de Nederlandse religieuzen, het Kansfonds en het Limburgs Diaconaal Fonds.

Laudato Si’ – een oproep van de paus, deel 4
In zijn encycliek Laudato Si’ wordt ieder mens van goede wil uitgenodigd om
zorg te dragen voor ons gezamenlijk huis, onze Zuster Moeder Aarde. Zuster
omdat zij net als wij geschapen is en het schepsel zijn met ons deelt. Moeder
omdat zij al het leven, in ons en om ons heen heeft mogelijk gemaakt en geboren heeft doen worden. Deze zuster huilt omdat het natuurlijke leefmilieu
ernstig beschadigd wordt door ons onverantwoorde gebruik en misbruik van
de goederen die God in haar heeft gelegd. Met name christenen hebben de
opdracht, voelen het als een plicht om zorg te dragen voor de natuur en de
meest zwakke broeders en zusters. De rijkdom van de christelijke spiritualiteit
kan hieraan een bijdrage leveren. Wat het evangelie ons leert heeft gevolgen
voor onze wijze van denken, voelen en leven. Het gaat daarbij met name om
onze innerlijke houding. Wij moeten opnieuw voelen dat wij elkaar nodig hebben, dat wij een verantwoordelijkheid hebben tegenover de ander en de
wereld. "Van God is de aarde en die haar bewonen" (Psalm 24). De aarde is
niet van ons, zij is ons gegeven. En dat betekent dat alle grond heilige grond
is, elk schepsel heilig schepsel is en elk brood heilig brood is. Harry Mulisch
schreef jaren geleden het boek De ontdekking van de hemel. Samen zouden
we het boek kunnen gaan schrijven over De ontdekking van de aarde.
Harry Kerckhoffs

Mijn eerste kennismaking met Laudato Si'
Laudato Si' is het boek dat paus Franciscus heeft geschreven, waarin hij zich
zorgen maakt en zich richt tot alle mensen van de hele wereld! Het is een indringende boodschap aan ons allemaal, om aandacht te hebben voor de
verantwoordelijkheid die ieder mens heeft ten aanzien van de zorg voor de
aarde, haar bewoners en de hele schepping!
Na de inleiding wordt het boek verdeeld in zes hoofdstukken, waarin veel
problemen en zorgen besproken worden, die door het menselijk handelen zijn
ontstaan.
Soms is het taalgebruik heel helder en duidelijk, maar diverse keren moest ik
wel twee of drie keer nogmaals langzaam lezen om de kern en de materie te
begrijpen!
Met een kleine groep zijn we samen gekomen om Laudato Si' te bespreken.
Harry Kerckhoffs heeft de leiding; hij heeft een kleine samenvatting gemaakt
en zich verdiept in deze materie.
Het boek vraagt veel aandacht en inzet van jezelf. Samen praten over moeilijke vraagstukken en zoeken naar eventuele verbeteringen is spannend en
werkt verhelderend. De eerste bijeenkomst was voor mij hartverwarmend. Er
volgen nog twee bijeenkomsten: 8 april en 13 mei om 10.30 uur. Eventueel
wordt dit avontuur verlengd.
Riet Broekaart

