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Kerstmis 2019
Een bijzonder mens
Een kind wordt geboren, dat later – als hij volwassen is – een bijzonder mens
blijkt te zijn: Jezus; we noemen Hem Zoon van God, want door de manier
waarop Hij leeft en met mensen omgaat doet Hij ons aan iemand (of iets)
denken, die boven ons denken en doen uitstijgt, aan God.
Het stemt ons blij en hoopvol, en het geeft ons perspectief; hij is immers een
mens zoals wij, al is hij bijzonder: zoals hij was – zo goed als God – zo kunnen ook wij worden; zoals hij met mensen omging in onze wereld, zo kunnen
ook wij met elkaar omgaan; ja, het is te leren en te doen, in ons dag-endagelijks omgaan met elkaar.
Als we dat klaar krijgen, dan groeit er een mooie wereld aan de horizon,
waarnaar hij hunkerde, waarnaar wij allemaal hunkeren, een wereld van
menselijkheid, gerechtigheid en vrede.
Het begon ooit in Bethlehem bij dat kind, dat later een bijzonder mens zou
worden; en het gaat door in ons, in onze menselijke contacten met elkaar;
wie het wil zien, kan het zien gebeuren.
Geert Bles

Kersttijd in de Andreas
Op vrijdag 20 december hebben de groepen 5 t/m 8 van de Windwijzer hun
kerstviering in de Andreaskerk, van 9.00 tot 9.30 uur.
Kerstavond 24 december zijn er twee vieringen: de gebruikelijke eucharistieviering van 20.00 uur, voorbereid met en gezongen door het koor Sound of
Peace and Freedom. De kleuterviering en de gezinsviering worden dit jaar
gecombineerd. De viering is om 17.30 uur.
Eerste Kerstdag is er om 10.30 uur een eucharistieviering met de cantorgroep. Tweede Kerstdag is er om 10.30 uur een woord- en communieviering.
Oudjaar is er om 18.00 uur een dankviering met medewerking van het koor
Sound of Peace and Freedom.
Nieuwjaar is om 10.30 uur een eucharistieviering met de cantorgroep. Na de
viering kunnen we elkaar een goed jaar toewensen bij een kop koffie en een
glas wijn.
Zondag 5 januari, Driekoningen, zal de viering van 10.30 uur worden opgeluisterd door vocaal ensemble Luccicante o.l.v. Ankie Janssen.
Kerstviering voor de kinderen: dinsdag 24 december om 17.30 uur
Voor het eerst zullen we dit jaar de kleuterviering en de gezinsviering combineren. In het eerste gedeelte zullen we met de kinderen het kerstverhaal
vertellen, spelen en zingen. De kinderen mogen op de mat zitten, dicht bij de
stal. Daarna zal in de kerk de communieviering verder gaan. De kleintjes
kunnen in die tijd onder begeleiding in de koffiekamer nog even verder zingen
en kleuren/knutselen, om weer samen met de groten en groteren in de kerk
te eindigen. Ben Dassen en dochter Helen zullen de dienst muzikaal opluisteren en op dwarsfluit de kerstliederen voor- en meespelen. Van harte welkom,
vooral gezinnen met (kleine) kinderen.
Kerstschema Heerlen-Zuid 2019
24 december
19.00 uur
St. Pancratius
21.00 uur
17.30 uur
St. Martinus
20.00 uur
22.00 uur
18.00 uur
St. Joseph
20.00 uur
St. Elisabeth
19.00 uur
Molenberg
19.30 uur
Moeder Anna
17.30 uur
17.30 uur
St. Andreas
20.00 uur

