PAROCHIEBLAD H. ANDREAS
DECEMBER 2016 / JANUARI 2017

Kerstmis 2016
Schrijven over Kerstmis dit jaar, het voelt als tegenstrijdig, als niet passend,
om in deze wereld met grote problemen
de geboorte van een kind te vieren.
Of, voelen we door alle problematiek aan
dat we juist nu, vooral nu, dit geboortefeest moeten vieren,
omdat we weten dat alle mensen ten diepste
verlangen naar een betere wereld?
Omdat we aanvoelen dat een kind – puur en open – hoop geeft,
dat het alles de moeite waard maakt,
een nieuw begin mogelijk maakt,
dat het een antwoord is
– het enig overtuigende –
om die betere wereld de kans te geven om te groeien?
Dat onze wereld in nood
zich laat raken
aanraken
door de geboorte van een kind.
Elk moment kan het wonder gebeuren
dat God mens wordt in ons.
Abel Herzberg verwoordt het zo mooi in een gedicht:
Zoals er mensen zijn die zingen,
niet omdat zij dit willen,
maar omdat er een stem in hen oprijst,
zo zijn er mensen die geloven,
niet uit angst en niet uit hoop op beloning,
maar omdat zij krachtens hun wezen
niet anders kunnen.
Het pastoraal team, het parochiebestuur en alle vrijwilligers van de Andreasparochie wensen u en elkaar van harte een Zalig Kerstfeest toe, en alle
goeds, kracht en vertrouwen in het nieuwe jaar, dat ons jaarthema 'maak mij
mooi' ons draagt, het hele jaar door!
Eline Claassens

Vieringen Kerstavond 24 december
17.00 uur: kleuterviering
We zingen en luisteren naar kerstliedjes. De kinderen kunnen op de mat voor
het altaar luisteren naar het verhaal over Balthasar die een ster zag die groter
was en meer licht uitstraalde dan de andere. Hij zocht het op in zijn boek: die
ster die hij had gezien, zou wel eens kunnen betekenen dat er een koning
geboren is die vrede brengt...daar wilde Balthasar meer van weten. Hij zette
zijn kroon op, droeg zijn dienaren op de kamelen te zadelen en alles in orde
te maken voor een lange reis... Als je wil mag jij de knuffel waar jij voor kiest
op de lange reis, meenemen. Graag tot dan.
18.00 uur: familieviering
Een viering waarin we samen met de kinderen het kerstverhaal willen vertellen. De kinderen mogen iets meenemen van thuis dat bij het kerstverhaal
hoort, bijv. een schaapje, een ster, een herdershoed of staf, een engelenkroontje. Bedenk zelf maar wat jullie mooi vinden passen… Met muziek,
zingen, bidden en vertellen gaan we naar Kerstmis toe.
Van harte welkom.
20.00 uur: eucharistieviering
Elk jaar wordt in Bethlehem een Vredeslicht ontstoken en daarna door kinderen over de hele wereld verspreid. Ook dit jaar wordt door een aantal
Nederlandse scouts het licht uit Bethlehem in Wenen opgehaald en naar Nederland gebracht. Op 18 december, de zondag voor Kerstmis komt dit licht
aan in Roermond en wordt door verschillende (scouting)groepen opgehaald
en verspreid. Ook wij willen dit Vredeslicht uit Bethlehem een plek geven in
onze viering. De geboorte van Jezus is immers de geboorte van het Vredeskind, dat ook het Licht van de Wereld genoemd wordt. Het koor Sound of
Peace and Freedom bereidt deze viering mee voor en verzorgt de muziek.
Nieuwjaarsborrel
Het is inmiddels traditie in onze parochie om elkaar op Nieuwjaarsdag persoonlijk een goed nieuw jaar te wensen. Ook dit jaar bent u weer van harte
welkom na de viering van 10.30 uur om met ons het nieuwe jaar in te luiden, onder het genot van koffie/thee of een glaasje wijn.
Graag zien wij u dan.
Parochiebestuur en pastoraal team

