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Ergens komt een kind vandaan
Ergens komt een kind vandaan,
van ver, van buiten, zonder naam;
het is nog niemand, spreekt geen woord,
heeft van de dood nog niet gehoord,
het huilt nog van geboortepijn
en weet niet wie het ooit zal zijn.
Dan roepen mensen: jij jij jij,
woon hier bij ons, woon hier bij mij,
de wereld wordt een huis voor jou,
en liefde maakt een mens van jou.
Dan geven wij elkaar een naam:
iemand, niemand,
kind van mensen ben jij voortaan.
Huub Oosterhuis

Kerstvieringen
Vanwege de coronamaatregelen zullen wij met Kerstmis ook onze vieringen aanpassen. De bisschoppen hebben immers besloten dat er na
17.00 uur geen vieringen of activiteiten mogen plaatsvinden. Daarnaast kunnen we vanwege de anderhalve-meterregel maar weinig
mensen in onze kerk ontvangen; daarom geldt voor alle vieringen dat
u zich van tevoren moet aanmelden. Tevens geldt de verplichting van
het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in de kerk; als u op
uw plaats zit, mag het mondkapje af.
Om deze reden zullen er net als verleden jaar op 24 december,
Kerstavond, geen vieringen zijn. Als alternatief hebben we een kerstinloop: tussen 16.00 en 17.00 uur zal de kerk open zijn en kan ieder
binnen komen om een kaarsje op te steken, bij de kerststal te zitten,
een verhaal te horen en muziek, of gewoon om even stil te zijn…
Er is ook aandacht voor de kinderen, die een eigen kaarsje kunnen
versieren en een kleurplaat kunnen kleuren of mee naar huis nemen.
Op Eerste Kerstdag, zaterdag 25 december, zullen er twee (iets kortere) eucharistievieringen zijn: om 10.00 en om 12.00 uur.
Op Tweede Kerstdag is er om 10.30 uur een woord- en communieviering.
Zowel Eerste als Tweede Kerstdag zal er na de viering in de kerk en
op gepaste afstand gelegenheid zijn om een kop koffie/thee te drinken
met een stukje kerstbrood.
Op oudjaarsavond, vrijdag 31 december is er – onder voorbehoud
van de dan geldende coronamaatregelen – om 18.00 uur een dankviering als afsluiting van het jaar 2021.
Met Nieuwjaar is er een eucharistieviering om 10.30 uur.
Op zondag 2 januari, Driekoningen, is er een woord- en communieviering om 10.30 uur.
We hopen dat we op deze manier toch met inachtneming van de
maatregelen de feestdagen zinvol en sfeervol kunnen laten plaatsvinden.
Mocht er nog een totale lockdown komen, dan zullen we via de website melden welke consequenties dat voor de vieringen zal hebben.
Het pastoraal team

Actie Solidaridad: samen solidair voor haar toekomst!

Er is veel armoede in Ghanese dorpsgemeenschappen die leven van
de kleinschalige goudmijnbouw. Met name vrouwen hebben het
zwaar. Zij worden ongelijk behandeld waardoor ze te weinig verdienen, voor seksueel geweld moeten vrezen en niet kunnen investeren
in hun ondernemingen voor een leefbaar inkomen.
Om de armoede het hoofd te bieden, krijgen zij met hulp van Solidaridad de kans om een eigen bedrijf op te bouwen en op te komen voor
hun rechten. Solidaridad heeft een spaarfonds opgericht, dat door de
vrouwen zelf wordt beheerd. Zij krijgen een lening om te investeren in
hun bedrijf in of rondom de goudmijn. Tegelijk volgen ze trainingen in
ondernemerschap, leiderschap en gezinsplanning. Zo helpen vrouwen
zichzelf, hun gezin en hun gemeenschap vooruit.
Het effect daarvan is al snel zichtbaar. Zowel thuis, waar de armoede
afneemt, als in hun gemeenschap. De deelnemende vrouwen laten
zien dat zij succesvol kunnen zijn met hun bedrijf en verdienen een
leefbaar inkomen. De deelnemers betalen de leningen snel terug. Dat
betekent dat de financiële investering lang zal doorwerken en dat veel
vrouwen gebruik kunnen maken van hetzelfde fonds. Dit, samen met
de trainingen over gendergelijkheid, vergroot hun betrokkenheid bij te
maken beslissingen in de thuissituatie, en heeft hun positie in de gemeenschap verbeterd.
Steunt u deze actie? Giften kunnen overgemaakt worden naar NL05
TRIO 0212 1854 11 t.n.v. Solidaridad o.v.v. goudproject Ghana.

