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Er gebeurde iets wonderlijks,
onverwacht.
Het is bijzonder.
Er is weer hoop
in de ogen van kwetsbare kinderen.
Glans in de ogen,
hoop in de harten.
Weer veilig kunnen slapen,
weer veilig kunnen dromen.
Dit wonderlijke kerkasiel
heeft onze toekomst gered.
Het bidden, het zingen
heeft de hemel bereikt.
Wij zijn dankbaar,
dankbaar met hart en ziel,
dat jullie er waren en zijn
voor ons gezin.
(Hayarpi Tamrazyan, voorgedragen tijdens de dankdienst als afsluiting van
het kerkasiel)
Het gezin Tamrazyan mag dankzij het kerkasiel in de Bethelkerk in Den Haag
in Nederland blijven. De Andreas is blij dat de parochie haar steentje aan het
succes heeft kunnen bijdragen.

Actie voor asielkinderen succes
Op maandag 28 januari is voor de derde keer een oecumenische groep mensen van de Andreaskerk en de PKN Parkstad naar de Bethelkerk in Den
Haag afgereisd. Ze deden mee aan de estafetteviering die daar sinds 26 oktober 2018 werd gehouden om te voorkomen dat het Armeense gezin
Tamrazyan Nederland wordt uitgezet. Zoals de meesten zullen weten is op
woensdag 30 januari door de regering een politiek akkoord bereikt over een
'kinderpardon', waardoor niet alleen de familie Tamrazyan maar ook 600 andere kinderen met hun ouders in Nederland kunnen blijven. De gedurfde actie
van de Bethelkerk heeft vruchten afgeworpen, en hoe! Petje af voor hun
moed en inzet! De Bethel leert dat de strijd voor een goede zaak, schijnbaar
ook tegen de klippen op, niet bij voorbaat verloren is. Een opsteker voor de
optimisten en een goede les voor de pessimisten onder ons. De Andreas en
PKN Parkstad zijn blij dat ze hun steentje hebben mogen bijdragen en hebben laten zien dat ze ook van volhouden weten.
De PKN heeft het voortouw genomen in de organisatie van het kerkasiel. De
scriba van de PKN, René de Reuver, reageerde op de verheugende uitkomst
van de acties van de afgelopen maanden: "De Bijbelse oproep om God lief te
hebben boven alles en de naaste als jezelf blijft voor de Protestantse Kerk de
richtlijn in haar standpunt voor een humane oplossing van het vluchtelingenvraagstuk." Onze katholieke parochie sluit zich van harte bij dit standpunt
aan!
Rob Pauls
Geloofsgesprekken
Er is vaak gesproken over hoe we van eenrichtingsverkeer in de overweging
kunnen komen tot een ‘over en weer’ over het onderwerp dat aan de orde is.
In de koffiekamer napraten is geprobeerd; in kleine groepjes ‘zoemen’ in de
kerk is geprobeerd; maar het lukt niet echt, lijkt het. Toch blijft de behoefte
bestaan.
Ik wil een voorstel doen naar aanleiding van deze ervaring. Kort geleden zei
een parochiaan na de dienst: ik zou graag willen doorpraten over het thema
van de overweging, dat ging over het leven nu en het leven hierna, over eeuwig leven; hoe moeten we dat verstaan? Ik reageerde spontaan: wat let je om
een tijdstip te regelen, en enkele mensen daarbij te nodigen? Het werd een
mooi en vruchtbaar gesprek van een uurtje in de koffiekamer.
Ik hoor vaker na de dienst: ik begrijp het niet, ik ben het er niet mee eens, het
is teveel gevraagd van ons, het is niet mogelijk, het is te idealistisch, het is
niet realistisch, etc. etc. Wat staat u dan in de weg, als dit uw reactie is, om
een gesprek te organiseren in de koffiekamer en daarbij enkelen uit te nodigen die ook zo reageren? En natuurlijk de voorganger die de overweging
gehouden heeft? Dat wordt dan een spontaan geloofsgesprek over een heel
concreet, bij u levend thema.
Geert Bles

