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Phil Bosmans schreef in een van zijn dichtbundels:
Mens,
je bent niet gemaakt voor de industrie,
voor de productie, de bankrekening,
en de superbazar.
Je bent gemaakt om ‘mens’ te zijn!
Je bent geschapen voor het licht, voor de vreugde,
om te lachen en te zingen,
om verdriet te delen,
om te leven in liefde
en voor het geluk van je medemens.
Wat zou het mooi zijn als we die droom zouden kunnen en willen waarmaken,
op de plek waar we leven en wonen, met de mensen dichtbij en ver weg,
in en buiten de kerk.
En als we samen aan deze droom werken, maken we kerk-zijn waar.
.
Nan Paffen

Oecumenische viering zondag 21 januari
De Andreasparochie draagt sinds jaar en dag de oecumene een warm hart
toe. Ook dit jaar vieren we de week van de eenheid samen met onze vrienden van de PKN-gemeenten van het Tempsplein, De Ark en de Pelgrimskerk.
De oecumenische viering is op zondag 21 januari, om 10.00 uur in De Ark,
Op de Heugden 23, Landgraaf.
De opbrengst van de collecte tijdens de viering is bestemd voor het Vlotteam,
dat hulp biedt aan uitgeprocedeerde asielzoekers.
Na de viering is er gezamenlijke koffie. Iedereen is van harte welkom.
In verband met de oecumenische viering is er op zondag 21 januari géén
viering in de Andreas!
Oecumenische viering Aswoensdag
Net als afgelopen jaar wordt de vastentijd dit jaar ingeleid met een oecumenische stilteviering op Aswoensdag 14 februari om 19.00 uur in de Andreaskerk, verzorgd door onze parochie en de PKN-Parkstadgemeenten. Ook wie
niet aan vasten doet, is van harte uitgenodigd voor de gezamenlijke viering.
Startdag Vastenactie
Op zaterdag 3 februari van 10.00 tot 14.00 uur start in de Andreaskerk de
vastenactie 2018. Om 10.30 uur presenteert Guus Prevoo, regiocoördinator
Vastenactie, het vastenactieproject in Zambia. Na een korte pauze is er een
toelichting op eigentijds vasten, en na de lunch gaan we met elkaar in gesprek. Iedereen is van harte welkom. Wel graag – i.v.m. de lunch – van
tevoren aanmelden. Dat kan bij Ans Houben: ajhouben@hetnet.nl of 045 5412448.
Expositie John Goffin
10 januari – 9 maart 2018
John Goffin (1947) is geboren en opgegroeid in
Brunssum. Sinds 1980 woont hij in Simpelveld.
Zijn liefde voor het schilderen begon op 15jarige leeftijd. Later volgde hij schilderlessen bij
de Stichting Vrije Uren te Brunssum. Tijdens
zijn diensttijd en een drukke baan tot 1988 was
er nauwelijks nog ruimte om te schilderen. Later
volgde hij cursussen bij diverse schilderclubs
zoals Chalet in Treebeek, ITSH in Heerlen en
tot op heden ‘t Ezelke in Hoensbroek. Overal
werden ervaringen opgedaan en nieuwe technieken geleerd. Olieverf en het zachte
aquarelleren werden vervangen door werken met acrylverf, resulterend in impulsieve, interessante en krachtige kleurschakeringen. Werken die veel
mensen verwonderden maar ook met veel bewondering werden ontvangen.