De leefwereld van de arme en die van de rijke
zijn voorbestemd elkaar te ontmoeten.
Uit deze ontmoeting zal een nieuwe samenleving
ontstaan die we nog niet kennen.
Joseph Wresinski (1914-1988)
Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2022
ATD Vierde Wereld Zuid Limburg

U kunt weer wens-/kerstkaarten van ATD Vierde Wereld bestellen
Iedere kaart die u koopt voor uzelf, familie, vrienden of anderszins
geeft een sprankje hoop, kennis, liefde, idealisme, cultuur op plaatsen
in de wereld waar armoede heerst. De opbrengst is voor straatbibliotheken, werkplaatsen waar mensen hun beroep kunnen leren, plekken
waar de jongste kinderen les krijgen terwijl hun ouders begeleid
worden, en andere culturele acties in landen in de hele wereld.
Kijk op onze website voor onze
collectie wens- en kerstkaarten.
De kaarten zijn met envelop en
kosten 1 euro per stuk.
U kunt de kaarten bestellen bij:
Marion Braad,
Baanstraat 4, 6372 AG Landgraaf, zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl.
Ook kunt u ze bestellen via de website:
www.atd-vierdewereld.nl/winkel/.

Bibliodrama, een andere kennismaking met de Bijbel
Een korte impressie
In september 2021 konden we starten met bibliodrama en we hebben
inmiddels vier bijeenkomsten gehad.
Voor mij als bibliodrama-begeleider en voor de deelnemers was dat
een nieuwe ervaring om op deze manier te werken met Bijbelverhalen.
Ik vond het spannend om een groep te begeleiden, voor de deelnemers was het spannend om op
een andere manier met elkaar
ervaring op te doen.
Wat is dan die andere manier?
In bibliodrama onderzoek je wat
het verhaal jou te vertellen heeft,
waar het raakt aan je eigen leven, je eigen ervaringen en
geloofsbelevenissen. Het is niet
het naspelen van een verhaal,
maar aan het werk gaan met
een Bijbelverhaal. In Bibliodrama vullen de deelnemers de
rollen van de personages uit het
verhaal in vanuit het eigen aanvoelen hoe die personages
denken, voelen en handelen.
Op deze manier hebben we vier verhalen uitgediept: de bruiloft van
Kana, Abraham die Jahweh ontmoet bij de eiken van Mamre, de genezing van de blinde in Jericho en de rijke jongeman.
Voor mij betekende het als begeleider om te onderzoeken: hoe houd
ik de regie in het spel, waar liggen de grenzen van het spel en lukt het
om samen met de deelnemers een verbinding te maken tussen het
Bijbelverhaal en het eigen levensverhaal? Lukt het tot verdieping te
komen en geloofservaringen een plek te geven? Komen we samen in
beweging en gaat het spel leven?
Dit was met elkaar zoeken en aftasten. In het begin werden door de
deelnemers vooral rollen gekozen die veilig waren, waarin je niet zoveel van jezelf hoefde te laten zien. Iedereen was nog bezig met het
invullen van de eigen rol en er werd nog weinig vanuit de rol op elkaar
gereageerd. Geleidelijk aan werden ook rollen gekozen die meer van