25 december
10.00 uur
11.30 uur
10.00 uur

26 december
11.30 uur

11.30 uur

11.15 uur

10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur

10.30 uur

10.30 uur

10.00 uur

Kerstconcert Martinuskerk Welten
Op woensdag 18 december organiseert koor Kadans een kerstconcert in
samenwerking met drie andere koren: BinSingen, popkoor Divided en Vocaal
Ensemble Parkstad. Het concert vindt plaats in de Martinuskerk in Welten
van 20.00 tot 22.30 uur.
Kaarsjesavond begraafplaats Akerstraat
Op maandag 23 december vindt van 17.00 tot 20.00 uur de jaarlijkse kaarsjesavond op de begraafplaats aan de Akerstraat plaats. Vele honderden
kaarsjes, diverse fonkelende vuurkorven en fraaie kerstverlichting maken dan
de sfeer compleet. Om 19.00 uur start het traditionele kerstconcert ter hoogte
van de hoofdingang terwijl, zo lang de voorraad strekt, er warme chocomel,
glühwein en kerstbrood beschikbaar is.
De geheel uit vrijwilligers bestaande organisatie, de Vrienden van de Historische Stadsbegraafplaats Akerstraat, heten u van harte welkom. Zij vragen
eenieder, indien mogelijk, zeker ook van thuis uit een of meerdere kaarsjes
mee te nemen en deze naar goeddunken een geschikt plekje te geven.
Bezichtigen Kerststal Pancratiuskerk
In de Pancratiuskerk wordt elk jaar het kerstverhaal uitgebeeld in een tafereel
waarvan de kerststal onderdeel is. U kunt de kerk bezoeken tijdens de extra
openingstijden: Eerste en Tweede Kerstdag aansluitend aan de vieringen, en
tussen Kerstmis en Nieuwjaar tot 12.00 uur. Daarna gelden weer de normale
openingstijden.
Kribkeswandeling
De drie ringen organiseert op vrijdag
27 december een kribkeswandeling in
en om Simpelveld. De wandeling start
om 13.30 uur bij de Remigiuskerk,
Pastoriestraat 2 in Simpelveld. De kosten bedragen € 5,- (incl. koffie/thee na
de wandeling). Voor meer informatie
en aanmelding: www.dedrieringen.org.
Top2000-dienst in Brunssum
Ook dit jaar is er weer een Top2000-dienst in Parkstad, en wel op 29 december om 19.30 uur in de Pelgrimskerk aan de Horizonstraat te Brunssum.
Het thema is 'vertrouwen': in een wereld die gevoed wordt door wantrouwen
en angst, vraagt vertrouwen hebben om moed en lef. Het verhaal van de
vrouwen uit het boek Ruth staat centraal en wordt omlijst met inspirerende
liederen over vertrouwen uit de Top 2000.
Na afloop is er gelegenheid na te praten onder het genot van glühwein, fris,
bier en versnaperingen.