Thema: maak mij mooi.
In het nieuwe liturgische jaar is ons thema maak mij mooi. Het lied Delf mijn
gezicht op heeft twee coupletten, die eindigen met de bede: maak mij mooi,
maak mij mooi.
God heeft andere maatstaven dan de wereld. God zegt: jij bent mooi zoals je
bent. Hij kijkt niet naar grijze haren, niet naar leeftijd, niet naar rimpels, niet
naar een handicap, niet naar gebrokenheid. In de wereld ligt dat anders: daar
gelden jeugd, glamour, status, bezit, macht. Daar geldt niet wat je bent, maar
wat je hebt.
Ook in onze eigen wereld ligt het vaak anders. We denken: ik ben lelijk, ik
ben te dik, ik tel niet mee, ik kan niet goed leren, ik heb geen werk, ik heb
schulden, ik heb geen eigen huis, ik heb een oude tweedehands auto; allemaal redenen om niet in mijzelf te geloven, om mijzelf niet mooi te vinden.
Als wij bidden: maak mij mooi...maak mij mooi, vragen wij dat we naar onszelf
en naar anderen mogen leren kijken door de ogen van God; dat wij door het
uiterlijke heen mogen leren kijken naar innerlijke schoonheid, zoals God naar
ons kijkt.
Met elkaar in gesprek over het thema: voltooid leven?
In de media was en is er nog steeds volop aandacht over de vraag of wij
mensen zelf kunnen bepalen of ons leven voltooid is; of we een arts, familie,
vrienden kunnen vragen ons te helpen uit het leven te stappen. Wat vinden
we daarvan en heeft ons geloof daar invloed op? Daarover willen we (als
pastoraal team) met ieder die dat wil, in gesprek gaan. Op de ochtend van 9
december was daartoe de eerste gelegenheid. Op 10 januari om 19.30 uur
herhalen we dit. We nodigen u daarvoor van harte uit.

Doopdata 2017
Voor 2017 zijn de doopzondagen: 29 januari, 19 maart, 23 april, 21 mei, 2 juli,
27 augustus, 24 september, 22 oktober en 26 november.
Het kennismakingsgesprek voorafgaande aan de gekozen doopdatum met
Pastor G. Bles vindt plaats op maandag 16 januari, 6 maart, 8 mei, 28 augustus of 2 oktober.
Sterretje van Bethlehem
26 november heeft de sterretjesviering plaatsgevonden waarin de dopelingen
van 2015 hun sterretje van Bethlehem mee naar huis mochten nemen.
Voor degenen die het sterretje niet zijn komen ophalen, bestaat tot 1 januari
de mogelijkheid om dit alsnog te doen van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00
en 12.00 uur bij de gastvrouw in de parochie.

Een jaar na Serious Request
Vorig jaar waren veel mensen uit het kerkelijk landschap van Parkstad uit de
Bijbel aan het lezen, er werd gegeten tijdens de solidariteitsmaaltijden, statiegeldflessen werden verzameld, mutsen gebreid, kookboeken verkocht,
gestemd op de Serious Request top 10. Velen bezochten de Preek van de
Leek en de pop-up kerk. Veel mensen hebben zich ingespannen voor Serious Request en met wat een resultaat. Er is in totaal meer dan 36.000 euro
opgehaald voor het Rode Kruis. Een bedrag dat iedereen, deelnemers en organisatie, volledig heeft verrast.
Maar wat is er, behalve het goed bestede geld, nog meer gebeurd naar aanleiding van deze hele actie? Welke onverwachte neveneffecten waren er?
Het grootste effect zit wel in kennismaking. Kennismaking tussen de verschillende geloofsgemeenschappen. Mensen hebben elkaar ontmoet in het actief
bezig zijn met barmhartigheid door zijn/haar talent
in te zetten.
Maar dat niet alleen, het idee
van de pop-up kerk heeft
een vervolg gekregen in
Dronten. Het organiserend
team van het project De
Kerk Draait Door (DKDD),
een religieuze variant op de
bekende tv-show De Wereld
Draait Door, heeft een aflevering van DKDD gedaan in
de pop-up kerk in Heerlen.
Het team van DKDD heeft het concept van de pop-up kerk geadopteerd en
tijdens de Meerpaaldagen in Dronten in een leegstaande winkel ook een plek
van bezinning, stilte en zingeving ingericht.
Verder heeft een groep uit Hoogeveen in september ook de recordpoging Bijbellezen gedaan. Daar was het een sponsoractie voor het Nederlands Bijbel
Genootschap. In Hoogeveen wilden ze graag het record van Heerlen (iets
meer dan 90 uur) verbreken. Ze hebben uiteindelijk 100 uur achter elkaar
door gelezen.
En er is een groep uit de protestantse kerk in Heerlen door de pop-up kerk zo
geïnspireerd dat ze onderzoeken of het mogelijk is om een permanente vorm
van pionieren, een andere vorm van kerk zijn, in Parkstad te ontwikkelen.
Zo terugkijkend op het project is er nog steeds grote tevredenheid over het
verloop van de acties en het behaalde (financiële) resultaat. En zeker is de
organisatie verrast door het effect dat het Serious Requestproject nog steeds
heeft. Hartelijk dank voor alle steun en inzet op welke manier dan ook tijdens
Serious Request 2015 in Heerlen.
Hanne-Maria Minderhoud

