PAROCHIEBLAD H. ANDREAS
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Gedachte
Aswoensdag, een stap terug,
terug naar het begin.
We zijn van stof.
God blaast ons niet weg
als lastig stof,
maar vormt en kneedt
en blaast voorzichtig
ons het nieuwe leven in.
Joost Zwetsloot
Aswoensdag, de veertigdagentijd op weg naar Pasen
Op 1 maart is het Aswoensdag; om 19.00 uur is er een oecumenische viering
in de Andreaskerk met mensen van De Ark en de Tempspleinkerk. We bekruisen elkaar met de as van de verbrande palmtakjes van het afgelopen
jaar*. As, een teken, een symbool, om je te herinneren aan je vergankelijkheid – je wordt as –; diezelfde as maakt, als het uitgestrooid wordt over de
aarde, nieuw leven mogelijk.
In de veertigdagentijd worden we 'rijp' gemaakt om toe te groeien naar de
gedachte dat wat dood lijkt, leeft, misschien anders dan je eerder vermoedde.
De herinnering aan je sterfelijkheid maakt je bescheiden; de soberheid die je
met jezelf kunt afspreken (of met een groepje samen?) laat je meer genieten
van dingen waar je anders aan voorbij leeft... We herontdekken dat de toekomst onzeker is, dat we elkaar nodig hebben, dat juist in die afhankelijkheid
een nieuwe toekomst steekt...
Wensen wij elkaar een gezegende veertigdagen-vastentijd toe.
Eline Claassens
* De palmtakjes kunnen tot en met 26 februari ingeleverd worden bij de parochie.

Soep met inhoud!
Donderdag 16 februari van 12.00 tot 14.00 uur is er weer
een 'soep met inhoud'.
Tijdens de eerste editie waren er zes personen die genoten van een goed gevulde verse groentesoep, en allen
waren het er over eens dat samen eten gezellig is. Vooral
degenen die alleen zijn, vonden het een goed initiatief. We
hopen ook u te mogen ontmoeten. Een heerlijke kop goed
gevulde soep met brood wordt u aangeboden voor € 0,50.
Deze 'soep met inhoud' zal in het teken staan van: samen eten is elkaar ontmoeten! Laat even weten of u komt, dit kan tot 15 februari via email:
parochiesintandreas@home.nl of telefoonnummer: 045 - 541 33 81 of 045 532 50 92.
Startdag Vastenactie parochies Heerlen en Landgraaf
Op zaterdag 18 februari vindt de
startdag van het vastenactieproject
van een aantal parochies plaats.
Jeugdkring Chrisko presenteert het
project 'bouw mee, samen staan we
sterk' ten behoeve van een school in
Nepal. Eline Claassens vertelt daarna
over eigentijds vasten. Na een pauze met een sobere lunch gaan we met elkaar in gesprek. U bent van harte welkom in de ontmoetingsruimte van de St.
Josephparochie, van 10.00 tot 14.00 uur. In verband met de lunch wel graag
aanmelden via ajhouden@hetnet.nl, 045 - 541 24 48, hvrehen@ziggo.nl of
045 - 532 21 81.
Vivian Kreutz (Jeugdkring Chrisko) en Ans Houben (Missionair Overleg Parkstad)
N.B.: onze parochie heeft een eigen vastenactieproject in Sierra Leone; meer
daarover leest u verderop.
Gebedswake voor de vrede op vrijdag 3 maart 19.00 uur
Mensen van alle gezindten nodigen we uit om met elkaar stil staan bij de
nood in de wereld, veraf en dichtbij. In alle eenvoud, met alles wat er op je
hart ligt, samen bidden, hardop en in stilte, een kaars aansteken voor mensen en situaties die ons persoonlijk ter harte gaan.
We hebben het vijf keer eerder samen gedaan en dat gaf kracht, verbondenheid en soms volgden er kleine acties als een brief schrijven naar de regering
(er kwam ook antwoord terug). Het is ook Wereldgebedsdag, dan. Na afloop
drinken we een kopje koffie/ thee en is er gelegenheid na te praten.
Er is op hetzelfde tijdstip ook een wake bij het Leger des Heils in de Horizonstraat in Treebeek.
Van harte uitgenodigd.
Eline Claassens