Wereldwinkel gaat dicht
Op 1 februari sluit de Wereldwinkel in Landgraaf zijn deuren.
Dat betekent dat ook de Wereldwinkel in onze parochie er
mee ophoudt. De tijden zijn veranderd. Spullen, food en nonfood, die je vroeger alleen in de
Wereldwinkel kon kopen, zijn nu
te verkrijgen in gewone supermarkten. Je kunt zeggen dat de
Wereldwinkel zich door zijn
baanbrekend werk sinds de jaren zestig overbodig heeft gemaakt. Geen reden tot droefheid dus als de Wereldwinkel in Landgraaf ermee stopt, maar integendeel trots op wat bereikt is.
Dat neemt niet weg dat het voor de parochie een verlies is dat de Wereldwinkel per 1 februari in onze kerk geen producten meer verkoopt. Jarenlang
hebben we in het winkeltje eerlijke spullen kunnen kopen die passen bij ideeen die onze kerk hoog in het vaandel heeft staan. Een grote meerwaarde
voor de parochie. De Wereldwinkel is in de loop van de jaren in de Andreas
een vertrouwd gezicht geworden dat velen zullen missen. We bedanken Nelly, Ank en Lia voor de vele jaren dat zij de Wereldwinkel in onze kerk hebben
gerund.
De parochie wil graag dat een andere ideële organisatie de plek van de Wereldwinkel gaat innemen. Het doet er niet toe of het gaat om verkoop,
werving, informatie of wat dan ook. Heeft u een idee voor zo'n organisatie?
Laat het ons even weten.
Rob Pauls
Werkgroep Fairtrade Heerlen zoekt versterking
Zoals u misschien weet kreeg Heerlen dit jaar de
titel Fairtrade Gemeente. Een titel die aangeeft dat
veel bedrijven en organisaties in de gemeente zich
inzetten voor een betere en eerlijkere wereld door
het gebruiken en/of verkopen van fairtradeproducten. De gemeente zelf doet
ook mee, in het stadhuis wordt enkel fairtrade-thee en -koffie gedronken en er
is een duurzaam inkoopbeleid.
De titel Fairtrade Gemeente is niet eeuwig geldig. Om hem te behouden,
moeten we laagdrempelige activiteiten organiseren voor de burgers van onze
mooie gemeente. Ook moet het aantal bedrijven en organisaties dat fairtradeproducten gebruikt, blijven groeien. Om dat voor elkaar te krijgen hebben
we vrijwilligers nodig.
Wilt u bijdragen aan een betere wereld? Meld u dan aan! U komt in een enthousiaste en daadkrachtige groep vrijwilligers terecht. We komen een keer
per maand bij elkaar om de acties voor de komende maand te bespreken.

Parochiedag 23 november
Zoals gebruikelijk begon en eindigde de jaarlijkse parochiedag dit jaar met
koffie en thee. Maar voor de rest was het een heel andere dag dan in de
voorgaande jaren. De opzet van de dag was tegelijk bescheiden en gewaagd:
de parochianen maken zelf een viering en gaan daarna met z’n allen daarin
voor. That’s it. En dat onder het al dan niet goedkeurende oog van de bisschop, die op bezoek kwam om kennis te maken.
Het deed voor sommigen wat onwennig aan. Voor wie nog nooit heeft gehoord van bibliodrama met Mozes in de hoofdrol of wie nog nooit in de kerk
heeft gedanst rondom een gouden kalf, was het best spannend. Je moet
eerst in een workshop creatief gaan zitten wezen en in twee uurtjes tijd een
heel ander soort viering maken dan je gewend bent. En vervolgens moet je
voor de uitvoering daarvan op het ‘priesterkoor’ aantreden en hangt het van
jou af of het wat wordt of niet. Jij op het
priesterkoor en de bisschop in de banken!
Dat was weer eens wat anders. Maar de
geluiden van de deelnemers waren heel
positief, zelfs enthousiast. Dat bibliodrama en dansen zo aanstekelijk zijn; dat je
er, zelfs al de eerste keer dat je het doet,
zoveel van kan leren over jezelf en God,
misschien meer dan van een preek,
smaakt dat niet naar meer?
Meedoen en zelf doen
Voor 2019 was dit de derde gebedsdienst. Een op zondag met Claudia Theinert, een naar aanleiding van de kerkproeverij. En nu dus op de parochiedag.
In het pastoraal team en de liturgiegroep is daarover veel gesproken. Waarom zulke gebedsdiensten? Een van de redenen kwam duidelijk naar voren op
de parochiedag. De Andreas wil een vrijwilligerskerk zijn, en dat is zij ook: kijk
maar hoe veel mensen in de catechese actief zijn (in de leesgroep van Dolf,
de communie- en vormselvoorbereiding, de geloofsgesprekken, de Bijbelgroep op vrijdag, en niet te vergeten de volwassenencatechese die in 2018
en 2019 voor Ehsan is georganiseerd) en in de diaconie (de beide pastorale
en diaconale werkgroepen, de ATD Vierde wereld, Solidaridad, een Amazonewerkgroep, nog afgezien van wat mensen in onze parochie allemaal voor
elkaar doen zonder dat het opvalt). En intussen ook in de liturgie: meer lectoren, meer overwegers, meer voorgangers. Het is u vast opgevallen. De kerk
van de toekomst is een kerk waarin mensen mee doen, meer: waarin ze het
zelf doen. Dus hebben we met z’n allen een viering gemaakt.
De kerk in de samenleving
Maar waarom een heel andere viering dan anders? Waarom gebedsdiensten? Als mensen tevreden zijn met de vieringen zoals ze zijn, waarom dan
op zoek naar iets nieuws? Soms denken mensen dat het de bedoeling is om
mensen de kerk in te krijgen. Om nieuwe doelgroepen aan te boren. Jongeren te interesseren voor de kerk. Maar je krijgt de kerk niet voller als je de