Oecumenische viering in Pelgrimskerk
Voor de eerste keer
vond op zondag 27 januari de oecumenische
viering die de Andreas,
de Ark en de protestantse kerk aan
Tempsplein al jaren
samen houden, plaats
in de Pelgrimskerk in
Brunssum. Sinds 23
januari 2019 zijn de
drie protestantse gemeenten officieel
Foto Erik Bastiaan Net
gefuseerd en gaan nu
samen de toekomst in
als Protestantse Parkstadgemeente.
De viering was druk bezocht, net als de koffie na afloop. Als illustratie van de
evangelielezing over de Barmhartige Samaritaan vertelden vier gemeenteleden/parochianen wat zij heel concreet doen voor hun medemens. De een
vertelde hoe hij probeert iets te betekenen voor mensen die te horen krijgen
dat ze niet meer lang te leven hebben, een ander hoe zij zich inzet voor arme
mensen in Nepal, een gemeentelid van de Pelgrimskerk deed uit de doeken
hoe zij uit volle overtuiging mee deed met de vieringen in de Bethelkerk in
Den Haag uit solidariteit met (de kinderen van) uitgeprocedeerde asielzoekers, een ander gemeentelid vertelde over haar inzet voor gedetineerden een groep mensen die op weinig mededogen in de samenleving mag rekenen omdat "ze tenslotte zelf schuld zijn aan hun misère". Het was heel
bijzonder om te horen hoe veel wij mensen, zonder dat we het van elkaar weten, voor anderen doen, juist voor degenen die het snelst vergeten worden.
Wij hopen in de toekomst nog vaak in de Pelgrimskerk te gast te mogen zijn!
Rob Pauls
Parochiedag
Het pastoraal team en het parochiebestuur hadden voor de parochiedag dit
jaar het plan opgevat de nieuwe bisschop Harrie Smeets uit te nodigen om
kennis te komen maken. Omdat de bisschop echter pas in november ons dekenaat bezoekt en dan ook de Andreas eventueel kan aandoen, is besloten
de parochiedag te verplaatsen naar november. In plaats van de parochiedag
komt er op zondag 17 maart een ‘verdiepingsdag’ over het jaarthema Leven
van wat komt. Claudia Theinert is bereid gevonden voor te gaan in een gebedsdienst om 10.30 uur. Aansluitend houdt zij een voordracht over Leven
van wat komt. Daarna is er tijd voor discussie en gesprek, koffie en gezelligheid. Noteer het al vast in uw agenda! Wilt u weten wie Claudia Theinert is,
kijk dan op www.levensmozaiek.nl.