Project vluchtelingen
Tastbaar resultaat van de viering bij gelegenheid van de 'week voor de eenheid' op 17 januari was het besluit om als drie kerken (De Ark, Tempsplein,
Andreas) samen een inloopmogelijkheid te bieden aan vluchtelingen en wijkbewoners. Op maandag tussen 13.00 en 15.00 uur is deze mogelijkheid er in
de Andreaskerk. Dat is voor de mensen van het asielzoekerscentrum (azc)
Imstenrade de dichtstbijzijnde kerk. Ons doel is de mensen in het azc de gelegenheid te bieden om op een veilige en rustige plek met Nederlanders in
contact te komen. Elkaar ontmoeten maakt dat er spontane activiteiten groeien. We ontdekken elkaars gewoonten en rituelen. We spreken met handen
en voeten, en we worden creatief daarin. Je wordt gedwongen te verwoorden
wat je gelooft en wat je waarom doet. Deze ontmoetingen laten je niet onberoerd; niet omdat de vluchtelingen hun verhaal zo graag vertellen, maar
omdat het zulke gewone mensen zijn die net als wij snakken naar een gezin,
een baan, een huis, naar een leven zonder angst.
Op donderdagmorgen gaan we naar het azc om mensen daar te ontmoeten
en te vertellen over ons aanbod op maandagmiddag.
Een aantal Syriërs kwam naar een viering. Een van hen was organist; hij had
vier jaar niet meer gespeeld en in de koffiekamer speelde hij op Palmzondag
dansmuziek. Het tweede weekend kwam zijn zoon mee, die volgens vader alleen nog maar at en sliep. Vorige week zag ik een gezinnetje met een baby
van vijf maanden. Ze vroegen me om koekjes voor het kind (door ernaar te
wijzen). Vandaag kwamen ze weer met het briefje met de uitnodiging dat ik
hen de vorige week gegeven had. Ze wilden wel komen maar ze hadden
geen kinderwagen. Ze spreken alleen Koerdisch. Wij weten een tolk die met
hen kan praten.
Opvallend is dat je in de grote zaal waar we wekelijks komen, nauwelijks
vrouwen ziet. Ze komen niet naar de twee vrouwengroepen die gepland zijn.
Het zal een kwestie van langere adem zijn hen op het spoor te komen. We
zijn in de azc-school geweest (vlak achter de Andreas). We werden hartelijk
ontvangen door de directrice Chantal Pastoor. Ook daar komen de moeders
niet. Ruim 100 kinderen zijn daar nu. Via de school zullen we ook proberen
de moeders te bereiken.
U bent welkom op maandag tussen 13.00 en 15.00 uur. U mag ook bijvoorbeeld een half uur binnenlopen en kennismaken bij een kopje koffie of thee.
Hebt u suggesties voor de inloop, misschien nog gezelschapsspellen? We
horen het graag.
Eline Claassens

Parochiedag 12 maart 2016
Zo’n 30 personen kwamen bijeen om mee te praten over de toekomst van de
Andreasparochie. De sfeer was enthousiast, geanimeerd en betrokken.
In de ochtend werd vooral het woord gegeven aan de zes werkgroepen, die
in november 2014 (onze eerste parochiedag) werden opgericht en die in het
afgelopen anderhalf jaar hard gewerkt hebben: de werkgroepen PR, financien, jongeren, kerk & kunst, zorg (nu ontmoetingsgroep geheten) en
columbarium. Het is onmogelijk om hier alle verslagen te vermelden. U kunt
ze op onze website lezen: www.sintandreas.nl.
Na deze inbreng uit de werkgroepen en het levendige meedenken van ieder
daarop, bracht het parochiebestuur nog een aantal zaken onder de aandacht.
Allereerst een groot compliment aan alle werkers uit de werkgroepen voor
hun inzet. De aanleiding voor het ontstaan van al deze groepen – het dekenaal kerkenplan met daarin een aankondiging van een mogelijke sluiting van
de parochie – heeft veel goeds gebracht, zoals we vandaag konden horen,
ook saamhorigheid en betrokkenheid.
Verder werd een dringende oproep gedaan om het parochiebestuur te versterken; met name een penningmeester is dringend nodig, en een secretaris,
maar ook bestuursleden in het algemeen zijn erg welkom. Er wordt beroep op
ons gedaan om mee te zoeken, want een sterk bestuur is belangrijk.
Over de nieuwe deken: pastoor Hans Bouman komt op 1 april kennis maken
met parochiebestuur en pastoraal team. Ook onze plek in de federatie van
kerken van Heerlen-Zuid komt dan aan de orde.
We gaan de toekomst hoopvol tegemoet.
Na de lunchpauze, voortreffelijk voorbereid door Conny en Mia, maakten we
de overstap naar de toekomst. In kleine groepjes brainstormden we hoe we
een volgende stap kunnen maken naar een goede toekomst voor onze Andreas. Dit leverde een levendige en betrokken discussie op. Op flaps werden
ideeën verzameld en vervolgens geprioriteerd. Unaniem werd onderschreven
dat we moeten inzetten op ‘verdiepen’ en niet op meer nieuwe activiteiten.
Enkele belangrijke ideeën, die de meeste ‘punten’ kregen, zijn:
 inloopmiddagen voor meer interactie; breed ingevuld;
 vrijwilligersdag voor iedereen;
 muziek als verbindingselement tussen mensen (ouderen; jongeren); ook
muziekinstrumenten (zanguurtje; viering door/voor jongeren met eigen
muziek);
 activiteiten van buiten naar binnen brengen;
 delen van ons kerkgebouw met andere kerken.
Daarmee sloten we deze zeer inspirerende parochiedag af, met dank aan allen die deze dag meegedacht en meegewerkt hebben.
Nan Paffen