vieringen een ander aanzien geeft. De tijd is
voorbij dat je daarmee mensen trekt. Wie die
hoop nog heeft, laat haar beter varen.
Nee, er is een andere reden om in de liturgie
af en toe andere dan gebaande paden te
gaan. De plaats van de kerk in de samenleving is de afgelopen decennia veranderd. Je
kunt je afvragen: is er nog wel een plaats
voor de kerk? In Amsterdam is het kruis op
de mijter van Sinterklaas er van af gehaald en vervangen door het stadswapen van Amsterdam. Sinterklaas is immers een feest voor alle kinderen, ook
voor kinderen die helemaal niks weten van kerk en geloof. Wat moet de kerk
nog doen in een samenleving waarin niemand meer op haar schijnt te wachten en nogal wat mensen niet veel op hebben met de kerk? Daarom was de
kerkproeverij in september omgedraaid: niet mensen van buiten laten proeven van onze kerk maar wij proeven van mensen buiten: wat vinden zij er
van, kunnen wij iets van hen leren?
De Andreas ziet zichzelf als een diaconale parochie. In de samenleving, daar
zijn de noden van mensen – steeds meer zelfs – en daar moet je dus aanpakken en de handen uit de mouwen steken. Om met Geert Bles te spreken:
de vraag is niet 'hoe je mensen de kerk in krijgt maar hoe je ze er uit krijgt'.
De vraag is: waar staat de kerk voor in onze samenleving? En hoe breng je
de boodschap van het evangelie op een manier die aanspreekt en begrijpelijk
is? Want de kerk is er niet voor zichzelf. Ze is er ook niet voor de ‘eigen mensen’. De kerk heeft een opdracht: het evangelie verkondigen, met het
evangelie present zijn in de samenleving. Dat is haar reden van bestaan. In
de theologische taal van vandaag: de kerk moet missionair zijn. Daarvoor
moet je in het Nederland van nu creatief zijn, nieuwe wegen inslaan, dingen
uitproberen, je op andere ideeën laten brengen, soms eens wat geks durven
doen. Dat kan en moet diaconaal. Wat het evangelie is laat je immers het
beste zien door mensen te helpen, te steunen, bij mensen te zijn zonder iets
terug te verwachten. Het evangelie is vooral een kwestie van doen. Maar
naar mensen toegaan, contact maken met de samenleving, dat moet ook in
de liturgie en in de catechese, tenzij je de vieringen en het leren wilt opgeven.
Doen wat je altijd gedaan hebt, is in de situatie van vandaag niet voldoende.
Je bereikt er niemand mee die buiten staat. De afstand tot de samenleving is
te groot geworden.
Moet nu van alles en nog wat op de schop? Natuurlijk niet. In het pastoraal
team is iedereen het er over eens dat we in de liturgie doorgaan op de manier
zoals we nu vieren. Mensen vinden de vieringen waardevol, er is geen enkele
reden om daar aan te gaan sleutelen. Maar af en toe moet je eens wat anders proberen. Dat hoeft niet perse in de zondagse vieringen, het kan ook op
andere dagen en op andere manieren. Maar het moet wel gebeuren, wil je
vasthouden aan het evangelie in een tijd als de onze.
Rob Pauls