De toekomst van ons dak
We hebben een prachtige kerk, vol symboliek en met uitstraling. Het gebouw
heeft echter ook nadelen, zoals een kwetsbaar plat dak. Omdat er de nodige
problemen waren ontstaan, hebben we met behulp van enthousiaste vrijwilligers de heuvel van aarde van het dak gehaald. Vervolgens hebben er door
meerdere partijen inspecties plaatsgevonden.
Op zich is de uitkomst positief: hoewel het dak lekkages kent, kan het nog
minimaal vijf jaar mee. Door het bedrijf Verkoelen zijn alle gaten die er in de
folie zaten, gedicht. We hebben als bestuur dan ook besloten om geld vrij te
maken voor een grondige onderhoudsbeurt elk jaar. De kosten voor een
nieuw dak zijn immers zo hoog dat we liever zolang als het kan doorgaan met
het huidige dak.
Voor het moment laten we de aarde van het dak af, want dat vergemakkelijkt
het onderhoud enorm. Wel zal het dek van het dak op enkele punten verzwaard worden met tegels, zodat er geen risico’s bestaan bij een grote storm.
Natuurlijk zullen we ons gaan beraden op een langetermijntoekomst voor het
dak, zoeken naar een oplossing die recht doet aan de door de architect verlangde symboliek maar tegelijkertijd het kerkgebouw ook toekomstbestendig
houdt, en overwegen of we in het kader van duurzaamheid zonnepanelen op
het dak kunnen plaatsen.
Rest mij om, namens het gehele parochiebestuur, Dolf, Wim, Rob, Laris en
Paul, Leo en Wim te bedanken voor de vele uren die zij belangeloos in dit
project hebben gestoken.
Barry Braeken
Wat doen we met onze bankrekening?
Op 31 januari was Hans Reinaerts te gast in de Andreas om uit te leggen hoe
je van de ene bank naar de andere kunt overstappen als je het niet eens bent
met het beleid van je eigen bank of het niet zitten dat je spaargeld wordt gebruikt voor projecten waar je bezwaren tegen hebt. Reinaerts liet zien hoe de
banken de afgelopen decennia helemaal veranderd zijn: dacht een bank
vroeger nog met haar klanten mee, tegenwoordig gaat het niet om wat goed
is voor de klant maar wat goed is voor de bank, luidde de conclusie van het
verhaal. Overstappen is niet zo moeilijk: alle incasso's worden 13 maanden
lang door je nieuwe bank automatisch verwerkt, je hebt er geen omkijken
naar. Bij hypotheken, zo het commentaar uit het publiek, kan het wel eens
wat ingewikkelder zijn. En Reinaerts benadrukte dat de toekomst van verschillende banken onzeker is, onder andere die van de ASN en de Regiobank. Die zullen binnen afzienbare tijd, aldus het plan, overgaan in andere
handen – van wie is niet bekend. Het kan dus gebeuren dat je weggaat bij je
bank dan te ontdekken dat je door een achterdeur weer bij je oude bank bent
binnengekomen! Maar met ons geld wordt in deze wereld veel gedaan waar
we vol afschuw niets mee te maken zouden willen hebben als we het zouden
weten. Het loont de moeite om eens na te denken over wat banken met ons
geld uitspoken. Geïnteresseerd? Kijk dan op https://eerlijkegeldwijzer.nl.
Rob Pauls

In gesprek met Hans Heijster
Ik voer dit gesprek met Hans op 23 januari bij hem
thuis aan de keukentafel; de koffie stond al klaar;
het blijkt al gauw dat de woorden van Paulus op de
Areopaag in Athene (Hand. 17,24-28) voor hem wezenlijk zijn; hij gaat van start, ik luister met aandacht:
“De kern van Paulus’ betoog is: ‘God woont niet in
tempels die door mensen gebouwd zijn, maar in levende mensen; Hij laat ons leven, bewegen en
bestaan.’ Die gedachte is vanaf het eerste moment
de leidraad in mijn leven geweest, bepalend voor
mijn beroepskeuzes en omgang met mensen.
Ik ben geboren in 1935 in Tiel, maar het gezin verhuisde kort daarna naar Zeist; mijn vader was metaalbewerker; ik had nog
een zus, een adoptiezus en een veel jongere broer. Van mijn jeugd herinner
ik mij vooral de hongerwinter in 1944; mijn zus en ik brachten dat jaar door in
Hengevelde (O) op een boerderij.
Terug in Zeist wilde ik eerst pastoor worden, maar dit werd anders in 1950 op
de mulo, waar ik Wil, de liefde van mijn leven, ontmoette, met wie ik in 1958
getrouwd ben. Ik ben het onderwijs in gegaan en in 1955 afgestudeerd.
In de naoorlogse jaren groeide de behoefte aan onderwijsvernieuwing; naast
het bijbrengen van kennis kreeg de opvoedkundige kant (het leven) veel
meer aandacht; dit sprak mij aan; ik ging mij bekwamen in pedagogiek en
greep elke kans om mijn ideeën in praktijk te brengen. Zo kwam ik in 1963 in
Tilburg waar ik carte blanche kreeg om een totaal nieuwe school op te zetten,
de Thomas More-school. Toen ik in 1966 mijn diploma pedagogiek binnen
had, werd ik gevraagd om in Twente vanuit een bureau in Hengelo het onderwijs te vernieuwen. Dit werk was mijn levenslust; ik schreef brochures
over het onderwerp.
In 1968 kreeg ik het aanbod om in Suriname hetzelfde te doen; wij verhuisden met ons gezin van vier kinderen naar Paramaribo; de vijfde is daar
geboren. Dit was een glorietijd vooral vanwege de confrontatie met andere
culturen (Hindoestaans, Creools, Chinees, Afrikaans, etc.). Mijn werk was
mijn levenslust; het sloot naadloos aan bij de keuze die ik in mijn leven gemaakt heb voor het onderwijs, en daarin met name voor pedagogie en
psychologie. Ik voelde dat God aanwezig/werkzaam is in mensen, in de hunkering van mensen naar leven, in wat hen beweegt, en mocht daarin
participeren. Misschien dat ik daarom zo graag dagelijks in mijn eentje wandel in de natuur, tuinier, kokkerel in de keuken en achter mijn bureau mijn
gedachten aan het papier toevertrouw; het geeft mij gelegenheid in stilte te
mijmeren over dit onderwerp.
In 1971 keerden wij, vanwege de kinderen, terug naar Nederland; ik kreeg
een baan in Heerlen, docent pedagogiek aan de PEDAC in Heerlen, daarnaast parttime docent psychologie aan de preklinische opleiding in het De
Wever-ziekenhuis, en in de avonduren aan de Volkshogeschool in Valkenburg.