de deelnemers vroegen. Het vertrouwen dat je ook persoonlijke inzichten en ervaringen kunt delen groeide.
Een voorbeeld waarin duidelijk was dat de deelnemers nog bezig waren met het invullen van de eigen rol: een deelnemer had de rol van
tafelmeester tijdens het spel van de bruiloft van Kana; meerdere malen gaf hij te kennen dat er toch iets heel bijzonders gebeurde, 'water
veranderde in wijn', maar er werd nauwelijks op gereageerd. De tafelmeester leek een roepende in de woestijn.
De rol van Jezus en die van Jahweh was voor de meeste deelnemers
een rol die je niet zomaar aangaat. In het spel werd hierdoor Jezus
gemist. Er waren wel vragen aan Jezus. Maar er was schroom om de
rol van Jezus op zich te nemen. Ikzelf vind het ook niet eenvoudig om
die rol op me te nemen, omdat ik Jezus een hoop eigenschappen toedicht waarvan ik denk dat ik die niet kan waarmaken. Zoals vriendelijk,
liefdevol, begripvol, de confrontatie aangaan, dicht bij zichzelf blijven,
in contact met de Ene.
Om toch wat dichter bij de rollen te komen werd de laatste bijeenkomst op een andere manier ingevuld dan de voorgaande
bibliodrama-bijeenkomsten, waardoor de deelnemers de rol van Jezus
voorzichtig durfden te onderzoeken en toelaten. Er werd meer met elkaar samengewerkt en invulling gegeven aan verschillende rollen.
Het was een hele ervaring, die we in het nieuwe jaar met elkaar ook
verder vorm willen geven. Ik heb met veel plezier met de deelnemers
gewerkt en hoop in de volgende bijeenkomsten verder te kunnen
groeien in het begeleiden van bibliodrama-bijeenkomsten.
Tonny Ubachs
Marlies Lambermont exposeert kersticonen en koptische iconen
28 november 2021 - 7 januari 2022
De expositie is te bezichtigen van dinsdag
t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, na de
zondagviering van 11.30 tot 12.30 uur, en
voor groepjes op afspraak in de middaguren
(tel. 045 - 541 51 77).
Voor meer informatie kijk op de website of in
het vorige parochieblad.

Amazonewerkgroep spreekt met Rabobank
Op 17 november sprak de Amazonewerkgroep via internet met Johan
Verburg, senior adviseur duurzaamheid en klimaat van de Rabobank.
Het gesprek werd gehouden naar aanleiding van een brief die de
Amazonewerkgroep op 2 september stuurde aan de Rabobank. Daarin spraken wij onze zorg uit over de geringe bijdrage van de Rabobank
aan de overgang naar een meer duurzame landbouw.
Johan Verburg begon met te zeggen dat hij graag met ons in gesprek
ging. Daarna bracht Geert Bles onze zorgen naar voren: de rol die
Nederlandse bedrijven en financiële instellingen spelen bij de verwoesting van de ecosystemen van Amazone en Cerrado, de
problemen die de intensieve landbouw in Nederland veroorzaakt in
Nederland en – door de massale invoer van soja – ook in Brazilië. Bij
zowel de situatie in Nederland als in Brazilië is de Rabobank betrokken. Hij eindigde met de concrete vraag waarom de Rabobank zo
moeilijk doet om boeren te financieren die de overstap naar duurzame
en circulaire landbouw willen maken. Het zou toch een erezaak moeten zijn voor de bank om het voortouw te nemen in die transitie?
Johan zei dat de Rabobank onze zorgen deelt. Het zijn complexe problemen. De Rabo wil zeker een rol spelen, er zijn lichtpuntjes als je
kijkt in de keuken van de bank, maar er zijn grenzen aan de mogelijkheden van de bank. Hij nuanceerde het beeld uit het Volkskrantartikel
van 2 augustus dat wij in onze brief hadden aangehaald. De meeste
van de boeren uit het artikel hadden uiteindelijk wel financiering van
de Rabobank gekregen. Hun oorspronkelijke plannen waren volgens
de bank financieel niet haalbaar. De bank leent het geld en wil er redelijk zeker van zijn dat het terugbetaald kan worden. Maar door
gesprekken aan de keukentafel konden veel plannen zo aangepast
worden dat ze financieel wel haalbaar werden. Bijvoorbeeld door er
andere partijen bij te betrekken, zoals met crowdfunding. Van de biologische boeren in Nederland krijgt 70 procent financiering van de
Rabobank. Maar er zijn maar weinig biologische boeren. Dat komt ook
doordat de Nederlandse markt voor biologische producten klein is, en
de internationale markt nog kleiner.
Wij brachten naar voren dat de Rabo met boeren zou moeten praten
over duurzamere landbouw. Dat vond Johan ook, maar het is wel
moeilijk. Het is zeker zo dat de Rabo een bijdrage wil leveren aan de
transitie naar een meer duurzame landbouw. Zo is de bank bezig met
een herallocatiefonds. Daarmee kunnen boeren met veel stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden verplaatst worden naar minder