Parochiedag
zaterdag 11 maart van 10.00 tot 14.00 uur in ons kerkgebouw
Het is een (korte) traditie geworden, om jaarlijks samen te komen met parochianen, het parochiebestuur en het pastoraal team, om over de gang van
zaken in onze parochie en over onze weg naar buiten met u van gedachten
te wisselen.
Op deze dag zal Rob Pauls, de nieuwe diaconaal werker, zich aan ons voorstellen (zie ook hieronder). Verder willen we vooral kijken naar de toekomst
van onze parochie, met specifieke aandacht voor de liturgievieringen en de
voortgang van het jongerenproject.
Iedereen is van harte welkom op deze dag om met ons mee te denken.
In verband met de lunch is het wel fijn als u zich van tevoren aanmeldt (liefst
voor 9 maart). Dat kan via e-mail (parochiesintandreas@home.nl), telefonisch
(045 – 541 33 81) of bij een van de gastvrouwen (dinsdag t/m vrijdag tussen
10.00 en 12.00 uur).
Nieuwe diaconaal werker
Onze pastoraal werkster, Eline Claassens, heeft in november de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Zij heeft te kennen gegeven graag nog actief te
willen blijven voor onze parochie, maar ook wel een stapje terug te willen
doen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een opvolger. Omdat wij het diaconale werk van onze parochie hoge prioriteit geven, is gezocht naar een
diaconaal werker. Onze keuze is gevallen op Rob Pauls. Zijn aanstelling is
inmiddels goedgekeurd door het bisdom.
Rob is geboren in 1959 en woont in Vaals. Hij heeft jarenlang in het onderwijs gewerkt als docent geschiedenis
en klassieke talen. In 2015 heeft hij de pastoraatsopleiding in Leuven afgerond. De komende weken zal hij zich
inwerken. Hij treedt in dienst zodra alle formaliteiten zijn
geregeld. Rob zal zich voorstellen op de parochiedag op
11 maart en in het volgende parochieblad.
Wij zijn blij dat wij een opvolger voor Eline hebben gevonden en heten Rob van harte welkom in onze
parochie.
Karin van Doormaal

Jack Steeghs, diaconaal jongerenwerk onderweg (10, slot)

Wat jongeren kunnen losmaken
Op zondag 5 februari kwamen naast Nan en ikzelf, Iris, Marko, Linda en Samanta bijeen om met elkaar een jaarprogramma diaconaal jongerenwerk voor
de Andreasparochie te maken. Meerdere jongeren zijn betrokken maar waren
deze zondagmiddag verhinderd. Zoals waarschijnlijk bekend is onze doelgroep: oudere jongeren, ongeveer 18 plus. Maar alles behalve een
geïsoleerde groep. Lees maar wat ik een van de jongeren hoorde zeggen:
"Wat moet een mens in jou losmaken zodat je hem of haar blindelings gaat
volgen?"
Verdeeld over het jaar hebben we nu vijf activiteiten gepland én een verbindende activiteit om jongeren uit de vormselleeftijd mee te kunnen nemen in
onze beweging. Want als er één ding uit de middag is gekomen, dan is het
dit: besef van hoe ongelofelijk belangrijk het is om elkaar aan te spreken op
wat deze Andreasparochie bij jou oproept. En wat jij en wat wij met elkaar
kunnen doen om deze plek actief te houden.
Activiteiten
De eerste activiteit is in de vastentijd. Er wordt een sobere solidariteitsmaaltijd gehouden op maandag 20 maart 2017. Daarna volgen een speeltuinmiddag met het azc in het voorjaar, net als een middag met de vormselkinderen, carwash rond de zomervakantie, een creatieve middag in oktober en
een viering met kerstmarkt in de advent.
Tot ziens!
Ik rond nu mijn werkzaamheden voor de Andreasparochie af. Het is fijn dat ik
dat met een gerust hart kan doen. Ik vind het hartstikke leuk dat ik het afgelopen jaar mijn bijdrage heb mogen leveren aan een boeiend en geslaagd
proces. Ik kom vast nog eens langs.
Jack Steeghs
steeghsjack@gmail.com
06 – 26 98 94 11