Jack Steeghs, diaconaal jongerenwerk onderweg (8)
Het is december 2016. De feestmaand bij uitstek. In het kerkelijk jaar is de
voorbereiding op een feest minstens zo belangrijk als het feest zelf. Advent
brengt ons dichterbij het feest van het licht: Kerstmis. God is levensnabij gekomen in een mensenkind. In dit licht mogen wij erop vertrouwen dat Hij met
ons is en dat we er niet alleen voorstaan.
Dit geldt ook voor het jongerenproject dat ik sinds half februari 2016 in de
Andreas vervul. Meerdere activiteiten hebben we gehad. In een wisselende
samenstelling van betrokken jongeren. Doen en gaandeweg uitproberen en
overleggen wat werkt. Het hoort allemaal bij de voorbereiding gericht op een
basis die past bij de Andreas. Zodat straks niet steeds het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden.
Voorbereidingen gericht op die basis zijn niet voor iedereen zichtbaar, maar
ze zijn er wel. ‘Er gaat iets nieuws beginnen’ zegt de profeet Jesaja. De
kracht van geloofsgemeenschappen is dat die bewustwording de goede werken voedt. Mensenwerk wordt goddelijk geïnspireerd mensenwerk. Een
wereld van verschil voor wie het wil zien. Jesaja vervolgt dan ook: ‘zie je het
nog niet?’
Op het moment van dit schrijven is de datum dat ik het jongerenproject afrond
nog niet bekend. Waarschijnlijk ergens in het voorjaar. Meerdere jongeren
voelen zich betrokken en willen best iets doen. Het is de grote kunst om elkaar te vinden in een werkbare afstemming. Zodat er gedurende het hele jaar
jongerenactiviteiten in de Andreasparochie plaats vinden. Daar doen we het
allemaal voor! Voor wie de kerstmarkt op 11 december bezocht heeft weet
hoe belangrijk ons jongerenwerk is.
Bereikbaarheid jongerenwerker
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)?
Jack Steeghs (steeghsjack@gmail.com, 06 - 26 98 94 11)
Een spelmiddag met vluchtelingen in de Andreas op dinsdag 3 januari
van 14.00-16.00 uur, met de communicanten en de vormelingen
Het wordt de vierde gezamenlijke activiteit met bewoners van het azc. Vorige
keer was het een succesvolle middag in speeltuin 't Baanrakkertje, nu een
spelmiddag in onze kerk en koffiekamer. We huren oudhollandse spelen en
we zorgen voor de inwendige mens. Van harte nodigen we de jonge gezinnen in het azc uit, maar natuurlijk ook andere bewoners én de
communicanten en de vormelingen van 2017. De communicanten om mee te
doen met de spelen en de vormelingen ook om punten te tellen, uit te leggen,
op te schrijven en mogelijk meer.
Heb je zin om mee te organiseren, hapjes te maken, wafels of anderszins te
bakken, neem dan graag contact met ons op. Hetzelfde vragen we aan de
mensen van het azc. Het belooft een mooie middag te worden!
Nan, Jack, Jeffrey(azc), Eline