De zondag van de Vastenaktie
Op zondag 6 maart werd er veel aandacht besteed aan de Vastenactie. De liturgie werd vooral opgebouwd rond het evangelie over de verloren zoon: de
barmhartigheid van de vader voor zijn verloren gewaande zoon en het gesprek met de oudste zoon om die handelswijze uit te leggen: je hebt altijd al
alles wat van mij is… Daar gaat het in de vastenactie eigenlijk ook over: het is
niet alleen barmhartigheid verlenen aan mensen in Sierra Leone, maar ook
om de gedachte dat wij altijd al zo veel hebben.
Na de dienst werd tijdens het koffie-/theedrinken een powerpointpresentatie
vertoond, waarin kinderen die deelnemen aan ons project voor Defence for
Children in Kabala, aan het woord kwamen. Hun stem klinkt en wordt gehoord op scholen en bij de overheid. Dat is het doel van dit project: kinderen
mondig en weerbaar maken, zodat ze in de toekomst dit land weer samen
kunnen opbouwen. Daarna was er een quiz met wetenswaardigheden over
Sierra Leone, die zelfs voor ingewijden nog moeilijk genoeg bleek te zijn.
Uiteindelijk werd er flink ’gedjembéd’; het was een lust voor het oor.
We kunnen terugzien op een mooie morgen. De bijdragen tot half maart bedroegen in totaal € 1.752,50. Als u wilt kunt u nog steeds een bijdrage
storten: NL97 ABNA 0514602341.
Wilt u meer weten, bezoek dan onze website: www.taiama-andreas.org.
Gard Verstegen
Paaspelgrimage Paasnacht 2016
Met een kleine groep, gewapend met een lantaarn en een brandende kaars,
liepen we langs kerken en kapellen met telkens een korte meditatie, het licht
van de paasochtend tegemoet. Een aangename temperatuur met daarbij
thee/koffie in de Tempspleinkerk, met wijn, eieren en stokbrood in de Barbarakerk in de Kakert ontvangen door de zichtbaar ontroerde koster die vertelde
dat 'zijn' nu drie jaar slapende kerk met ons bezoek voor even ontwaakte...
daarna een hartelijke ontvangst in de Ark met groentesoep. Bij het kruis bij
kasteel Strijthagen een stop in de regen, even maar; wat is dat mooi zo'n
beeltenis bij het ochtendgloren. In de verte zagen we al de lichten in de Andreaskerk, waar Linda Flekken voorging in het afsluitende ochtendgebed en
waar ons een rijk en gezellig ontbijt wachtte dat door Pierre en Linda was
voorbereid. Dan is het echt Pasen.
Eline Claassens

