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Wanneer je vast…
Met Aswoensdag begint de veertigdagentijd. We lezen dan vaak de tekst van
Mt.6, 16-17: "Wanneer je vast, trek dan geen somber gezicht, maar was je
gezicht en zalf je hoofd…"
Daarover schreef Kris Gelaude de volgende meditatie:
Wanneer je vast,
zwaai dan de luiken
van je strakke denkbeelden wijd open
en laat een frisse wind naar binnen stromen.
Wanneer je vast,
speur naar de wortels
die je ziel verharden
en hak ze uit
tot je minzaam elkeen
tegemoet kan komen.
Wanneer je vast,
schep dan een nieuwe orde in je wereld
zodat je lotsverbonden raakt
met ieder mens
die brood of recht ontbeert.
Deel in die mate
dat zijn honger wordt gestild.
Wek hoop die
dagelijks en voor ontelbaren
een weg aanlegt naar Pasen.
Ik wens ons allen een heel goede veertigdagentijd toe,
met veel frisse wind en een mooie, zinvolle weg naar Pasen.
Nan Paffen

Wat is er voor de jeugd in de veertigdagentijd?
In enkele weekenden in de veertigdagentijd, de tijd tussen Carnaval en
Pasen, zullen er speciale activiteiten zijn voor kinderen.
 Zondag 21 februari: kindernevendienst.
 Zaterdag 27 februari: presentatieviering van de communicanten; iedereen
is welkom.
 Zondag 6 maart: weekend rond de Vastenactie met leuke en zinvolle
activiteiten, ook voor de jeugd.
 Zondag 13 maart: kindernevendienst.
 Zondag 20 maart: Palmzondag met palmtocht door de tuin.
Hopelijk zien we jullie op (een van) deze dagen.
Palmzondag
Op zondag 20 maart vieren we Palmzondag. Vooraf kunnen kinderen die dat
willen, een brief met uitleg krijgen over het maken van een palmpaasstok. Ze
kunnen dan ook een haantje bestellen. Op Palmzondag zelf maken we
tijdens de viering een palmtocht door de tuin met de palmstokken in de hand.
Na afloop kunnen de kinderen hun stokken dan brengen naar iemand die
zo’n gebaar wel kan gebruiken: iemand die ziek is of eenzaam, of iemand die
je dat gewoon gunt.
We hopen dat veel kinderen een palmpaasstok zullen maken en ook
meedoen aan de viering op zondag 20 maart om 10.30 uur.
Paaskaars schilderen (grote jeugd)
Met de vormelingen van verleden jaren gaan we weer aan het werk om het
nieuwe jaarthema Laudato Si’ op een goede manier te verbeelden op de
Paaskaars. Vanaf Carnaval zullen we samen komen, eerst om het thema uit
te diepen en te zoeken naar beelden en daarna met verf aan de slag om een
mooie en zinvolle kaars te maken, die ons weer een jaar lang kan begeleiden
bij de weekendliturgie en bij de fijne en ook droevige gebeurtenissen in het
leven van mensen. Wie dit aanspreekt, mag zich melden bij mij.
Nan Paffen
Parochiedag 12 maart
Op 12 maart wordt de tweede parochiedag gehouden, van 10.00 tot 14.00
uur in onze kerk. Tijdens deze dag kijken we terug op de parochiedag in
november 2014 en op wat er sindsdien door de verschillende werkgroepen is
gedaan. Daarnaast kijken we ook vooruit: hoe gaan we verder?
Iedereen is van harte welkom. Voor een eenvoudige lunch en koffie/thee
wordt gezorgd. Het is daarvoor wel handig als u zich van tevoren aanmeldt.
Dat kan per e-mail (parochiesintandreas@home.nl) of bij de gastvrouwen op
dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur (045 - 541 33 81).