Adventsconcert Vocalgroup Magan
Zondag 27 november heeft
Vocalgroup Magan uit Mechelen in onze kerk een prachtig
adventsconcert gegeven. De
koorleden waren enthousiast
en bijzonder getroffen door de
sfeer in de Andreaskerk. Ook
de reacties van de bezoekers
waren mooi. Daarom heeft de
commissie kerk en kunst het koor Magan opnieuw uitgenodigd voor een winterconcert op 10 december volgend jaar!
Kerstsamenzang in Heerlen
Donderdag 15 december organiseert de Raad van Kerken Parkstad een
avond met veel samenzang, begeleid door de muziekgroep van het Leger
des Heils. Van 19.00 tot 20.00 uur staat de Pancratiuskerk gastvrij open.
Kerstconcert Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius
Zondag 18 december, 14.30 uur in de Pancratiuskerk in Heerlen, m.m.v
jong talent van het Bernardinuscollege, het Limburgs Trombone Ensemble,
organist Jo Louppen en twee solisten van het Koninklijk Heerlens Mannenkoor. Kaarten (à € 10) zijn verkrijgbaar bij de koorleden en voor aanvang bij
de ingang van de kerk.
Kaarsjesavond begraafplaats Akerstraat
Op 23 december vindt de kaarsjesavond op de begraafplaats aan de Akerstraat plaats. Vele kaarsjes zullen de historische begraafplaats aan de rand
van Heerlen centrum verlichten. U kunt ook zelf kaarsjes meenemen en
plaatsen. De kaarsjesavond start om 17.00 uur, om 19.00 uur gevolgd door
een kerstconcert van Big Band Bernadette. Er is glühwein en chocolademelk.
De avond eindigt rond 20.00 uur. Iedereen is welkom; de toegang is gratis.

Kerstsfeer bij Bloemisterij JOKO
Ridderweg 57

tel:045-5620344

Evenementenkalender december 2016
Verkoop van kerstbomen is gestart.
Kerstworkshop 13 december 19.00 uur
Kerstkoopzondag 18 december 10.00 - 17.00 uur
Joko.bloemisterij@gmail.com
www.bloemisterij-joko.nl

Week van de Eenheid, een oecumenische viering
Tempspleinkerk op zondag 15 januari om 10.00 uur
Op deze zondag sluiten we de Andreaskerk om samen met onze vrienden
van de Ark- en de Tempspleinkerk de Week van de Eenheid te vieren. Het
thema van die viering is: 'muren opgetrokken door onze vooroordelen', en
samen gaan we op zoek naar manieren om die (letterlijke muren ook) te kunnen slechten. Tijdens en na de viering is er gelegenheid om met elkaar in
gesprek te gaan, en na de viering staat er koffie en thee klaar.
De groep voorbereiders (van de drie kerken) vraagt zich af wanneer de traditie van dit samen vieren is gestart. Wie weet het antwoord?
Parochie en Stichting Taiama-Andreas en de Vastenactie 2017
De Vastentijd van 2017 staat weer voor de deur, met daarbij de jaarlijkse
Vastenaktie. Ook dit jaar vragen de parochie en de Stichting Taiama-Andreas
uw aandacht voor deze vastentijd. We steunen weer het driejarige project dat
Defence for Children Sierra Leone voor ons schreef en dat Samira Halloway
nu uitvoert.
Een bericht uit Kabala:
Recent voerde de groep kinderen
die wij ondersteunen actie in het
dorp Semamaya,12 km van Kabala. Ouders sturen hun kinderen,
met name meisjes, niet naar school
en laten hen werken op hun boerenbedrijfjes. Op 10 november
2016 werden, mede door ondersteuning van Plan Sierra Leone,
schoolmaterialen uitgedeeld door
de kinderen, gekleed in hun schooluniformen. Ouders en kinderen van Semamaya zagen de groep als voorbeeld van het feit dat naar school gaan
mogelijk is en er echt toe doet.
Voor meer informatie zie: www.taiama-andreas.org.
Laudato Si' bij De drie ringen
Op 17 september hadden we een inspirerende avond over de encycliek Laudato Si’ onder leiding van Harry Kerckhoffs in de Andreaskerk te Heerlen.
Harry gaf een samenvatting van de encycliek en besprak een aantal kernbegrippen. In twee kleinere groepjes spraken we aan de hand van aangereikte
vragen en uit eigen ervaringen verder. Tot slot las Hans Heijster een tekst
voor uit een dienst van de solidariteitsgroep van de Andreasparochie.
Voor thuis kregen we nog een overzicht van de encycliek. Overtuigd van de
noodzaak dat het ieders taak is om op zijn/haar plaats zelf iets aan de oproep
in dit document te doen, werd de avond besloten. De deelnemers waren erg
betrokken bij de vraagstelling.
Gard Verstegen