Even voorstellen: Léon Lemmens
Ik ben geboren op zondag 26 augustus 1962 te Sittard. Na
een paar jaar zijn we verhuisd naar Geverik (gemeente
Beek). Daar ben ik opgegroeid en heb ik mijn jeugd doorgebracht. Van daaruit heb ik wat rondgetrokken in het
Limburgse land. Uiteindelijk heb zo'n 20 jaar in Urmond gewoond. Nu woon ik met veel plezier in de Kluis in Geleen.
Ik heb geleerd voor kok, kelner en daarna voor elektricien. Omdat er in die tijd
voor een elektricien weinig tot geen werk was, heb ik de opleiding betontimmerman gevolgd. Na deze tweejarige opleiding ben ik verder gegaan met de
cursus uitvoerder. Deze heb ik door omstandigheden niet kunnen afmaken.
Ik heb diverse banen gehad, van productiemedewerker tot archiefmedewerker. Uiteindelijk kon het lichaam het niet meer aan en werd ik afgekeurd.
Stilzitten kon ik niet; daarom heb ik meegewerkt aan kleine projecten voor
arme kinderen in een weeshuis in Bosnië.
In 2007 ben ik gescheiden en rolde van het ene in het andere. Zo werd ik secretaris van het wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis, en kwam hierdoor in
aanraking met de Wet maatschappelijke ondersteuning en de gemeente. Ik
ben lid geworden van de Wmo-raad. Vanuit het wijkplatform hebben we diverse projecten opgezet om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen.
Ik was ook vrijwilliger bij Partners in Welzijn, bij de afdeling Raad en Daad.
Hier hielp ik mensen die hun zaken financieel even niet op orde hadden. Ik
ordende hun papieren en keek met de cliënt hoe we de situatie zouden kunnen aanpakken. Vaak kwamen de cliënten in het schuldhulpverleningstraject
terecht. Er waren regelmatig schrijnende gevallen bij.
Na mijn vrijwilligerswerk bij Partners in Welzijn, ben ik bij het Sociaal Overleg
Sittard-Geleen actief geworden, en werd ik intermediair van de Roma en Sinti
in de Westelijke Mijnstreek. Vanuit die hoedanigheid ben ik de cursus Kracht
en Ontmoeting van het Huis voor de Zorg gaan volgen. Uitgangspunt van deze cursus is de presentietheorie. Vanuit de presentietheorie zou ik alleen
aanwezig moeten zijn en niet doen. Dat is een hele opgave. Vooral als je gewend bent te doen. Presentie houdt in:
 een open agenda,
 openheid voor de ander,
 aandachtige betrekkingen aangaan,
 aansluiten bij het bestaande,
 perspectiefwisseling,
 zich aanbieden,
 geduld en tijd,
 trouw en toeleg,
 luisteren naar een ander.
Na een kennismakingsgesprek met Marion, Nan en Thijs zijn Marion en ik de
wijk ingegaan. Ondertussen ben ik in het kader van deze cursus al enkele
weken in jullie parochie aan het rondlopen. Ik heb diverse gesprekken gevoerd en heb hiervan een verslag gemaakt.
Hoe het verder gaat verlopen is een open vraag.

Columbarium
Zoals in vorige parochiebladen al uitgebreid verteld kunnen we starten met de
aanleg van het columbarium. De eerste stap is het leggen van de tegels met
de namen van de door u gekozen inspirerende/heilige vrouwen en mannen in
het pad om de kerk. In de komende parochiebladen zullen we iets meer vertellen over deze mensen. We beginnen in dit blad met:
Florence Nightingale
Florence werd geboren in 1820 als kind van zeer welgestelde Engelse ouders. Zij moest niet veel hebben van de weelde en de luxe waarin zij
opgroeide. Ze vond het maar een leeg bestaan. Ze ging vrijwilligerswerk doen
onder de arme plattelandsbevolking, waar ze te maken kreeg met ziektes als
gevolg van de armoede. Door dit werk voelde ze zich steeds meer geroepen
om zich in te zetten voor de zieke medemens. Maar dat had nogal wat voeten
in de aarde, want haar ouders zagen dat helemaal niet zitten. Dat was werk
beneden hun stand. De vele ruzies maakten Florence steeds vastberadener
haar roeping te volgen, waarbij haar geloof een grote rol speelde.
Ze was 34 toen in Rusland de Krimoorlog uitbrak. In krantenberichten las ze
over de mensonterende toestanden in de barakken van de gewonde soldaten. Duizenden stierven aan cholera, dysenterie en tyfus. Ze besloot toen om
met een groep verzorgers naar de frontlinie te gaan om hulp te verlenen.
De legerleiding stond niet direct op haar te wachten, want men was van mening dat de militaire gezondheidsdienst mannenwerk moest blijven.
Bovendien was het voor een vrouw een ‘ongehoorde’ zaak om mannen te
verplegen. In Istanbul verzorgde Florence de gewonden echter met geduld en
tact. Als ze ‘s nachts de ronde deed om te zien hoe het met haar ‘jongens’
ging, had ze altijd een lampje bij zich. Dat bezorgde haar de bijnaam ‘The lady with the lamp.’
Toch verbaasde het haar dat er ondanks die goede verzorging in het hospitaal veel soldaten overleden. Uit onderzoek bleek de oorzaak een defecte
riolering te zijn. Florence besefte dat hygiëne een belangrijke rol speelde bij
het genezingsproces.
Na haar terugkomst in Engeland begon ze in Londen een verpleegstersopleiding in het St. Thomashospitaal, dat nog altijd geldt als de eerste degelijke
verpleegstersschool. Het vak ‘verpleegkundige’ was eind 19e eeuw nog niet
uitgevonden en de verpleging van zieken en gewonden gebeurde veelal door
kloosterzusters. Door haar inzet voor de gezondheidszorg werd Florence een
belangrijke grondlegger van de moderne verpleegkunde.
Ze stierf in 1910, 90 jaar oud. Drie jaar voor haar dood kreeg ze een hoge
koninklijke onderscheiding van de Engelse koning, die aanvankelijk weigerde
omdat ze een vrouw was…
De Zwitser Henri Dunant werd geïnspireerd door Florence Nightingale. Ook
hij trok zich het lot van de gewonde soldaten aan, en zijn werk leidde uiteindelijk tot de oprichting van het Rode Kruis.
Hans Heijster