kwetsbare gebieden. Wij merkten op dat de totale stikstofuitstoot dan
wel gelijk blijft, terwijl die juist verminderd moet worden.
Daarna gingen we over op de betrokkenheid van de Rabo bij de situatie in Brazilië. Rabo Brasil, een dochterbedrijf, richt zich uitsluitend op
voedsel en landbouw. Rabo Brasil heeft speciaal beleid ontwikkeld
voor Brazilië, volgens Johan een vooruitstrevend beleid. Het is de enige bank daar waar bij een aanvraag van financiering een
landbouwkundige langs
komt. De bank financiert
geen ontbossing en accepteert ontbost land niet als
onderpand. Op onze opmerking dat ze wel grote
bedragen uitleent aan
graanhandel Cargill en
vleesbedrijf JBS antwoordde
hij dat ze tegenwoordig niet
meer leent aan JBS in Brazilië, wel nog in de Verenigde
Staten.
Aan het eind van het gesprek deed zich nog een bijzonder moment
voor. Geert en Johan zaten – in zoompositie – recht tegenover elkaar
en spraken plotseling niet meer over de technische vragen van het
gesprek, maar over wat hen achter die vragen bezighoudt, motiveert,
waar ze in die materie eigenlijk voor staan, als diepmenselijke persoon. Zielen die elkaar even raakten, uitdaagden te zeggen waar ze
staan in dit leven.
Het was een open en informatief gesprek. Johan bedankte ons voor
het gesprek en wenste ons veel succes met ons werk voor een duurzamere wereld en de positie van de inheemse bevolking van Brazilië.
Rens Trimp

In gesprek met Mariet Raumanns
"Kijk naar de mens die hulp nodig heeft en geef dan die hulp"; deze
woorden klonken op 27 november in het interview met Mariet; ze tekenen haar leven, zo zal blijken uit haar verhaal.
"Ik ben in 1943 geboren in Brabant, in het dorp
Standdaarbuiten bij Oudenbosch, als derde in een
gezin van 13, zeven meisjes en zes jongens. Wij
vormden een hecht gezin, dat vooral te danken is
aan 'ons moeder', die 96 jaar geworden is. Alle
dertien zijn nog in leven; mijn zussen zijn allemaal
werkzaam geweest in de zorg, verpleging of het
onderwijs; mijn broer Bert is missionaris van Mill
Hill en nog steeds werkzaam in Kenya.
Mijn vader is heel jong – pas 48 jaar – gestorven;
hij was hoofd van de school. Het dorp Standdaarbuiten had een aparte
school voor jongens en meisjes, een eigen burgemeester en een eigen kerk; in de kerk was het linker gedeelte van het schip voor de
vrouwen, het rechtse voor de mannen. De notabelen van het dorp waren de burgemeester, de pastoor en het hoofd van de school; wat zij
beslisten, gebeurde; het waren 'Andere Tijden!'
Na de lagere school en de mulo (ik was 17 jaar) ben ik naar Heerlen
gegaan naar de Vroedvrouwenschool; ik ben echter pas een jaar later
kunnen beginnen met de opleiding want je moest 18 zijn; in 1966 heb
ik mijn diploma gehaald. En vanaf die dag ben ik werkzaam geweest
als vroedvrouw, wel met een onderbreking van een paar jaar. Ik ben
namelijk in 1967 getrouwd met Jacques; en al gauw meldde zich de
eerste van onze twee kinderen; ik wilde er voor hen zijn, maar deed intussen toch vrijwilligerswerk, zoals kindercrèche en voorleesmoeder
op school. In 1975 heb ik de draad weer opgepakt op de Vroedvrouwenschool, vanaf dat moment als docente, en ik ben dat tot aan mijn
pensioen blijven doen.
Ik had Jacques al in 1963 leren kennen met Carnaval; hij was geboren
en getogen Heerlerbaner, actief in het verenigingsleven, vaak als
voorzitter; mijn moeder heeft wel aan mij getrokken om na mijn diploma weer terug te keren naar Brabant, maar ik wilde niet; het was goed
hier, wij waren gelukkig met de twee kinderen en inmiddels drie kleinkinderen.
Toen mijn vader in 1958 stierf, heb ik dat als heel onrechtvaardig ervaren; hij was nog zo jong, en de jongste in het gezin was pas één jaar;
dat was anders dan toen Jacques stierf, twee jaar geleden; hij was al