In gesprek met Marie-José Brounen
Op 14 december zit Marie-José al in de
huiskamer van de Andreas, aan de koffie en aan de praat met Ine Janssen,
die begaan is met de mensen in Nepal
en steun zoekt voor hen. Ik schuif even
aan. Het gesprek ging op een gegeven
ogenblik over ‘vergeven is moeilijk’. Dit
onderwerp gebruikte Marie-José als
startpunt voor haar eigen levensverhaal. Het blijkt de rode draad in haar
verhaal. Ik luister met interesse.
"Ik ben geboren in Landgraaf in 1963 en heb nog een jongere zus. Het huwelijk van mijn ouders was moeizaam en leidde tot hun scheiding toen ik twaalf
was. Mijn moeder was echter een sterke vrouw en heeft ons praktisch alleen
opgevoed, maar ondervond weinig of geen steun in de kerk. Maar ikzelf had
als kind altijd iets met kerk en geloof, en vond daar steun. Ik luisterde graag
naar de verhalen van Jezus van Nazareth over goedheid, liefde en vergeven,
en over hoe Hij met mensen omging. Zijn openheid, rust en vriendelijkheid
tegenover mensen werkte altijd positief. Vanwege mijn minder positieve
jeugdervaringen, had ik eigenlijk alle reden om te zeggen: ‘vergeven is moeilijk’. Toch heb ik nooit wrok gevoeld. Ik denk hier aan het recente interview in
Trouw, waarin de hoogleraar Philomena Essed haar grote bewondering uitspreekt voor Nelson Mandela vanwege zijn waardige manier van verzet: ‘Hij
bleef zijn bewakers altijd als mensen zien en reduceerde hen nooit tot hun
verschrikkelijk functie. Dat is ongelooflijk inspirerend’, zegt Philomena en met
haar zeg ik: ’dat probeer ik ook te doen, door te bedenken dat je op die manier meer bereikt.’
Omdat ik, na de lagere school in 1976, als enig meisje van mijn klas naar
Bernardinus ging, heb ik mij het eerste jaar erg rot en eenzaam gevoeld; ik
had nauwelijks vriendinnen. Na twee jaar gymnasium ben ik overgestapt naar
het atheneum. Na Bernardinus heb ik in 1983 in Kerkrade de verpleegkundeopleiding gedaan tot 1987; daarna heb ik twee jaar in de Hamboskliniek gewerkt, en een jaar in het ziekenhuis in Aken. In 1990 ben ik naar het MUMC
in Maastricht gegaan, en heb daar de opleiding intensive care mogen doen
voor volwassenen en kinderen. Omdat ik in dat werk nogal eens geconfronteerd werd met moeilijke ethische vragen, heb ik ook nog een cursus ethiek
gedaan aan de hogeschool in Hasselt.
In 1990 ben ik getrouwd; we hebben twee lieve jongens. Maar hoezeer we
ook probeerden, ons huwelijk hield geen stand; de verschillen waren te groot.
Toch vond ik ook in deze moeilijke fase de kracht in mijn geloof om vergevingsgezind te zijn en geen wrok te koesteren. Ik voel me thuis in de
Andreasgemeenschap; er is terecht veel aandacht voor vluchtelingen, verslaafden, eenzame mensen, enz., maar soms denk ik dat de ‘gewone

mensen’ in de parochie niet over het hoofd gezien mogen worden; ook zij
gaan bij tijd en wijle door moeilijke fases en raken geblutst door het leven. We
moeten oog hebben, lijkt me, voor alle mensen en ze niet teveel in hokjes
zetten; dat is toch het ideaal dat we nastreven. En als dat soms niet lukt moeten we ons niet laten ontmoedigen. Is dat niet wat Philomena Essed zo
bewonderde in Nelson Mandela, en wat precies de boodschap is van Jezus
van Nazareth? Ik voel mij betrokken bij de parochie, vooral bij de stichting
Taiama-Andreas, die ondersteuning geeft aan jongeren, vooral meisjes in
Sierra Leone; ik zie hoe zij daar moeten knokken voor vrijheid en menswaardig leven. Maar deze parochie is ook mijn thuis. Ik heb dat ervaren, toen ik
enkele jaren geleden een neefje door een tragisch ongeluk verloor en ik mijn
verdriet in deze gemeenschap kon delen. De herinnering hoe ik toen opgevangen werd is mij heel sterk bijgebleven.
In mijn werk op de intensive care voor kinderen is de dood soms heel dicht
bij. Als artsen concluderen: ‘we kunnen niets meer doen’, en de ouders moeten informeren, is dat vaak een moeilijke opgave voor hen, omdat juist zij
moeite hebben om het leven los te laten. Toch is het mijn ervaring dat ouders
doorgaans veel verder zijn in de acceptatie van het onvermijdelijke: ‘Ons kind
mag gaan; we kunnen het niet aanzien dat het nog langer moet lijden.’
Als jij me een cadeaubon geeft om met een paar mensen uit te gaan eten,
dan zou ik mijn huidige vriend en maatje Kelly – die mij als geen ander begrijpt en aanvoelt – natuurlijk als eerste vragen, maar ook die oude leraar van
83 jaar in Sierra Leone, die op zo’n inspirerende manier met een natuurlijk
gezag omgaat met jongeren en hen aanmoedigt iets van het leven te maken:
‘Je weet wel wat je moet doen,’ zegt hij dan tegen hen. Is dat eigenlijk niet de
benadering als die van Mandela, al is het met kinderen?"
Hier eindigde het interessante gesprek met Marie-José, die het stokje doorgeeft aan de gitarist van het Sopafkoor, Jos Franssen; zijn verhaal komt in
het volgende parochieblad.
Geert Bles