Sierra Leone

Zoals u wellicht weet steunt de Andreasparochie samen met Stichting Taiama-Andreas al jaren projecten in Sierra Leone, West Afrika. Sinds 2015
werken we samen met Defence for Children International Sierra Leone aan
een project met jongeren. Om een goed beeld te krijgen van het project en
wat er met uw geld gebeurt zullen Jacq Zenden, Kelly Fofanah, geboren in
Sierra Leone en bekend met de cultuur daar, en Marie-José Brounen van 10
tot 24 februari op bezoek gaan in Sierra Leone. Het bezoek is goed voorbereid; er worden schoolspullen en bureaulampen op zonne-energie (er is daar
nauwelijks elektriciteit) meegenomen. Met de jongeren is er een programma
gemaakt zodat we een goed beeld krijgen van waar de groep mee bezig is.
Natuurlijk is er gelegenheid voor spel; er is door jongeren hier een informatiemap samengesteld met weetjes over Nederland en aan de hand daarvan
zal er een quiz worden gespeeld waarbij de jongeren prijzen kunnen winnen
zoals bijvoorbeeld een rugzak.
Op zondag 26 maart is er in de Andreasparochie de aftrap voor de Vastenactie. We beginnen met een viering en daarna wordt er uitgebreid verslag
gedaan van het bezoek en zal er op een ludieke manier aandacht worden
besteed aan Sierra Leone.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.taiama-andreas.org.
Wilt u een bijdrage leveren aan dit mooie project dan kan dat via de acceptgiro bij het volgende parochieblad of via onze bankrekening met nummer NL10
RBRB 0960077723.
Namens Stichting Taiama-Andreas
Marie-José Brounen

In gesprek met Martijn Somberg
'Wie groot wil zijn, past bescheidenheid. Want dan komt de ander tot recht,
en komt zelf in beweging'. Deze gedachte was het leidmotief in de bezinning
die Martijn gegeven heeft op zondag 29 januari, en klinkt ook door in het gesprek dat wij daarna hebben in de koffiekamer van de Andreas. Hij vertelt zijn
verhaal, ik vraag hier en daar, en luister:
Ik ben geboren in Twente, 38 jaar geleden, en heb
nog een drie jaar jongere zus. Toen ik 10 jaar was,
zijn wij naar Limburg gekomen. Ik woon nu in Bocholtz, ben getrouwd met Petra; we zijn de trotse
ouders van twee kinderen, Lieke en Fleur. Ik ben
onderwijzer, en momenteel directeur van de ABBS
Meander basisschool in Brunssum.
Ik ben gelukkig in mijn gezin en in mijn werk. Op beide terreinen is het woord 'bescheidenheid', dat ik
vandaag gebruikt heb in de viering, voor mij heilig. Goed leiderschap duldt
geen opleggen van gedachten en gedragsregels, maar respecteert wat in de
ander leeft of tot leven wil komen. Ik heb ervaren in mijn jeugd, hoe wezenlijk
dit is. Daarom is het zo fijn om op school met een hecht team van mensen
samen te werken, die daar ook in geloven, en met hen die benadering in de
praktijk te toetsen. Wij beleven er samen veel plezier in, als wij zien dat kinderen zó tot hun recht komen, gaandeweg sterker worden en eigen stappen
durven zetten op hun levenspad. Deze benadering koesteren wij als ouders
ook in ons gezin. Natuurlijk hoort het erbij dat kinderen in dit groeiproces
soms twijfelen of hun grenzen opzoeken, en dat het incasseringsvermogen
van ouders wel eens op de proef wordt gesteld.
Deze grondhouding van bescheidenheid en respect proef ik ook bij de Andreasparochie. Dat is de reden dat ik daar terecht gekomen ben en me daar
zo thuis voel. Vroeger voelde ik in de kerk vaak dominantie; er werden meningen en beperkingen opgelegd die je weinig ruimte lieten om zelf na te
denken en eigen verantwoordelijkheid te nemen in je leven; en soms is dit
vandaag nog zo, vind ik. Maar in deze parochie voel ik mij thuis; er wordt je
niet de maat genomen, je mag zijn wie je bent, er is wederzijds respect en er
wordt naar je geluisterd; je mag anders denken en anders zijn. Bovendien
word je uitgenodigd om eigen talenten in te zetten en medeverantwoordelijk
te zijn voor de gang van zaken. Het voelt als een hechte gemeenschap, waar
iedereen welkom is. Wat mij aanspreekt is dat de parochie oecumenisch is en
uitdrukkelijk verbinding en samenwerking zoekt met de protestantse gemeenten in de stad. Maar vooral ook dat zij diaconie als opdracht van de kerk ziet.
Het gebouw zelf is aantrekkelijk vanwege zijn grote eenvoud en sterke symboliek; kleur en materiaal hebben een verhaal; de kring van twaalf lichtzuilen
betekent licht en warmte en nodigt uit tot verbintenis met traditie en met elkaar. Ik ben betrokken bij de kerk als lector in de vieringen, en beschouw het
als een voorrecht, wanneer ik gevraagd word de overweging te houden.
Het leven is volgens mij mooi en zinvol, wanneer je je geroepen voelt om een
bijdrage te leveren aan een mooiere wereld voor iedereen en ook perspectief