jaren lang ernstig ziek en afhankelijk; hij en ook wij voelden zijn dood
als verlossing uit dat lijden. Ja, wat is dood? Voor mij is het wazig, een
groot vraagteken; toch is hij er als zielsverwant: zoals hij dacht en in
het leven stond, blijft hij aanwezig in mijn leven.
Ik woon hier al 50 jaar; Heerlerbaan was een hechte gemeenschap,
en is het nog wel, tenminste de oude kern; in de laatste jaren zijn er
veel mensen van buiten gekomen die niet echt meedoen, maar dat lijkt
de hele tendens in de maatschappij: veel op zichzelf gericht, weinig op
de gemeenschap.
Maar in de Andreasparochie ervaar ik wel de onderlinge binding, zorg
en betrokkenheid; dat is misschien wel wat volgens mij kerk toch moet
zijn: om je heen kijken naar mensen die hulp nodig hebben en het ook
geven. Dat is wat voor mij geloof betekent: niet zweven maar met twee
benen op de grond blijven staan en er zijn voor de medemens, daadwerkelijk geloof dus…
Als je me de gelegenheid zou geven om met drie mensen uit eten te
gaan, zou ik dat willen doen met mijn vader; ik zou hem beter willen leren kennen omdat ik weet dat hij zich op school erg bekommerde om
kwetsbare kinderen; ik was pas veertien toen hij stierf. Dan zou ik ook
Ron Meyer erbij vragen, de voorzitter van de SP in Heerlen, omdat hij
zich inzet voor schoonmakers en alle ondergewaardeerde werkers. En
verder als derde de PvdA-leidster Lilianne Ploumen, omdat zij durft op
te komen voor rechten van vrouwen wereldwijd. Ik zou willen weten
wat deze drie zo motiveert tot hun inzet en hoe ze het volhouden. In
het Limburgs Dagblad van vandaag staat een lang artikel over Evelyn
Ankumah uit Ghana, die woont in Maastricht, ook zo’n prachtige bevlogen vrouw, die vecht tegen racisme. Waar halen die mensen toch
de moed en het doorzettingsvermogen vandaan?“
Met deze vraag gingen wij het interessante gesprek eindigen. Het
stokje wordt doorgegeven aan Marlou van Leeuwen; haar verhaal kunt
u lezen in het volgende parochieblad.
Geert Bles
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AGENDA

Contact
Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie

Iedere woensdag
13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

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
Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68
Rekeningnummers
NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778
Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org

Iedere donderdag
10.30-11.30 uur: stilte-uur
28 november - 7 januari
Expositie iconen
Marlies Lambermont

Nieuwe coronamaatregelen
Nog steeds houdt corona ons in de
greep. Er zijn door zowel het kabinet als de bisschoppen nieuwe
maatregelen afgekondigd.
Dit betekent dat voorlopig, in elk
geval tot het eind van dit jaar, alle
activiteiten in de parochie die na
17.00 uur zouden plaatsvinden,
komen te vervallen. Dat geldt ook
voor de zaterdagvieringen.
Hoe het daarna gaat, weten we nog
niet. Houd daarom onze website en
Facebookpagina in de gaten; daar
vindt u steeds de actuele stand van
zaken.
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De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van
17 januari 2022. Intenties en kopij
voor 22 januari t/m 13 februari
graag uiterlijk 3 januari opgeven.

VIERINGEN
18 december t/m 16 januari
Zaterdag 18 december
geen viering
Vierde zondag van de advent
Zondag 19 december
10.30 uur: woord- en communieviering
Kerstavond
Vrijdag 24 december
16.00-17.00 uur: kerstinloop
Eerste Kerstdag
Zaterdag 25 december
10.00 uur: eucharistieviering
12.00 uur: eucharistieviering
Voor deze vieringen moet u zich aanmelden
Tweede Kerstdag
Zondag 26 december
10.30 uur: woord- en communieviering
Voor deze viering moet u zich aanmelden
Oudjaar
Vrijdag 31 december
18.00 uur: dankviering (onder voorbehoud van coronamaatregelen)

Nieuwjaar
Zaterdag 1 januari
10.30 uur: eucharistieviering
Voor deze viering graag aanmelden
Driekoningen
Zondag 2 januari
10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Mieke Severens-Bonajo
(zeswekendienst) en voor Sjef Severens
Voor deze viering graag aanmelden
Vrijdag 7 januari
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Zaterdag 8 januari
18.00 uur: woord- en communieviering
(onder voorbehoud)
Zondag 9 januari
10.30 uur: woord- en communieviering
Zaterdag 15 januari
18.00 uur: woord- en communieviering
(onder voorbehoud)
Zondag 16 januari
10.30 uur: woord- en communieviering

Het parochiebestuur en het pastoraal team wensen u allen van harte
een zalig Kerstmis, een goede jaarwisseling en een gezegend 2022!