In gesprek met Brigitte Vogt
'Ik ben niet voor niks op de wereld gezet, ik heb een bedoeling, een opdracht;
ik mag mezelf niet verloochenen door me anders voor te doen dan ik ben'.
Met dit gezegde van Brigitte is de toon gezet voor het gesprek met haar. In
de koffiekamer van de Andreas vertelt ze mij haar levensverhaal:
Ik ben geboren in Simpelveld, oudste uit een gezin van
vier dochters, en woon er nog. Mijn vader had er een fabriek (ramen en deuren); mijn ouders maakten graag uit
pure nieuwsgierigheid verre reizen naar andere culturen.
Een goede vriend, die in dezelfde straat woonde, was
missionaris en arts in Brazilië, en nodigde mij uit. In 1984
(ik was 22) ging ik erheen, woonde in de favela en werkte
in een kindercrèche. Ik zag er de barre werkelijkheid en
was geraakt door het gevoel voor mensen van deze missionaris en zijn sociale inzet, die niet werd gewaardeerd
door de lokale kerkleiding. Hij heeft daardoor veel moeilijkheden ondervonden en was eenzaam.
Toen ik na vier maanden terug was in Nederland, kreeg ik een baan in het
jeugdwelzijnswerk, mijn vak. Mijn ervaring in Brazilië bleef mij echter bezighouden; ik vond aansluiting in het Missionair Centrum in Heerlen. Vreemde
culturen vind ik niet bedreigend maar verrijkend; ze wekken juist mijn nieuwsgierigheid. En altijd, wanneer ik mensen in nood zie of in armoede, kom ik in
beweging. Ik ben trouwe kerkganger, maar de zorg voor mensen vind ik niet
in alle kerken – waar het volgens mij gewoon hoog op de agenda hoort te
staan – maar wel in de Andreas. Wat me in deze kerk ook zo boeit is dat leken – ook vrouwen – het woord mogen voeren en dat de priester luistert; ook
dat het uitdrukkelijk gaat om de inhoud van de boodschap en om dialoog die
men in gang probeert te zetten. Er wordt altijd een appèl op mensen gedaan
om na te denken, om naar elkaar te luisteren, en de boodschap in de praktijk
om te zetten. Daadwerkelijk geloven is voor mij dan ook het echte geloven:
de boodschap van Jezus in onze tijd op onze eigen plek gestalte geven.
Een lied dat mij aanspreekt is de psalm 'want mijn herder is de Heer, nooit zal
er mij iets ontbreken', vooral als dat vol vuur en met de armen omhoog gezongen wordt in het Braziliaans door mensen die bijna alles ontberen. Een
inspirerend persoon in mijn leven is Dom Helder Camara, de bisschop van
Recife. Hij zette mensen aan om na te denken over zichzelf. Hij preekte uit
het hart, keek naar mensen en luisterde naar hen.
Ik heb niet zoveel met de dood. Ik ben er ook niet bang voor. Wij mensen zijn
uniek, en hebben onze levensopdracht te vervullen, om de hemel hier op
aarde te maken. Hoe het er later uitziet, weet ik niet. We moeten het leven
niet willen beheersen: 'Het kump wie het kump'. Als je me vraagt of ik nog
een levensles heb voor anderen, dan zeg ik spontaan: sta vaker stil, letterlijk,
stil in het nu, en kijk om je heen, laat je verrassen. Ik zou daarom ook wel een
paar mensen aan tafel willen nodigen, bij wie ik een dergelijke levenshouding
vermoed: Marcel Mollink met zijn pretoogjes; hij heeft geen pretenties, geen