In gesprek met Marga Peters.
"Al wat gij gedaan hebt voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, hebt ge voor Mij gedaan". Deze woorden van Jezus in hoofdstuk 25 van
het Matteüs-evangelie, waar het gaat over de aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving, blijken ineens belangrijk voor Marga. Ik had een
gesprek met haar op vrijdag 25 november in de koffiekamer van de Andreas.
"Het geloof is voor mij belangrijk", zegt ze, "het geeft
mij houvast; er is meer tussen hemel en aarde; ik geloof
dat de schepping Gods werk is; als ik tot Hem bid ontvang ik hulp en troost; het geloof heeft te maken met
hier en nu, met vallen en opstaan. Maar of het ook iets
te maken heeft met mijn handel en wandel buiten, met
mijn thuis- of werksituatie, met collega's die verdriet of
problemen hebben, nee, dat denk ik niet; het staat daar
los van volgens mij."
Marga aarzelt, als ze mijn verraste blik ziet; ze krijgt geloven en dagelijkse levenspraktijk niet goed gerijmd,
zegt ze dan. Nog altijd de verticale lijn, denk ik, de persoonlijke verhouding tot God, die het horizontale, de verhouding tot de medemens, domineert en daar los van koppelt. Ze straalt als ik doorvraag en
haar confronteer met de tekst van Matt. 25, en met: 'waar twee of drie in mijn
Naam aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden'. Ze gaat verder:
"Ik ben geboren in Meerssen in 1952 als derde in een gezin van vier. We waren niet rijk, maar een echt katholiek gezin; we gingen elke dag naar de kerk.
Ik was als tiener actief in het jongerenkoor; ik liep mee in de Pax Christi voettochten. Ik kreeg de kans om mulo te doen; daarna heb ik altijd administratief
werk gedaan op kantoor, tot op vandaag. In 1972 ben ik getrouwd in een oecumenische viering omdat mijn man Fred niet katholiek is; we hebben twee
kinderen, en twee kleinkinderen. We hebben aanvankelijk gewoond in
Schaesberg, daarna in Geleen en sinds 2005 in Kerkrade.
Toen mijn jongste broer in 1981 plotseling overleed, begon voor mij een
nieuwe belangrijke fase. Daar in de Pastoor van Arsparochie ben ik weer actief en met plezier betrokken geraakt bij de kerk, als cantor, als lector en als
lid van het kerkbestuur. Pastoor Frans Heggen heeft daarin een belangrijke
rol gespeeld; hij daagde mij uit en gaf mij vertrouwen. In 2005 in Kerkrade
zocht ik een parochie die iets had van de spirit van de Pastoor van Arsparochie. Door een tip van pastoraal werker Hans van Druten in Geleen kwam ik
terecht bij de Andreasparochie in Heerlerbaan. Ik voelde mij hier direct thuis;
het voelde als een 'warme deken' zoals in de Van Arsparochie; hier vind ik
rust en mag ik mijzelf zijn.
Ik ben in de Andreas actief in de cantorgroep en als lector; ik vind het fijn als
wij als groepje lectoren samenkomen. Er ontstaan dan soms waardevolle gesprekken, waarin ik vooral nieuwsgierig ben naar – en geïnspireerd word door
– de inbreng van de jongeren. Zij durven m.i. te zeggen wat zij denken; hun