Vastenactie 2016
In het vorige parochieblad hebben we u verteld over de voortgang van het
project dat onze stichting, samen met de Andreasparochie en Defence for
Children, uitvoert in Kabala, Noord Sierra Leone.
Nu wordt het weer tijd voor de Vastenactie van 2016. We beginnen daar met
veel enthousiasme aan omdat we ons van uw betrokkenheid bewust zijn.
Op zaterdag 5 en zondag 6 maart starten we de campagne voor dit jaar. In
de zaterdagavondviering worden daarover mededelingen gedaan en in de
woord- en communieviering op zondagmorgen doen we dat samen met het
koor Sound of Peace and Freedom. Er is dan veel aandacht voor het project,
in de teksten en de zang van het koor.
Na de viering drinken we koffie en thee en nodigen we u uit om deel te
nemen aan drie activiteiten.
In de kerk wordt een presentatie vertoond, waarbij uitleg wordt gegeven en er
mogelijkheid is tot het stellen van vragen.
In de koffiekamer kunt u meedoen aan een gezellige quiz over Sierra Leone.
In de 'huiskamer' wordt een djembéworkshop gehouden waarbij jong en oud
zonder enige basisvaardigheid bij kan aanschuiven.
Als het goed is hebt u de folder van de Vastenactie bij het parochieblad in de
bus gekregen, samen met de acceptgirokaart. Als u die niet ontvangen hebt,
zijn er nog exemplaren aanwezig. U kunt ook zonder acceptgirokaart geld
overmaken op nummer NL97 ABNA 0514602341, Andreasparochie,
Vastenactie 2016.
Hoewel het geld natuurlijk nodig en belangrijk is, willen we u op de eerste
plaats betrekken bij wat mensen zelf in het mooie maar arme Sierra Leone
presteren ondanks hun armoede, hen bemoedigen in de opbouw van hun
land en daarin het verkrijgen van voldoende bestaanszekerheid.
Wilt u meer lezen over Stichting Taiama-Andreas en ons project ga dan naar
de website: http://taiama-andreas.org.
Gard Verstegen
Paaspelgrimage in de nacht van 26-27 maart
e
Voor de 14 keer lopen we langs kerken en kapellen, door de nacht de
ochtend en het licht tegemoet. Het is al een heel oude traditie dat er in de
Paasnacht ‘gewaakt’ wordt. Mensen staan stil in de nacht van stille zaterdag
en bereiden zich voor op het wonder van Pasen, van Opstanding.
Iedereen is van harte welkom om deze nacht mee te lopen. U kunt ook een
deel van de tocht meelopen. We starten om 24.00 uur in de Andreaskerk en
elk uur is er een meditatie/bezinningsmoment in een kerk of kapel onderweg.
De route vindt u in het volgende parochieblad en op de website:
www.sintandreas.nl. Het zou fijn zijn als u zich opgeeft als u mee loopt (i.v.m.
soep onderweg en het ontbijt), via de mail of bij een van de gastvrouwen (zie
colofon).

Een vastendag in Heerlen
Is vasten weinig of niet eten en afvallen? Of is vasten meer hongeren naar
gerechtigheid? Voel je bij vasten je eigen honger of de honger van anderen?
Kan vasten een teken zijn van solidariteit met armgemaakte mensen; een
teken van engagement voor een betere wereld voor iedereen? Kan vasten
ons verbinden met de wereldwijde gemeenschap van mensen en ons
openen voor de Geest van God?
Met deze vragen wil het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen bezig zijn op
zaterdag 20 februari van 10.00 tot 14.00 uur in het parochiezaaltje van de
Andreasparochie Heerlerbaan, Palestinastraat 326, 6418 HP Heerlen.
Programma:
10.00 uur Binnenkomst deelnemers
10.30 uur Opening (uitleg bedoeling, uitleg Vastenactie)
11.00 uur
Eigentijds vasten
Oudere mensen kennen het nog: vasten. Slechts één volledige
maaltijd per dag en geen alcohol. Kinderen hadden vaak een
snoeptrommeltje om snoepjes tot Pasen te bewaren. Dat vasten
spreekt weinig mensen nog aan. We gaan op zoek naar een
nieuwe en eigentijdse manier van vasten, goed voor jezelf, goed
voor medemensen, goed voor de wereld.
12.00 uur Pauze met sobere lunch
13.00 uur Met elkaar van gedachten wisselen aan de hand van het
Vasten-stellingenspel
14.00 uur Afsluiting
Tijdens deze vastendag worden we begeleid door
Guus Prevoo van Vastenactie Nederland. Iedereen
is van harte welkom, in verband met de lunch wel
even aanmelden:
hvrehen@ziggo.nl of 045 - 532 21 81
ajhouben@hetnet.nl of 045 - 541 24 48.