Dirigent gezocht
De cantorgroep van de Andreasparochie is op zoek naar een nieuwe dirigent.
Marti van Ek is na een periode van 7 jaar op 1 januari als dirigent gestopt.
Onze groep bestaat uit een veertiental leden, in leeftijd variërend van 65 tot
90+. Wij zingen met veel plezier en leveren op deze manier een bijdrage aan
de eucharistieviering op zondag. De afgelopen jaren zijn wij 'geschoold' in het
zingen van psalmen en tafelgebeden. Onze vaste repetitieavond is een keer
per veertien dagen op de woensdag, van 19.00 tot 20.00 uur.
Minimaal een keer per maand, meestal de laatste zondag van de maand, ondersteunen wij de viering van 10.30 uur.
Mocht je interesse gewekt zijn, aarzel niet en kom eens langs bij onze tweewekelijkse repetitie. De data vindt u in de agenda.

Leesgroep
In de leesgroep hebben we het afgelopen jaar Een ongewoon gesprek
Iedere woensdag
met God en Een nieuw gesprek met
10.00 uur: taalles
God van N.D. Walsch gelezen. In
13.30 uur: ATD Vierde Wereld
het komende jaar gaan we aan de
Iedere donderdag
slag met het boek Vraag en het
14.30-16.00: inloopmiddag
wordt gegeven van Esther en Jerry
Hicks. Het boek zegt dat ons alles
10 januari t/m 9 maart
wat we vragen wordt gegeven. Dat
Expositie John Goffin
is echter niet onze ervaring. In het
Dinsdag 16 januari
boek wordt uitgelegd in welke zin we
19.30 uur: pastoraal team
ontvangen waarom we vragen. Het
tweede deel van het boek bevat oeDonderdag 18 januari
feningen die we kunnen doen om
12.00 uur: soep met inhoud
ons de lessen van het boek eigen te
Dinsdag 23 januari
maken.
20.00 uur: ouderavond eerste comDaarnaast lezen we het boek De
municanten van de Tovercirkel en de
kracht in jezelf van J. Murphy. Dit
Pyler
boek zegt precies hetzelfde, maar
dan met totaal andere woorden en
Woensdag 24 januari
met voorbeelden uit en verwijzingen
19.00 uur: Cantorgroep
naar de Bijbel. Het zal een uitdaging
Donderdag 1 februari
worden om de woorden van de Bij10.00 uur: leesgroep Vraag en het
bel inhoud te geven.
wordt gegeven
We beginnen op donderdag 1 februari om 10.00 uur en komen om de
Zaterdag 3 februari
10.00 uur: startbijeenkomst Vastenactie veertien dagen bij elkaar.
Hebt u vragen, stel ze gerust. Als u
Woensdag 7 februari
mee wilt doen, kunt u zich nog op19.00 uur: Cantorgroep
geven. Van harte welkom.
Donderdag 8 februari
Dolf Hutschemaekers
20.00 uur: parochiebestuur
tel 045 - 542 57 83
Donderdag 15 februari
10.00 uur: leesgroep Vraag en het
wordt gegeven
AGENDA

12.00 uur: soep met inhoud

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
Diaconaal werker
Rob Pauls: 043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com
Nan Paffen: 045 - 542 32 11
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
Overleden
9 december 2017
Bep Frijns-Ruijschop
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 19 februari.
Intenties voor 24 februari t/m 18
maart graag uiterlijk 5 februari opgeven. Ook kopij graag voor die tijd
aanleveren.

VIERINGEN
20 januari – 18 februari
Zaterdag 20 januari
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 21 januari
10.00 uur: oecumenische viering
kerkgebouw van de PGOM (De Ark),
Op de Heugden 23, Landgraaf
Geen viering in de Andreaskerk
Zaterdag 27 januari
18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 28 januari
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor Enny Kerckhoffs
Vrijdag 2 februari
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Zaterdag 3 februari
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 4 februari
10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Huub van Ooyen (jaardienst)
Zaterdag 10 februari
18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 11 februari
10.30 uur: eucharistieviering
Woensdag 14 februari
19.00 uur: oecumenische aswoensdagviering
Zaterdag 17 februari
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 18 februari
10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Enny Kerckhoffs