ziet. Goede relaties, vriendschap en zorg en aandacht voor elkaar zijn daarvoor wel belangrijke bouwstenen.
Als ik drie mensen mag noemen, met wie ik aan tafel zou willen zitten, dan is
dat Sander Dekker, de staatssecretaris van onderwijs, om over mijn werk te
praten; ik denk niet aan cijfers, aan geld en aan toetsen (targets), maar veel
meer aan waarden en normen met het oog op een andere wereld. Een tweede die mag aanschuiven is Annie, de overbuurvrouw; zij heeft pas haar man
verloren en kort daarna ook nog haar zoon; hoeveel kan een mens hebben?
Ik bewonder haar hoe zij het leven weer oppakt. En wat zou ik ook graag mijn
oma vragen, maar zij is tien jaar geleden gestorven; zij is mijn boegbeeld en
heeft veel voor mij betekend in mijn jeugd; ik denk nog elke dag aan haar.
Ik wil het stokje graag doorgeven aan Piet Trepels; ik ben geraakt door de
manier waarop hij praat over zijn vrouw die pas gestorven is."
Hiermee hebben wij dit verrijkende gesprek afgerond.
Geert Bles
Veiling actie Kerkbalans
De actie kerkbalans begon op zaterdag 21 januari
in de Andreaskerk met het luiden van de klok. In
de kerk was er daarna een veiling van artikelen
ingebracht door mensen binnen en buiten de parochie. Jo Braeken leidde de veiling met veel
enthousiasme en wist de prijzen soms tot ongekende hoogte op te stuwen. Zo werd een doos
bonbons afgehamerd op € 23,50 en bracht een
Peruaans kleed meer dan € 100 op. Ook de filmpjes met verhalen hadden een behoorlijk positieve
invloed op de prijs.
Het werd een heel gezellige middag waarbij ook goed
voor de inwendige mens werd gezorgd. De bezoekers
vonden de wafels van Eline zo lekker dat haar regelmatig om het recept werd gevraagd. Zelfs mensen die van
tevoren sceptisch waren over het idee van
een veiling, werden
enthousiast.
De veiling heeft tot nu
toe(enkele bedragen
moet nog binnenkomen) zo'n € 1.800,= voor de Andreasparochie opgeleverd. Op de website van de
Andreas kunt u nog eens nagenieten van de foto's.
Rens Trimp

Over de wandkleden van Femy Pasman-van Bruggen
Tot 21 maart hangen er in de Andreaskerk acht wandkleden van Femy
Pasman-van Bruggen. Hieronder vindt u een uitleg over de symboliek van de
kleden.
Oecumene/1990 (bruikleen Protestantse Gemeente
Tempsplein in Heerlen)
Samen met de oecumenische vrouwengroep Heerlen
tot stand gekomen. Het schip staat symbool voor de
oecumene met alle kleurrijke mensen over de hele
wereld. Aan het roer staat een vrouw, krachtig en
richtinggevend. Samen op weg komt het schip een
appelboom tegen met 7 appels: symbool voor samen
delen.
De Graankorrel/drieluik/1993 (bruikleen Zuyderland Medisch Centrum
Heerlen)
De graankorrel staat symbool voor het ontstaan van leven, groeien en bloeien.
Het graan komt tot leven door de weg van het licht te volgen. Het thema is de
schepping, uitgebeeld met joods-christelijke symbolen. Het lammetje kijkt in
verwondering achterom.
Vrouwen wereldwijd/1988 (privécollectie)
Dit doek gaat over solidariteit: twee vrouwen, zwart en wit, op gelijke voet.
Het symboliseert de eigenheid en de kracht van de vrouw. De twee vrouwen
slaan de handen ineen: strijd voor gerechtigheid en vrede. Kenmerkend is de
luisterende houding van de witte vrouw = zonder mond.
Emmaüsgangers/1973 (privécollectie)
Het brood breken en delen: het thema is ontmoeting
tussen mensen, aandacht voor elkaar hebben en
met elkaar delen wat ons gegeven is. Mensen voor
mensen en met mensen geeft levenskracht.