Leesgroep Laudato Si’
Drie bijeenkomsten rond de ‘groene’ encycliek van paus Franciscus
De klimaatverandering en de gewetenloze uitbuiting van de natuurlijke
reserves bedreigen de toekomst van onze planeet. Het ecologisch probleem
is een probleem van gerechtigheid.
Wij mensen hebben de
mogelijkheid om het roer
om te gooien. Het
vermogen daartoe komt uit
de joods-christelijke traditie
en de gezamenlijke religies.
Deze centrale boodschap
uit de groene encycliek van
paus Franciscus is een
oproep aan elke bewoner
van onze aarde, los van
religie of
levensbeschouwelijke achtergrond.
In drie ochtenden lezen we de tekst van Laudato Si’ als een spiegel voor
onze eigen omgang met het klimaat en ons directe leefmilieu. De eerste
bijeenkomst is vooral een introductie in de tekst. De tweede en derde
bijeenkomst gaan we lezen en van gedachten wisselen.
Data: elke tweede vrijdag van de maand: 11 maart, 8 april en 13 mei
Tijd: 10.30 - 12.00 uur in de Andreasparochie.

Afscheid deken Van Galen
Deken Theo van Galen, tevens administrator van onze parochie, wordt
pastoor van de parochies Holset, Lemiers en Vijlen. Zijn gezondheid is
aanleiding voor hem om terug te treden als deken. Zoals hij zelf schrijft: "Ik
[merkte] dat ik iets miste aan rek- en spankracht. (…) Op routine kan ik nog
een tijdje doorgaan, maar ik had daar geen vrede mee. Parochies en
dekenaat verdienen meer." Het parochiebestuur en het pastoraal team
hebben de deken laten weten het jammer te vinden hem als onze
administrator te moeten gaan missen.
Deken Van Galen zal afscheid nemen op 28 februari, met een viering in de
Pancratiuskerk om 11.30 uur. Aansluitend (tot 15.00 uur) is er gelegenheid
hem de hand te schudden in het voormalige Grand Hotel aan de Groene
Boord. Als afscheidscadeau vraagt hij een gift voor de stichting Hoop Op
Toekomst (NL69 RABO 0302498745).

Oecumenische activiteiten, o.a. open inloop voor vluchtelingen
Samen met de PKN-kerken Aan het Tempsplein en De Ark vierden we op 17
januari in de Andreasparochie de week van gebed voor de eenheid. Het voelt
altijd als een warme deken om samen te vieren, de kerk goed gevuld, de
samenzang o.l.v. organist Marti van Ek. Het thema: als het woord aan ons,
aan jou is, gaf aan de aanwezigen ruim gelegenheid om zich uit te spreken
over wat men over het thema kwijt wilde.
Meer dan in voorgaande jaren wilden we naast vieren vooral ook samen
gaan dóén. Er komen zoveel vragen en complexe problemen op ons, op de
wereld af, waar we als christenen niet omheen kunnen. We beseffen dat we
elkaar nodig hebben, omwille van de complexiteit en de omvang van de
vluchtelingenproblematiek, het milieu, mensenrechtenschendingen, armoede.
Kerken moeten meer dan in de laatste decennia naar buiten treden daar
waar de menselijke waardigheid in het geding is. Hoe meer we dat samen
doen des te krachtiger en geloofwaardiger we zijn en het zal ons als
gemeenschappen samen vooral vreugde en voldoening geven.
Denken over 'samen doen' in deze tijd, dan kom je al heel snel uit bij de
vluchtelingen die in het Heerlense AZC Imstenrade 'wonen'. Het AZC
(asielzoekerscentrum) hier is geen uitzetlocatie meer; mensen wachten
(jarenlang) op een woning, of worden na een lange onderzoekprocedure
alsnog uitgezet.
Samen met Ada Hagreis en Geert Bles bezochten we op maandagochtend
18 januari het AZC. (Ds. Henk van Es was verhinderd door een uitvaart.) Men
juichte ons plan om in de Andreas een open inloop te houden waar mensen
ontvangen worden met koffie/thee, aandacht, luisteren, een spel, van harte
toe. We mogen een affiche ophangen en in de koffieruimte op de
donderdagochtend de mensen attenderen op ons aanbod. (Donderdag is de
dag waarop de mensen hun wekelijkse vingerafdruk moeten geven.) Fijn als
er dan iemand mee wil gaan.
Vanaf maandag 15 februari starten we met de inloopmogelijkheid. Het
precieze tijdstip moet nog worden vastgesteld. Ook voor de maandag zijn we
op zoek naar vrijwilligers. Vanaf mei zal de inloop ook op vrijdag zijn.
In dezelfde periode werd er in de Andreasparochie een vluchtelingengezin
aangemeld bestaande uit vijf personen: man, vrouw en drie kinderen. Samen
met stichting VLOT en een betrokken vrijwilliger willen we het gezin een kans
geven om asiel te verkrijgen (tot 1 juli; dan volgt een uitspraak van de Raad
van State). De collecteopbrengst op 17 januari van € 231,36 wordt besteed
aan dat gezin. VLOT is blij als we een bijdrage kunnen leveren aan het
leefgeld, dat alleen al € 325,= per maand kost.
Dat 2016 een echt oecumenisch doe-jaar van de barmhartigheid mag
worden!
Eline Claassens