Wij kerkten in de HTP, daarna bij Initiatief 2000 en ten slotte sinds 2008 in de
Andreas; hier voelden we ons van meet af aan mee verbonden omdat iedereen zo voelbaar welkom geheten wordt en mag zijn wie hij/zij is, omdat er
niet gekletst wordt over anderen, omdat er respect en ruimte is voor de vrouw
in het ambt, omdat er afwisseling is van verschillende vormen van viering,
maar vooral ook omdat er nadruk gelegd wordt op het in praktijk brengen van
de boodschap van Jezus vandaag.
Ik ben niet bang voor de dood, omdat m.i. de dood bij het leven hoort; wel zie
ik op tegen doodgaan vanwege de mogelijke pijn, aftakeling en afhankelijkheid. Ik geloof wel in leven na de dood, al weet ik niet hoe ik me dat moet
voorstellen; het lichaam vergaat wel, maar iets wat specifiek van mij is, zoals
mijn ambities, mijn keuzes in dit leven, mijn voorbeeld, etc. zullen op een of
andere manier blijven.
Onze kinderen hebben veel van wat ons bezighoudt, overgenomen, zoals milieu, voedsel, vluchtelingen, klimaat, etc. en ze schromen niet om ons bij tijd
en wijle op de vingers te tikken.
Ten slotte nogmaals, ik zie God niet als een veredeld mens, maar veeleer als
aanwezig/werkzaam in de hunkering van mensen naar heelheid, zorgzaamheid, liefdevolle relaties. Mijn vader was, wat dit betreft een inspirerend
persoon voor mij, een man van weinig woorden, geduldig, eenvoudig, lief en
zorgzaam voor zijn vrouw en gezin.”
Hier eindigden wij ons interessante gesprek; het stokje gaat naar Nan Paffen,
die haar verhaal zal doen in het volgende parochieblad.
Geert Bles
Buiten de boot in de Bijbel
Het jaarthema van De drie ringen is 'buiten de boot gevallen'. Pastor Harrie
Brouwers sluit hierbij aan in zijn lezing, over mensen die in de Bijbel buiten de
boot vallen. We kennen allemaal Job, de 'loser' bij uitstek. En ook de weduwe
uit het Nieuwe Testament, die geen cent te makken had. Wat leren we van
hen? Hoe reageren zij op hun achterstand?
Woensdag 13 februari van 14.00 tot 16.00 uur in het gemeenschapshuis,
Oudenboschstraat 50 te Wijnandsrade. Kosten: € 10,- (incl. koffie/thee).
Graag aanmelden via www.dedrieringen.org of 06 - 36 44 65 67.