Zonder titel/1978 (bruikleen Bernardinuskapel in Heerlen)
Groepswerk met vrouwen van Samen Onderweg. Het grote waterrad staat
symbool voor het leven in Limburg, karakteristiek voor het Limburgse
landschap. Het rad brengt beweging, doet het leven stromen en houdt de
mensen gaande. De haan roept iedere morgen op tot leven: maak iets moois
van de dag. Het Franciscaanse kruis is in het doek zichtbaar.
Mirjam/1994 (privécollectie)
Ondertitel: 'Vrouwen aan de wieg van de bevrijding'. De gezamenlijke kracht
van vrouwen heeft het Israëlische volk uit de handen van Egypte gered. Het
doek verbeeldt de teksten uit het boek Exodus. De geboorte van Mozes is het
begin van vrijheid en vreugde.
Een folder met gedetailleerde uitleg van de wandkleden vindt u in de kerk.

Markt & Movies
Ook dit jaar vertonen De drie ringen en de Protestantse Gemeente
Heerlen tussen Carnaval en Pasen
op de dinsdagmiddag (marktdag)
films. De films staan dit jaar in het
teken van de weg van het leven.
Ze tonen mensen die zich op verschillende trajecten in hun levensweg vinden. De films worden getoond in
De Brug bij de kerk aan het Tempsplein en beginnen steeds om 13.30 uur.
Na afloop is er gelegenheid om bij een kopje koffie of thee nog even na te
praten. Voor de films wordt een vrije gave gevraagd. Koffie/thee met iets
lekkers kost € 2,50. Aanmelding is niet nodig.
7 maart: Room (118 minuten)
Room vertelt
het verhaal van
Jack, een jongetje van vijf dat
liefhebbend
wordt opgevoed
door zijn ‘Ma’.
Ma probeert
haar zoon op
een normale
manier veilig
groot te brengen. Maar hun
leven is allesbehalve normaal: ze zitten opgesloten in een kamer van 3 bij
3 meter, zonder ramen, die door Ma eufemistisch ‘Kamer’ wordt genoemd.
Ze heeft hier een eigen wereld gecreëerd voor Jack, en stelt alles in het
werk om hem zelfs in deze verraderlijke omgeving een volwaardige opvoeding te geven. Maar als Jack steeds nieuwsgieriger wordt naar zijn
situatie en Ma eraan onderdoor dreigt te gaan, verzinnen ze een plan om
te ontsnappen.
14 maart: Être et avoir (104 minuten)
Être et avoir is een documentaire over een Franse plattelandsschool, die
in 2002 in korte tijd de wereld veroverde. Gedurende een heel schooljaar
wordt een basisschooltje in de Auvergne gevolgd. In de school van slechts
één klas, met kinderen van 4 tot 11 jaar, heerst de orde van schoolmeester Georges Lopez. Het is zijn laatste schooljaar voor zijn pensioen. Alle
facetten van het lesgeven komen aan bod. De meester heeft aandacht
voor iedere leerling, en de onderlinge relaties. Zo worden beginnende ruzies snel in de kiem gesmoord, en wordt aan een meisje dat achter dreigt
te komen extra aandacht gegeven. De documentaire geeft op een zeer
persoonlijke en daarom ook vaak emotionele wijze het dagelijkse leven op
een plattelandsschooltje weer.

21 maart: Les souvenirs (92 minuten)
De 23-jarige Romain heeft een bijbaantje als nachtportier bemachtigd en
benut de avonduren om zijn
eerste roman te schrijven.
Romain heeft een geweldige
band met zijn 85-jarige oma
Madeleine. Wanneer zijn
oma met lichte dwang naar
een bejaardenhuis wordt
verplaatst, ontsporen de levens van de overige
familieleden beetje bij beetje.
Als oma op een dag besluit
te vertrekken uit het tehuis,
zet zij onbedoeld iets in werking bij alle familieleden.
Ieder familielid is op zijn eigen manier op zoek naar zichzelf of op zoek
naar een doel. Dit gaat natuurlijk gepaard met de nodige, veelal grappige,
ontwikkelingen.
De overige films zijn:
- 28 maart: The lady in the van
- 4 april: The farewell party
- 11 april: Il vangelo secondo Matteo.
Kijk voor meer informatie op www.dedrieringen.org.
Presentiepastoraat: aandachtige zorg door er te zijn
Aloys de Haan, geestelijke verzorger bij de Cicero zorggroep,
geeft een inkijk in de geestelijke
verzorging in een verpleeghuis
en neemt ons mee in zijn werk.
Hij vertelt over aandacht voor de
bewoners in een verpleeghuis en
de bijzondere aandacht voor de
levens-, zingevings- en religieuze
vragen van deze mensen op dit,
vaak heel moeilijke, traject van
hun levensweg.
Kenmerk van presentiepastoraat is het durven, willen en kunnen aangaan
van relaties.
Op donderdag 16 maart van 19.30 tot 21.30 uur in de Andreaskerk. Kosten: € 10,= (incl. koffie/thee). Aanmelden voor 10 maart bij De drie ringen:
045 - 400 91 70 of secretariaat@dedrieringen.org.