Laudato Si’ – een oproep van de paus, deel 2
Een kleine tweehonderd landen hebben vorig jaar december in Parijs de
handen ineengeslagen om de aarde bewoonbaar te houden voor de huidige
en toekomstige mensheid. Er wordt wereldwijd gesproken van een ‘historisch
klimaatakkoord’. In Parijs hebben met name de regeringen van de arme
landen stevig aan de bel getrokken. Zij merken nu al de invloed van de
klimaatverandering. Streken die onbewoonbaar worden, eilanden die onder
water dreigen te komen en daarmee te verdwijnen. Miljoenen mensen
moeten hun woongebied verlaten door de opwarming van de aarde en de
klimatologische gevolgen ervan. Daarom is het noodzakelijk dat de rijke
wereld, die in feite veel van de problemen op dit gebied veroorzaakt, de arme
wereld financieel tegemoet komt.
De paus kwam in juni 2015 met een revolutionaire groene encycliek, waarin
hij zijn zorgen uit voor het gemeenschappelijke huis, ‘Moeder Aarde’, zoals
de aardbol door Franciscus van Assisi werd genoemd in zijn beroemde
Zonnelied. De zorg om de aarde wordt in een adem genoemd met de zorg
voor de armen. Het behoud van de aarde als ‘ons gemeenschappelijk huis’
vraagt de inzet van iedereen. Binnen ons werk, ons gezin, onze
geloofsgemeenschap én in ons persoonlijk leven dienen we een gedrag te
ontwikkelen waarmee we een einde maken aan de verspilling, de
wegwerpcultuur, het oneerbiedig omgaan met al wat met ons is geschapen.
Paus Franciscus roept ons op om de aarde als schepping te zien, die
voortkomt uit Gods liefde. We zijn een onderdeel van het grote geheel. "Wij
en de Schepping zijn één en ondeelbaar", schrijft de paus. Als dat steeds
meer tot ons doordringt, gaan we er ook steeds meer naar handelen. Want
uiteindelijk gaat het daarom: wat doen we zélf? En dan gaat het om de kleine
dingen zoals bijvoorbeeld het hergebruik van producten in plaats van ze weg
te doen. Het heeft dan ook alles te maken met een bepaalde levenshouding:
een bewuste, sobere en eenvoudige levensstijl en zuinig omgaan met
natuurlijke hulpbronnen Op die manier komen de zorg voor de aarde en de
zorg voor de armen weer binnen ons eigen bereik.
Harry Kerckhoffs

Jongerenwerker van start
Vorig jaar heeft onze parochie subsidie gekregen voor een project met als
doel de diaconale aanpak van onze parochie toekomstbestendiger te maken
door jongeren er bij te betrekken. Vanaf 15 februari gaat een jongerenwerker,
Jack Steegs, met ons kijken hoe we dat zouden kunnen realiseren. Hij zal
daartoe contacten leggen met jongeren in onze parochie. Hij zal in principe
één dag in de week aanwezig zijn in het parochiehuis, en af en toe bij een
vergadering of in een viering. In het volgende parochieblad zal hij zich aan u
voorstellen.

Cursus creatief schrijven voor beginners
Wilt u graag schrijven, maar heeft u het nog nooit gedaan?
Kom dan naar de cursus Creatief Schrijven voor beginners!
Iedereen draagt verhalen in zich en iedereen kan schrijven. Doe mee met de
cursus en ontdek het zelf. In zes bijeenkomsten van 2,5 uur leert u
technieken om de fantasie los te maken en proza en poëzie te schrijven.
In de les doen we schrijf- en associatieoefeningen. Thuis werkt u de
oefeningen verder uit in een korte tekst. Iedereen (volwassenen) die zin heeft
om te schrijven, kan meedoen. De groep is klein, dus iedereen krijgt
persoonlijke aandacht. Docent is Heleen Schoone, schrijfdocent, educatief
auteur en journalist. De cursus wordt georganiseerd in het kader van kerk en
kunst.
De lessen zijn op dinsdagmiddag 15, 22, 29 maart en 5, 12, 19 april 2016
van 14.00 tot 16.30 uur.
Prijs: € 40,00 voor 6 lessen (gereduceerde prijs), inclusief koffie en thee.
Locatie: de huiskamer van de Andreasparochie.
Informatie en aanmelden: schooneheleen@gmail.com, 06 - 55 70 14 44.