open houding boeit me. Toen wíj jong waren keken we veel meer naar wat
van ons verwacht werd, en hielden we onze mond als dat niet paste. Is die
openheid niet een verworvenheid van de opvoeding van deze tijd, dat de
jeugd ertoe uitgedaagd wordt te zeggen wat ze denken en voelen? Ik blijf ik
die open houding boeiend vinden.
Ik zou best wel eens een paar mensen rond de tafel willen uitnodigen; dat
zouden dan zijn mensen als Dolf, Eline, Annemarie, Karin en Nan; zij zijn zo
actief in de parochie; ik zou willen weten hoe zij dat allemaal kunnen rijmen
met hun gezin, met hun werk, hun hobby’s en andere verplichtingen.
Voor de dood ben ik niet zo bang; wat mij wel bezig houdt is de zorg dat mijn
leven niet van belang is geweest, dat je net zo goed niet geleefd zou kunnen
hebben. Zo eindigde ons gesprek op het thema 'voltooid leven', dat vandaagde-dag ter discussie staat in ons land.
Dit was het verhaal van Marga; zij wil graag het stokje doorgeven aan Samanta Beganovic, een van de jongeren in onze parochie, die ook lector is in
de Andreas.
Geert Bles
Bijdrage voor het parochieblad
Elf keer per jaar verschijnt ons parochieblad. Daarmee houden wij u op de
hoogte van het wel en wee van de parochie. U kunt ons ook volgen via de
website en onze Facebookpagina. Het samenstellen en bezorgen van het parochieblad gebeurt door vrijwilligers. Maar het drukken van het parochieblad
kost wel geld; daar valt niet aan te ontkomen. Een deel van die kosten wordt
betaald uit de advertentie-inkomsten. Om uitgaven en inkomsten verder in
evenwicht te brengen, is uw vrijwillige bijdrage van harte welkom. In de eerste
helft van dit jaar mochten wij van verschillende parochianen al ruim € 100
ontvangen. Waarvoor onze hartelijke dank. U kunt uw bijdrage overmaken
naar onze rekening NL21 ABNA 0577627325 o.v.v. parochieblad.
Voor alle duidelijkheid: het gaat om een vrijwillige bijdrage; u blijft het parochieblad gewoon ontvangen ook als u geen bijdrage overmaakt.
U kunt er ook voor kiezen het parochieblad digitaal in uw mailbox te
ontvangen in plaats van in uw brievenbus. Geef dan uw naam, postadres en
e-mailadres door. U kunt dan altijd nog een papieren exemplaar van het
leesrek in de kerk meenemen.

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

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
4 november t/m 6 januari 2017
Expositie Helga van der Poel
Donderdag 15 december
19.00-20.00 uur: kerstsamenzang
Pancratiuskerk
Vrijdag 16 december
10.30 uur: in gesprek met de Bijbel
15.30 uur: ComKids
Zondag 18 december
14.30 uur: kerstconcert mannenkoor
St. Pancratius, Pancratiuskerk
Maandag 19 december
10.00 uur: leesgroep nieuw gesprek
met God
Woensdag 21 december
19.00 uur: Cantorgroep

Redactie
Eline Claassens
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Vrijdag 23 december
17.00 uur: kaarsjesavond
Begraafplaats Akerstraat

Overleden
2 december 2016
Fiet Trepels-Kerstjens

Woensdag 10 januari
19.30 uur: gesprek over het thema:
voltooid leven?
Andreasparochie

Het volgende parochieblad verschijnt
in de week van 16 januari 2017. Intenties voor 21 januari t/m 12 februari
graag opgeven voor 2 januari 2017.

VIERINGEN 17 december - 15 januari
Zaterdag 17 december
18.00 uur: viering op weg naar
Kerst
Vierde zondag van de advent
Zondag 18 december
10.30 uur: viering op weg naar
Kerst
Gebed voor Mieke Bruls (jaardienst) en Jos Vuurstaek
Vrijdag 23 december
10.00 uur: kerstviering bs De
Windwijzer
11.00 uur: kerstviering bs De
Windwijzer

Tweede Kerstdag
Maandag 26 december
10.30 uur: woord- en communieviering
Zaterdag 31 december
18.00 uur: gebedsviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Zondag 1 januari, nieuwjaar
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Aansluitend: Nieuwjaarsborrel
Vrijdag 6 januari
10.30 uur: eerstevrijdagviering

11.00 uur: kerstviering
Catharinaschool, Martinuskerk

Zaterdag 7 januari
18.00 uur: woord- en communieviering

Kerstavond
Zaterdag 24 december
17.00 uur: kleuterviering

Zondag 8 januari
10.30 uur: woord- en communieviering

18.00 uur: familieviering

Zaterdag 14 januari
18.00 uur: eucharistieviering

20.00 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and
Freedom
Gebed voor overleden ouders
Butink-Symons en Vossen-Heinen

Zondag 15 januari
10.00 uur: oecumenische viering in de
Tempspleinkerk
Geen viering in de Andreaskerk

Eerste Kerstdag
Zondag 25 december
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor Jan van de Geijn en
kleindochter Ester (jaardienst)