behoefte om zich te poneren, is tevreden met hier en nu. Ook zou ik Frans
Reinders bij mij aan tafel willen hebben en naar hem luisteren; hij heeft zoveel te vertellen. En als derde Leopold Boers: hij was broeder oblaat van
Maria, maar is weggestuurd; hij telde niet mee omdat hij weinig opgeleid was
en eigenlijk niet 'paste' in een klooster met regels. Waarom die drie? Ik wil
graag unieke mensen met elkaar in contact brengen en zien groeien.
Hier hebben we het gesprek moeten stoppen; de koffiekamer moest gestofzuigerd worden. Brigitte had nog net de tijd om het stokje door te geven aan
Marcel Mollink.
Geert Bles
AGENDA
Iedere maandag
13.00-15.00 uur: inloop vluchtelingen
en wijkbewoners
Iedere donderdag
14.30 – 16.00 uur: inloopmiddag
Woensdag 13 april
19.00 uur: cantorgroep
Donderdag 14 april
20.00 uur: parochiebestuur
Vrijdag 15 april
10.30 uur: in gesprek met de Bijbel
Zondag 17 april
15.00 uur: orgelconcert H. Nijsten
Donderdag 21 april
20.00 uur: pastoraal team
Woensdag 27 april
10.00 uur: redactie parochieblad
19.00 uur: cantorgroep
Donderdag 28 april
9.30 uur: liturgiegroep
Woensdag 11 mei
19.00 uur: cantorgroep
20.00 uur: pastoraal team
Donderdag 12 mei
20.00 uur: parochiebestuur
Vrijdag 13 mei
10.30 uur: Leesgroep Laudato Si’

Ontmoetingsgroep
Welkom elke donderdagmiddag van
14.30 tot 16.00 uur; de poort staat
open, koffie en thee staan klaar.
Enny, Eline, Thea, Ria of Marion van
de ontmoetingsgroep ontvangen je
graag in de koffiekamer. Iedereen is
welkom, iedereen die het fijn vindt
een ander te ontmoeten, tijd te nemen voor elkaar, elkaar beter te
leren kennen. Ook om je hobby, je
passie en je interesses te delen.
Voor een luisterend oor, een zinvol
gesprek. Of gewoon om er even uit
te zijn, een praatje te maken, kopje
koffie te drinken…
We hopen een echte gezellige ontmoetingshuiskamer te kunnen
realiseren van waaruit initiatieven
naar ieders zin gerealiseerd kunnen
worden. Kom vrijblijvend eens binnenwandelen. Vind je het ongezellig
om alleen te komen, neem dan gerust iemand mee. Tot donderdag?
Wil je zelf een initiatief ontplooien,
neem dan contact op met:
Enny Kerckhoffs, telefoonnr. 045 542 51 53 of via e-mail:
kerckhoffs69@hotmail.com
Eline Claassens, telefoonnr. 045 571 84 67 of via e-mail:
elineclaassens@gmail.com
of een van de gastvrouwen: telefoonnr. 045 - 541 33 81.

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
__________________________
Overleden
20 maart 2016
Nathalie Schmitz
__________________________
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 9 mei.
Intenties voor 14 mei t/m 12 juni
graag opgeven voor 25 april.

VIERINGEN
16 april t/m 8 mei
Zaterdag 16 april
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 17 april
10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: cantorgroep
Zaterdag 23 april
18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 24 april
10.30 uur: eerste communieviering bs.
de Windwijzer
Gebed voor: Doortje van den EijndenLagarde (vw trouwdag)
14.00 uur: doop Joan en Justin Jagers
Zaterdag 30 april
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 1 mei
10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
13.00 uur: eerste communieviering SO
De Pyler
Woensdag 4 mei, Hemelvaart
19.00 uur: eucharistieviering
Donderdag 5 mei, Hemelvaart
10.30 uur: eerste communieviering
OBS de Tovercirkel
Vrijdag 6 mei
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Zaterdag 7 mei
18.00 uur: dankdienst communicanten
Zondag 8 mei
10.30 uur: woord- en communieviering
Donderdag 12 mei
10.30 uur: Corisbergviering