Dekenale lezing
Prof. dr. Wiel Kusters houdt op donderdag 18 februari een lezing over de
Limburgse dichter Pierre Kemp (1886-1967). Wie was hij? Hoe werd deze
man, die werkte op het loonbureau van een steenkolenmijn, een van 's lands
kleurrijkste dichters? Wiel Kusters schreef een biografie van Pierre Kemp, rijk
aan interpretaties van levensfeiten, poëzie en de samenhang daartussen.
Om 20.00 uur in Theater Heerlen. Aanmelden bij Judith Krasznai:
jknip@mail.be of 06 - 57 59 59 99.

Doorgeefkast
Een initiatief ontstaan vanuit de ontmoetingsgroep.
Het idee achter de doorgeefkast is dat mensen spullen in de kast zetten en er
ook weer spulletjes uit kunnen halen. Je kunt ook een persoonlijke
boodschap achterlaten.
 Alle spullen zijn welkom, zolang ze in de doorgeefkast passen. Er mogen
dus geen artikelen voor/naast/op de kast geplaatst worden.
 Het voorwerp moet nog in goede staat zijn.
 Voedingsmiddelen zijn niet toegestaan.
 Ziet u iets moois, maar heeft u zelf geen voorwerp bij u? Alleen iets
meenemen mag ook!
In de kast liggen kaartjes, hierop kunt u een boodschap achterlaten voor de
volgende eigenaar.
Een voorbeeld: Je hebt een prachtig boek gelezen en nu staat het bij jou in
de kast. Eigenlijk zou je willen dat meer mensen dit lezen. Je kunt dit boek
naar de Andreasparochie brengen en in de doorgeefkast leggen. Vervolgens
kan iemand anders die dit boek graag leest, het meenemen en daarna
eventueel doorgeven aan iemand anders of terugleggen.
Een ander voorbeeld: zegeltjes die je gratis krijgt bij Jumbo, Albert Heijn, Plus
of anderszins, die je zelf niet gebruikt, kun je in de kast leggen voor iemand
die wel graag gebruik wil maken van die leuke actie, maar te weinig zegels
heeft.
Je mag ook tijd aanbieden aan een ander om samen iets leuks te doen.
Schrijf het op een kaartje en leg het in de kast.
Wij zijn in ieder geval benieuwd naar de acties en de reacties.

Resultaat Serious Request
De Kerken in Parkstad hebben in het
afgelopen halfjaar veel activiteiten
georganiseerd voor Serious Request. U hebt
daarover in dit parochieblad kunnen lezen.
En ook vanuit onze parochie is er
meegedaan aan een aantal activiteiten. Ik kijk er met veel plezier op terug:
het enthousiasme van mensen die meededen aan het Bijbellezen en de
solidariteitsmaaltijd, de verkoop van kerstspullen in onze kerk, en de
samenwerking met de mensen van de protestantse kerken in de stuurgroep
en de pop-upkerk. In december werd een cheque overhandigd met het tot
dan toe ingezamelde bedrag (€ 31.615,82). Inmiddels is het eindresultaat
bekend: alle acties van de Kerken in Parkstad hebben opgeleverd
€ 36.112,04. Ik wil iedereen danken die hieraan bijgedragen heeft.
Karin van Doormaal

Sound of Peace and Freedom
Koor en orkest bestaan dit jaar 45 jaar
Om deze mijlpaal te verlengen zijn we op zoek naar zangers en
zangeressen. Het koor zoekt nieuwe leden. Wij repeteren wekelijks op vrijdag
van 19.45 uur tot 21.00 uur. Daarna is er gezellig samen zijn. Het koor staat
onder leiding van Jacques Zenden uit Landgraaf.
Kom gewoon vrijblijvend eens een kijkje nemen op onze repetitieavond. U
bent van harte welkom: Andreasparochie, Palestinastraat 326, 6418 HP
Heerlen.
Informatie kunt u krijgen bij Anja Verboeket (045 - 533 17 71) of Marie-José
Gulpen (045 - 544 48 87).