AGENDA
Iedere maandag
13.00-15.00 uur: inloop vluchtelingen en wijkbewoners

Kunsthistorische lezing Jeroen
Bosch

Iedere woensdag
13.30-16.00 uur: ATD Vierde Wereld
Iedere donderdag
14.30-16.00 uur: inloopmiddag
6 januari - 21 maart
Tentoonstelling Femy Pasman-van
Bruggen
donderdag 16 februari
12.00 uur: soep met inhoud
vrijdag 17 februari
10.30 uur: in gesprek met de Bijbel
maandag 20 februari
10.00 uur: leesgroep Een nieuw gesprek met God
woensdag 22 februari
19.00 uur: Cantorgroep
maandag 6 maart
10.00 uur: leesgroep Een nieuw gesprek met God
20.00 uur: versiergroep eerste
communie
donderdag 9 maart
20.00 uur: parochiebestuur
zaterdag 11 maart
10.00-14.00 uur: parochiedag
dinsdag 14 maart
20.00 uur: werkgroep liturgie eerste
communie
woensdag 15 maart
14.15 uur: bijeenkomst communicanten de Pyler
donderdag 16 maart
19.30 uur: presentiepastoraat

Jeroen Bosch was een ZuidNederlandse kunstschilder die hoorde
tot de noordelijke renaissance. Hij ging
de geschiedenis in als 'den duvelmakere' en als schilder van satirische
voorstellingen, maar hij is vooral van
betekenis als vernieuwer van de bestaande beeldtraditie. Hij gaf op
vindingrijke wijze invulling aan bestaande motieven en bedacht een
reeks van nieuwe composities.
Riny van Vlijmen en Jan Leemans laten zo'n 200 beelden over deze
bijzondere schilder zien, afgewisseld
met voorgedragen tekst. Woensdag 22
februari om 14.30 uur in de Barbier,
Parc Imstenrade. Toegangskaarten
voor deze kunsthistorische lezing zijn
te verkrijgen bij de Service Corner,
Parc Imstenrade, € 3,50 p.p. De Barbier heeft maximaal 35 zitplaatsen.
Café Mondiaal
Donderdag 9 maart om 19.30 uur
staat café Mondiaal in het teken van
de Tweede Kamerverkiezingen op 15
maart. Meer informatie vindt u t.z.t. op
onze website.

COLOFON

VIERINGEN 18 februari - 12 maart

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

Zaterdag 18 februari
18.00 uur: eucharistieviering

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

Zondag 26 februari
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep\
Gebed voor: Fieny Dam (jaardienst)

Parochiebestuur
Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68
Rekeningnummers
NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778
Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org
Redactie
Eline Claassens
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 13 maart.
Intenties voor 18 maart t/m 9 april
graag opgeven voor 27 februari.

Zondag 19 februari
10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Tom Verschueren (jaardienst)
Zaterdag 25 februari
18.00 uur: eucharistieviering

Woensdag 1 maart Aswoensdag
19.00 uur: oecumenische aswoensdagviering in Andreaskerk
Vrijdag 3 maart
10.30 uur: eerstevrijdagviering
19.00 uur: gebedswake voor de vrede
Andreaskerk
Zaterdag 4 maart
18.00 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Pascalle Flekken (jaardienst en vanwege haar verjaardag)
Zondag 5 maart
10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Fiet Trepels-Kerstjens
Zaterdag 11 maart
18.00 uur: geen viering i.v.m. parochiedag
Zondag 12 maart
10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Leny van Lierop