In gesprek met Marion Braad
Op woensdag 6 november kwamen we samen voor dit interview;
het was een drukte van jewelste
op Palestinastraat 326: taalcursussen, Taiama-groep, enz.,
maar het lukte ons alsnog ergens
een hoekje te vinden. In haar
verhaal klinkt haar levensmotto:
”ik houd van iedereen”; dat dit
geen loze woorden zijn en hoe dit
gaandeweg in haar leven gestalte
krijgt, blijkt uit haar verhaal; zij
steekt van wal, ik luister:
"Ik ben geboren in Heerlen in
1961, nummer zes uit een gezin van zeven kinderen, vijf meiden en twee
jongens. Mijn vader kwam na de oorlog uit de omgeving van het pittoreske
Giethoorn naar Heerlen om te werken in de mijn; net als mijn opa was ook hij
boerenknecht; dat betekende een karig loon; werken in de mijn werd beter
betaald. Maar de overgang van de frisse buitenlucht naar de stoffige mijn viel
hem zwaar; hij ging met mijn moeder, die uit Terwinselen kwam, terug naar
zijn geboortegrond; toen echter het gezin zich uitbreidde, besloten zij in 1957
om toch terug te keren naar Limburg; er moest brood op de plank komen voor
zoveel monden; zij gingen in Schaesberg wonen.
Na basisschool en mavo heb ik van 1978 tot 1981 de middelbare tuinbouwschool in Venlo gedaan; mijn gezondheid was niet optimaal; vanaf mijn vierde
ste
kampte ik met chronische astma; op mijn 22 heb ik in Utrecht een zware
operatie ondergaan vanwege hartvliesontsteking; ik mocht daarna een jaar
naar Davos voor gezonde lucht. Toen ik in 1984 weer terugkwam, kreeg ik
als arbeidsongeschikte een Wajonguitkering, en zocht naar een zinvolle invulling van mijn leven. Tekenen en schilderen waren mijn hobby; als ik dat deed
verdwenen mijn astma-aanvallen als sneeuw voor de zon; ik ben toen bloemschikcursussen gaan geven; ik heb dit een jaar of zes gedaan tot 1997 en
ontdekte hoe mensen glunderden als er iets moois uit hun handen kwam. In
1996 heb ik een cursus stervensbegeleiding gevolgd bij Patiëns; en sindsdien
heb ik me daarvoor ingezet tot op de dag van vandaag.
In 2002 ben ik bij ATD terecht gekomen; dit werk heeft mijn passie; ik heb dit
van huis uit meegekregen, maar door mijn ziekte heb ik ervaren wat het betekent zorg te ontvangen; ik kan me in mensen inleven die niet overal aan mee
kunnen doen en zich buitengesloten voelen of buitengesloten worden; dat je
toch zin aan je leven kunt geven zonder daarvoor geld te krijgen. Ik ben een
mensen-mens; je kunt iedereen liefde geven; niet alleen met mooie woorden
maar ook in de praktijk.