AGENDA
Iedere woensdag
10.00 uur: taalles
13.30 uur: ATD Vierde Wereld
10 januari - 7 maart
Expositie Rik Jegerings-Frumau
Woensdag 13 februari
14.00 uur: lezing Harrie Brouwers
Gemeenschapshuis Wijnandsrade
Vrijdag 15 februari
10.30 uur: in gesprek met de Bijbel
Maandag 18 februari
19.30 uur: pastoraal team
Donderdag 21 februari
10.00 uur: leesgroep Vraag en het
wordt gegeven
12.00 uur: soep met inhoud
Woensdag 27 februari
19.30 uur: Cantorgroep
Donderdag 7 maart
10.00 uur: leesgroep Vraag en het
wordt gegeven
20.00 uur: parochiebestuur
8 maart - 2 mei
Expositie Loedy Leufkens en Suzanne van Dinther
Woensdag 13 maart
19.00 uur: Cantorgroep
Vrijdag 15 maart
10.30 uur: in gesprek met de Bijbel
Maandag 18 maart
19.30 uur: pastoraal team
Donderdag 21 maart
10.00 uur: leesgroep Vraag en het
wordt gegeven

Expositie Loedy Leufkens en
Suzanne van Dinther
8 maart - 2 mei
Loedy Leufkens woont in
Voerendaal.
Zij is enkele
jaren geleden
begonnen met
schilderen.
Daarvoor had
zij nog nooit een penseel in handen
gehad en ze vond het dan ook hele
uitdaging om deze vorm van expressie aan te gaan. In die jaren kwam
bij haar een verborgen talent naar
boven, waarvan zij zich niet bewust
was. Loedy haalt haar inspiratie uit
museumbezoek, kunstboeken, internet, indrukken die haar raken en de
cursussen die zij volgt. Zij heeft belangstelling voor kleur, sfeer en
compositie. Haar werken zijn heel
divers. Haar voorkeur gaat vooral uit
naar abstract, figuratief abstract en
kubisme, heel kleurrijk dan wel subtiel sober. Loedy vindt het leuk als
men haar schilderijen komt bekijken;
ook een reactie is altijd welkom.
Loedy
exposeert
samen met
Suzanne
van Dinther, ook uit
Voerendaal.
Suzanne vindt het geweldig om in
deze kerk, ontworpen door de beroemde architect en kunstenaar
Laurens Bisscheroux, haar schilderijen te exposeren. Zij is begonnen
met schilderen na haar pensionering
als verpleegkundige. Na enkele lessen en veel oefenen beviel het haar
steeds beter. Haar voorkeur gaat uit
naar realistisch schilderen en naar
portretten van mens en dier.

COLOFON
Contact
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
Pastoraal team
Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78
Diaconaal werker
Rob Pauls: 043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com
Parochiebestuur
Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68
Rekeningnummers
NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778
Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org
Redactie
Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 19 maart.
Intenties voor 23 maart t/m 19
april graag uiterlijk 4 maart opgeven. Ook kopij graag voor die tijd
aanleveren.

VIERINGEN
16 februari - 17 maart
Zaterdag 16 februari
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 17 februari
10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor Fiet Trepels-Kerstjens (vw.
verjaardag)
Zaterdag 23 februari
18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor: Fieny Dam
Zondag 24 februari
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Agnes Mulders-Hanzen
(zeswekendienst)
Vrijdag 1 maart
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Zaterdag 2 maart
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 3 maart
10.30 uur: woord- en communieviering
Woensdag 6 maart
19.00 uur: oecumenische aswoensdagviering
Zaterdag 9 maart
18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor Pascalle Flekken (jaardienst)
Zondag 10 maart
10.30 uur: eucharistieviering
Zaterdag 16 maart
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 17 maart
10.30 uur: gebedsdienst