Of je het samen doet of in je eentje, toonvast of vals: zingen is gezond. Het is
goed voor je longen, hart en humeur. Geen wonder dat steeds meer mensen
het doen. Dus waar wacht je op?

Uitslag verkiezing inspirerende personen
Zoals in voorgaande parochiebladen al bekendgemaakt wil de
Andreasparochie een columbarium inrichten buiten het kerkgebouw. Om het
gebouw heen loopt een pad. Tussen kerk en pad is er voldoende ruimte voor
een columbarium.
We hebben inmiddels – hoewel nog officieus – te horen gekregen dat de
gemeente ingestemd heeft met de inrichting van een columbarium.
Verheugend nieuws!
Onze eerste stap is nu om op het genoemde pad tegels te leggen met de
namen erop van inspirerende personen/heiligen, drie vrouwelijke en drie
mannelijke.
Welke namen? Daarvoor hebben we in december en januari aan alle
parochianen en trouwe bezoekers van buiten de parochie de keuze laten
maken via een 'stembiljet'. Van die mogelijkheid hebben 79 mensen gebruik
gemaakt. Dat heeft geleid tot de volgende uitslag:
Mannen:
Nelson Mandela
Joseph Savelberg
Maarten Luther King
Vrouwen:
Florence Nightingale
Rosa Parks
Etty Hillesum
Mooie en aansprekende namen. De volledige uitslag kunt u bekijken op de
site van de parochie. In de komende parochiebladen zal ik iets meer
schrijven over hun leven en waarom zij zo inspirerend zijn voor ons.
Mensen die dat willen, kunnen ervoor kiezen om de urn na hun overlijden in
de buurt van een van deze inspirerende mensen te laten plaatsen.
Jacq. Zenden (namens de werkgroep columbarium)

Expositie Ria Jussen
Ria Jussen werd geboren in Eygelshoven. Zij
deed de avondopleiding aan de stadsacademie te
Maastricht. Daarna volgde zij nog diverse
cursussen in onder andere etsen en zeefdrukken.
Het grillige doch boeiende spel van lijnen en
vlakken vindt men terug in haar werken. Zij schrijft:
"Als ik mijn schilderijen zou moeten omschrijven
dan is 'kleur' mijn belangrijkste beweegreden.
Kleur is voor mij 'licht', want zonder licht is er
geen kleur." Ria maakt meestal gebruik van de
mensfiguur. Die spreekt haar het meest aan.
De expositie is te bezichtigen van 4 maart tot 6
mei.

Commissie zorg heet nu ontmoetingsgroep
Welkom elke donderdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur, de poort staat
open, de koffie en thee staan klaar. Enny, Eline, Thea, Ria of Marion van de
ontmoetingsgroep ontvangt u/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 met u/jou een echte gezellige ontmoetingshuiskamer te kunnen
realiseren van waaruit allerlei initiatieven 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 contact op met:
Enny Kerckhoffs, tel. 045 - 542 51 53 of e-mail: kerckhoffs69@hotmail.com,
Eline Claassens, tel. 045 - 571 84 67 of e-mail: elineclaassens@gmail.com
of een van de gastvrouwen: tel. 045 - 571 40 78.
Op Witte Donderdag – 24 maart – is de koffiekamer niet open.
Stichting Patiens bestaat 25 jaar
De stichting Patiens organiseert vanwege dit jubileum op 14 april een
feestavond voor haar vrijwilligers en oud-vrijwilligers. Daarom is de stichting
op zoek naar iedereen die van 1991 t/m 2006 voor de stichting heeft gewerkt.
Geldt dat voor u, dan kunt u uw naam en adres doorgeven aan mevr. Irene
Boon (045 - 785 07 95 of 06 - 81 18 36 47 of via info@stichtingpatiens.nl).
De stichting ondersteunt mantelzorgers van terminale patiënten of biedt
tijdelijke vervanging om het zodoende mogelijk te maken dat de zieke thuis
kan worden verzorgd en uiteindelijk ook thuis in zijn eigen vertrouwde
omgeving kan sterven. De vrijwilligers van stichting Patiens staan mensen bij
in hun laatste levensfase. Zij zijn op de achtergrond aanwezig, luisteren naar
de zieke, praten samen over alledaagse dingen, maar ook over sterven en
dood als dat gewenst is. Als de vrijwilliger aanwezig is, kan de partner of het
familielid even rust nemen of bijvoorbeeld met een gerust hart een
boodschap doen. De vrijwilliger kan ook licht verzorgende taken overnemen
als dat nodig is. De stichting zoekt nog vrijwilligers.
Meer informatie vindt u op www.stichtingpatiens.nl.