Ik heb een levenspartner en maatje gevonden in Marcel, met wie ik sinds
1982 samenwoon; dit was aanvankelijk wat aftasten of hij dat kon en wilde
vanwege mijn broze gezondheid; inmiddels zijn 37 jaar verstreken en we zijn
gelukkig. Van huis uit ben ik Nederlands Hervormd, terwijl Marcel katholiek is;
in beide gezinnen speelde het geloof een grote rol en vormde de bodem voor
normen en waarden in ons leven; het gezegde ‘twee geloven op een kussen,
daar speelt de duivel tussen’ kennen we wel, maar geldt voor ons in ieder geval niet.
Via de ATD, die enkele jaren geleden een plek zocht voor de wekelijkse ontmoeting, ben ik bij de Andreas terecht gekomen; de Vierde Wereld-beweging
van/met/ voor mensen voelt zich in deze parochie welkom en als een vis in
het water; ik zit nu in de ontmoetingsgroep en in de groep bloemenschikken;
ik ben van harte bij de kerk betrokken; mijn favoriete plek is de huiskamer
omdat je daar de mensen ontmoet.
Als inspirerende personen in mijn leven komen vooral mijn vader en mijn oom
in beeld, omdat zij zo uitdrukkelijk goedheid en liefde in hun leven vorm hebben weten te geven. Ik probeer op mijn manier zin te geven aan mijn leven;
de dood speelt eigenlijk niet zo’n rol; ik ben er niet bang voor ofschoon ik er
wel twee keer dichtbij heb gestaan.
Als u mij de gelegenheid geeft om enkele mensen aan tafel uit te nodigen,
dan noem ik in elk geval Geert Mak en Frans Timmermans, de een om zijn
prachtige televisieprogramma, naar zijn boek In Europa, de ander om zijn gedachtegoed over de eenwording van Europa."
Met deze uitspraak van Marion konden wij dit gesprek afronden; zij geeft het
stokje door aan Anne Winthaegen; haar verhaal kunnen we tegemoet zien in
het eerste parochieblad van het nieuwe jaar.
Geert Bles
Nieuw diaconaal project: vrijwilligers gezocht
Met financiële steun van de landelijke PKN start de Protestantse Parkstadgemeente in februari 2020 een nieuw diaconaal project waaraan (naast het
Leger des Heils, de ATD Vierde Wereld en de Lutherse gemeente) ook de
Andreasparochie meedoet. Omdat de zondag voor veel mensen een moeilijke dag is om door te komen, komt er een inloopmiddag (14.00-17.00 uur) op
zondag, voorlopig twee keer per maand. Men wordt onthaald op soep en koffie en thee. Er wordt gezocht naar een vaste locatie in het centrum van
Heerlen. Maar totdat die gevonden is, gaat de inloop van start in het Lutherse
kerkje in Meezenbroek.
Er worden nog vrijwilligers gezocht die zich bij toerbeurt beschikbaar stellen
om de inloop te bemensen. Er komt professionele scholing en begeleiding
voor de vrijwilligers. Heeft u interesse? Voor meer informatie kunt u terecht bij
Rob Pauls.