Nieuwe reeks: gesprek met…
We hebben in ons parochieblad een tijdje een geloofsestafette gehad, waarin
mensen schreven wat hen bezighield, wat geloven voor hen betekende. Daar
zijn we mee gestopt. Maar we blijven nieuwsgierig naar de verhalen van
mensen: wie zijn ze, wat inspireert hen. In deze nieuwe reeks gaat pastor
Geert Bles met mensen in gesprek aan de hand van vragen als: wat vind je
typisch voor de Andreasparochie, wat betekent geloven voor jou, hoe kijk je
tegen de dood aan, is er een tekst die je bijzonder aanspreekt, wat is jouw
mooiste herinnering aan de kerk, welke levensles wil je met ons delen? En
ook: kun je iets vertellen of een inspirerende persoon in je leven, en: een
gedroomde tafel van vier en jij bent de gastheer/-vrouw, wie zou je willen
uitnodigen? Tot slot de vraag aan wie je het stokje zou willen doorgeven en
waarom. Het eerste gesprek hield hij met Karin van Doormaal.

Gesprek met Karin van Doormaal
"Als ik hen niet had ontmoet, was ik allang uit de kerk gestapt of een braaf
kwezeltje geworden." Blijkens deze uitlating van Karin is de ontmoeting met
een club inspirerende mensen heel bepalend geweest in haar leven. Ik krijg
een bakje koffie, als ze mij een inkijkje geeft in haar levensverhaal. Ik luister:
"Ik ben een Brabantse uit Haghorst, een klein dorp bij
Hilvarenbeek; ik was een verlegen, onzeker kind dat
op school werd gepest. Van huis uit ben ik heel
nuchter. Mijn man was jurist en zo ben ik in Limburg
terechtgekomen. Ik ben toen de studie rechten
gestart, omdat dit blijkbaar bij me paste. Toen ik
alleenstaande werd, ben ik in het parochiehuis
komen wonen. Ik heb veel secretariaatswerk gedaan.
Nu ben ik o.a. vicevoorzitter van het parochiebestuur.
Typisch Andreas vind ik dat diaconie voorop staat,
dus dat de kerk een opdracht heeft in de wereld,
maar vooral ook dat het een kerk is van onderop; d.w.z. dat de gemeenschap
een stem heeft en verantwoordelijkheid draagt. Mijn betrokkenheid bij de kerk
is begonnen tijdens mijn werk in het dekenaal centrum in Tilburg (19801989); ik ben daar gegroeid en gevormd als persoon, maar ook in mijn
kerkbeeld. Daar leerde ik vraagtekens te zetten bij veel
vanzelfsprekendheden en zelf keuzes te maken, ook binnen de kerk.
Een lied dat me lief is, is de voorbede 'Gij die geroepen hebt licht' en daarin
vooral de bede 'vluchtelingen, vreemdelingen, wees niet niemand'; bij die
woorden komen bij mij - nuchterling - toch de tranen.
Een mooi moment in de parochie was het enthousiasme dat ontstond toen
het voortbestaan van de kerk bedreigd werd in 2014. De emoties van

mensen die zeiden 'waar moeten we anders naar toe?' waren voor mij
aanleiding om energie te steken in het behoud van deze kerk.
Er zijn mensen die mij geïnspireerd hebben; maar ik denk daarbij niet zozeer
aan één specifiek iemand, wel aan het pastorale team van het dekenaal
centrum in Tilburg. Als ik hen niet had ontmoet, was ik allang uit de kerk
gestapt of was ik een braaf kwezeltje geworden. Je vraagt me, wat geloven
voor mij betekent. Ik moet bekennen, dat ik daar niet zo goed raad mee weet;
ik krijg geen tips van boven; ik kijk liever om me heen hier beneden op deze
aardbol en probeer iets te betekenen voor de ander. Met de dood ben ik niet
zo bezig, ofschoon het bij ons thuis wel bespreekbaar was. Doodgaan lijkt
me moeilijker dan dood zijn. Wat erna is? Weet jij het? Wel weet ik dat we nu
moeten werken aan de hemel hier op aarde. Een levensles, die ik zou willen
delen is deze: 'Hou je idealen hoog, ook al komen ze niet altijd uit'. Ik denk
aan de val van de Muur in 1989; toen dacht ik eerlijk dat we de hemel op
aarde zouden krijgen.
Als je mij de gelegenheid biedt om drie mensen aan tafel te vragen, dan zou
ik kiezen voor een wat vreemd trio: Mark Schaffrath van Schoon GMS,
koning Willem Alexander, en Shirin Ebadi, een juriste uit Iran, die de
Nobelprijs kreeg voor haar strijd voor mensenrechten. Omdat ik nieuwsgierig
ben: bij Mark: waarom ben je daar in gestapt, je had het toch goed? bij de
koning: je beroep/loopbaan stond al van kinds af aan vast, wat doet dat met
je als mens? bij Shirin: je leven loopt gevaar, waarom ga je toch door? Bij
vrijwilligers boeit me altijd de vraag: waarom is hij/zij actief geworden in de
parochie?"
Hier eindigen wij ons gesprek, maar het is vanwege die laatste vraag dat
Karin het stokje graag wil doorgeven aan Connie Rutten, de nieuwe
gastvrouw in de Andreas.
Geert Bles

AGENDA
Vrijdag 19 februari
10.30 uur: In gesprek met de Bijbel
Zaterdag 20 februari
10.00-14.00 uur: Een vastendag in
Heerlen en Landgraaf
Parochiezaal Andreaskerk
Dinsdag 1 maart
19.30 uur: Taiama-Andreas
Woensdag 2 maart
19.00 uur: Cantorgroep
Zaterdag 5 maart
11.00 uur: Dekenale
Pelgrimswandeling
Vertrek St Joseph kerk,
Heerlerbaan
Woensdag 9 maart
20.00 uur: pastoraal team
Donderdag 10 maart
20.00 uur: parochiebestuur
Vrijdag 11 maart
10.30-12.00 uur: Leesgroep
Laudato Si'
Zaterdag 12 maart
10.00-14.00 uur: parochiedag
Woensdag 16 maart
19.00 uur: Cantorgroep
20.00 uur: ouderavond
communicanten Windwijzer en
Tovercirkel
Donderdag 17 maart
20.00 uur: ouderavond
communicanten Pyler
Vrijdag 18 maart
10.30 uur: In gesprek met de Bijbel

Activiteiten van De drie ringen
Op 18 februari geven Riny van Vlijmen
en Jan Leemans uitleg over het
schilderij Hommage à Apollinaire van
Marc Chagall. 19.30 uur in de
protestantse kerk De Ark in Landgraaf.
Kosten: € 10,=.
Tussen Carnaval en Pasen is er weer
een filmcyclus in de protestantse kerk
aan het Tempsplein. Vertoond worden:
 The Salt of the Earth, 23 februari
 Pride, 1 maart
 Lore, 8 maart
 Der Vorleser, 15 maart
 Still Alice, 22 maart.
Alle films beginnen om 13.30 uur.
Er wordt een vrije gave gevraagd.
Herman van Rens schetst op 16 maart
hoe gewone mensen
oorlogsmisdadigers worden. Om
19.30 uur in de Luciushof, Heerlen.
Kosten: € 10,=.
Meer informatie over deze en andere
activiteiten: www.dedrieringen.org of
045 - 400 91 70.

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
Nan Paffen: 045 - 542 32 11
Parochiebestuur
Karin van Doormaal, vicevoorzitter
045 - 541 35 68

VIERINGEN
20 februari t/m 13 maart
Zaterdag 20 februari
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 21 februari
10.30 uur: woord- en communieviering
Zaterdag 27 februari
18.00 uur: presentatieviering
communicanten
Gebed voor Pascalle Flekken
(jaardienst en vw. verjaardag)
Zondag 28 februari
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Vrijdag 4 maart
10.30 uur: eerstevrijdagviering

Rekeningnummers
NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Zaterdag 5 maart
18.00 uur: woord- en communieviering

Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org

Zondag 6 maart
10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Start Vastenactie

Redactie
Eline Claassens
Karin van Doormaal
Rens Trimp
____________________________
Gedoopt
30 januari 2016: Phil de Haan
Overleden
10 januari 2016: Piet van der Poort

Zaterdag 12 maart
18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 13 maart
10.30 uur: eucharistieviering

Het volgende parochieblad verschijnt
in de week van 14 maart. Intenties
voor 19 maart t/m 10 april graag
opgeven voor 29 februari.