De drie ringen-lezing
De jaarlijkse De drie ringen-lezing wordt op zaterdag 11 januari 2020 uitgesproken door Bas Schoonderwoerd, algemeen directeur en hoofdprogrammeur van de Parkstad Limburg Theaters. Zijn motto is 'gedeelde verhalen tekenen stad en regio’.
In deze 21e eeuw is er sprake van mondialisering op een ongekend grote
schaal. Vervreemding en vereenzaming liggen op de loer en het ‘thuis’ is
‘zoek’. Maar het doet ook andere culturele gemeenschappen ontstaan, waaronder virtuele.
We reizen meer en zijn bijna continu ‘verbonden’ via de digitale snelweg. We
oriënteren ons veel minder dan voorheen op de straat, ons dorp en onze steden. Waar die éne krant onze belangrijkste informatiebron was, voeden
heden ten dage talrijke ‘kanalen’ onze informatiebehoefte en leeft een ieder in
zijn/haar eigen bubbel. Theaters zijn welhaast de enig overgebleven plekken
waar we nog in groten getale een paar uur de tijd nemen om ‘live’ verhalen
met elkaar te delen.
Bas Schoonderwoerd zal met ons zijn gedachten delen over de vraag óf en
hóe theaters een nieuwe rol kunnen gaan spelen in de huidige diversiteit aan
interesses. En of zij in het Europa van de regio’s, het nieuwe, regionale ‘thuis’
nader invulling kunnen geven.
Zoals gebruikelijk wordt het programma van het voorjaar kort toegelicht en is
er na de lezing tijd om, onder het genot van een hapje en een drankje, de
beste wensen voor het nieuwe jaar uit te wisselen.
Zaterdag 11 januari, 14.30-16.30 uur, Parkstad Limburg Theater Heerlen.
Aanmelding (liefst voor 4 januari): www.dedrieringen.org.
Academie Rolduc over stichting Sant'Egidio
De Gemeenschap van Sant’Egidio is een christelijke gemeenschap die in
meer dan zeventig landen van alle continenten bijna100.000 leden telt. ‘s
Avonds na hun werk of studie komen ze samen voor het gebed en knopen ze
vriendschap aan met de armsten van de eigen stad. In Nederland zijn er
groepen actief in Amsterdam, Apeldoorn, Utrecht, Bergen op Zoom en Roosendaal. Zij hebben in de verschillende steden activiteiten met daklozen,
vluchtelingen, ouderen en kinderen. Op wereldschaal zet Sant’Egidio zich in
voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten, bestrijding van aids, afschaffing van de doodstraf, registratie van
kinderen in de burgerlijke stand en humanitaire corridors voor vluchtelingen.
Vanuit haar ervaring met Sant’Egidio zoemt Hilde Kieboom, voorzitster van
de Sant’Egidiobeweging in België en Nederland, in op de uitdagingen waarvoor paus Franciscus ons vandaag stelt: een inclusieve samenleving
opbouwen waarin niemand wordt 'weggeworpen', een kerk zijn die naar buiten gaat en van harte spreekt met de mensen, christenen zijn die gestalte
geven aan de 'menselijke broederschap' van dialoog met de ander, bouwen
aan vrede.
Vrijdag 17 januari 2020, 19.00 uur, abdij Rolduc, Heyendallaan 82, Kerkrade.
Kosten: € 5,-. Aanmelden per mail: academie.rolduc@gmail.com.
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Iedere maandag en woensdag
10.00 uur: taalles
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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

Iedere woensdag
13.30 uur: ATD Vierde Wereld
Woensdag 1 januari
± 11.45 uur: nieuwjaarsborrel
Zaterdag 11 januari
14.30 uur: De drie ringen-lezing
Parkstad Limburg Theater, Heerlen
Vrijdag 17 januari
10.30 uur: In gesprek met de Bijbel
19.00 uur: lezing van Hilde Kieboom
over Sant’Egidio
Abdij Rolduc, Kerkrade

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van
20 januari. Intenties en kopij voor 25
januari t/m 16 februari graag uiterlijk
6 januari opgeven.

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
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NL17 INGB 0003269778
Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org
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VIERINGEN
20 december t/m 19 januari
Vrijdag 20 december
9.00 uur: kerstviering Windwijzer
(groepen 5 t/m 8)
Vierde zondag van de advent
Zaterdag 21 december
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 22 december
10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Ada Hayes-Beekveld
(vw. verjaardag)
Kerstavond
Dinsdag 24 december
17.30 uur: kleuter- en gezinsviering
Muzikale omlijsting: Ben en Helen
Dassen
20.00 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Sjef en Corrie Legius en Philibert en Miep van de
Burgt (jaardienst)
Eerste Kerstdag
Woensdag 25 december
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor Henriëtte Pronk
Tweede Kerstdag
Donderdag 26 december
10.30 uur: woord- en communieviering
Zaterdag 28 december
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 29 december
10.30 uur: woord- en communieviering

Oudjaar
Dinsdag 31 december
18.00 uur: dankviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Nieuwjaar
Woensdag 1 januari
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: cantorgroep
Vrijdag 3 januari
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Zaterdag 4 januari
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 5 januari
10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: vocaal ensemble Luccicante
Zaterdag 11 januari
18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 12 januari
10.30 uur: eucharistieviering
Zaterdag 18 januari
18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 19 januari
10.30 uur: eucharistieviering

Overleden
7 november 2019
An Hollands-Adriaanssen
28 november 2019
Bertha Paffen-de Faber
6 december 2019
Leo van Mierlo

