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'Levenslang leren' is tegenwoordig het motto.
Maar de joden weten dat al eeuwen lang.

"Van alles kun je wat leren", zei ooit in de negentiende eeuw een joodse rabbi tot zijn leerlingen, "niet alleen van wat van God komt, maar
ook van wat van de mensen komt."
"Wat kunnen we dan leren van de spoorwegen?" vroeg een leerling.
"Dat je vanwege één kort ogenblik voor alles te laat bent", zei de rabbi.
"En van de telegraaf?" "Dat elk woord wordt geteld en aangerekend."
"En van de telefoon?" "Dat men ginds hoort wat we hier zeggen."
Tegenwoordig rijden we op elektrische fietsen. Wat leren we daarvan?
Dat God ons alleen een duwtje in de rug geeft als wij zelf trappen.
Soms weet je niet of je meer trapt of meer geduwd wordt. Zo werkt
God: je merkt het niet en je weet het niet.
Rob Pauls

Taiama-Andreas
Op 17 juni organiseert de stichting Taiama-Andreas een gezellige dag met
verhalen, muziek, spelen en hapjes uit Sierra Leone. De start is om 10.30 uur
met een viering in de kerk die in het teken staat van het project voor jeugdgroep Yan (Youth and Advocacy Network) in Kabala, Van harte welkom!
Interreligieuze viering en braderie op 24 juni
Op zondag 24 juni organiseert H100 in het kader van het programma van 100
jaar Heerlerbaan bij het winkelcentrum van Heerlerbaan op het plein bij de
Corisbergflat een braderie waar allerlei clubs en verenigingen van Heerlerbaan zich presenteren met een standje. Ook de parochies van de
Heerlerbaan (H. Andreas en H. Joseph) willen hun betrokkenheid bij de wijk
tonen en laten zien dat ze er zijn en er bij horen. U bent welkom bij de
kraampjes van de parochies, waar de kinderen (ook grote 'kinderen'!) zich
kunnen vermaken met spelletjes. We hopen dat de weergoden de braderie
goed gezind zijn.
Voorafgaande aan de braderie wordt om half elf een interreligieuze viering
gehouden op het veldje bij de Corisbergflat. H100 heeft de Andreasparochie
verzocht de viering voor te bereiden en te verzorgen. Alle religieuze gemeenschappen die op de Heerlerbaan vertegenwoordigd zijn, kunnen, als ze
willen, een bijdrage leveren aan de viering. De voorbereidingen zijn in volle
gang. Het wordt een mooie viering waar hopelijk veel mensen naar toe zullen
komen. Iedereen is van harte welkom. Na de viering kan men dan ouderwets
gaan frühshoppen!
Op zondagochtend 24 juni is er vanwege de interreligieuze viering géén viering in de Andreaskerk.
Feestelijke opening jubileumexpositie
In het kader van het 40-jarig jubileum van de Andreasparochie heeft de
werkgroep kerk en kunst een overzichtsexpositie georganiseerd, waar
kunstenaars die ooit bij ons hun
werken hebben tentoongesteld, aan
mee doen.
Pastor Harrie Brouwers zal de expositie zaterdag 23 juni om 14.30 uur
feestelijk openen. Voor de muzikale
omlijsting zorgt de Curly Kale Swing
Brazz Bend.
U bent van harte uitgenodigd.
De expositie is daarna nog te bezichtigen tot 24 augustus.

ComKids (de nacommunicanten)
Sinds vele jaren is er in de parochie een groep, ComKids genaamd, die bestaat uit kinderen die na hun communie nog maandelijks bij elkaar komen en
samen leuke activiteiten doen rond jaarfeesten en (Bijbelse) thema’s. Zo hopen we de band met de parochie vast te houden in de tijd tussen communie
en vormsel, dus vanaf groep 5 tot en met groep 8.
29 juni is de laatste bijeenkomst van de ComKids dit schooljaar; dan verwelkomen we ook de communicantjes van dit jaar om ze te laten kennismaken
met de ComKids. En we nemen afscheid van Fenna en Jasmijn, die dit jaar
gevormd worden en daarmee de hele cyclus vanaf communie tot vormsel
doorlopen hebben.
Ook kinderen die niet in onze kerk de communie gedaan hebben zijn welkom
bij de groep. Kom gerust eens kijken op vrijdag 29 juni om 15.30 uur bij de
Andreaskerk.
Nan Paffen
Jubileum pastor Geert Bles
Onze pastor Geert Bles is in juli 65 jaar priester. Dit jubileum vieren we op zondag 8 juli. We beginnen om 10.30
uur met een feestelijke viering. Na de viering is er gelegenheid om – onder het genot van een feestelijke koffie
en/of een drankje – de jubilaris te feliciteren. Iedereen
wordt van harte uitgenodigd.
De redactie wenst Geert alvast een heel fijne dag.
Boerderijviering
Op zondag 1 juli zal de viering van 10.30 uur in het teken staan van de komende vakantie. Traditiegetrouw vieren we dat met een boerderijviering in de
openlucht. Dit jaar zijn we te gast op de zorgboerderij Corisberg aan de Corisbergweg 1. Het feit dat we op de binnenplaats zijn van een boerderij, in de
openlucht met het geluid van de dieren wellicht op de achtergrond, geeft deze
viering altijd een speciaal tintje. We ervaren dan aan den lijve de schoonheid
van de schepping. Deze familieviering wordt mede voorbereid en verzorgd
door het koor Sound of Peace and Freedom. We hopen natuurlijk dat het
goed weer wordt, maar de viering gaat altijd door (bij regen in de schuur).

Vormsel
De vormelingen van dit jaar ontvingen op zaterdag 9 juni in de kerk van de H.
Joseph het vormsel. De vormelingen uit de Andreasparochie hebben – ter
voorbereiding op hun vormsel – enkele weken geleden een bezoek gebracht
aan Schoon GMS, een instelling die zich inspant om (ex-)verslaafden en daklozen te helpen van hun verslaving af te komen en een normaal leven op te
bouwen dat hen in staat stelt niet opnieuw terug te vallen in hun verslaving.
Samen met het Leger des Heils runt Schoon GMS achter het station van
Heerlen een sportzaal waar de (ex-)verslaafden kunnen sporten. Een van de
aanwezige sportcoaches, zelf een ex-verslaafde, deed zijn levensverhaal
voor de jongeren uit de doeken en vertelde hoe belangrijk het voor verslaafden is om aan sport te doen. Sport verbetert de lichamelijke conditie, die bij
verslaafden vaak zo slecht is dat zij alleen al daardoor niet van hun verslaving af kunnen komen. Door de sport hebben de verslaafden wat te doen en
krijgt hun dag meer structuur. Ze leren door de sport samen te werken en op
elkaar te vertrouwen. En ze krijgen meer zelfvertrouwen en een gevoel van
eigenwaarde omdat ze merken dat ze iets kunnen. Sport is dus meer dan
sport!
Nadat de sportleraar zijn verhaal had gedaan, konden de jongeren zichzelf
uitleven op de boksballen, hometrainers, loopbanden en gewichtheftoestellen. Iedereen kan verslaafd worden, zei de sportcoach, ook mensen die van
zichzelf denken dat hun dat nooit zal overkomen. Verslaafd aan snoep, of
chocolade, of aan je mobieltje, of aan de sport! Dat zette de jongeren aan het
denken. Eentje hield de hometrainer meteen voor gezien – hij was bang verslaafd te worden, zei hij. En trok een bounty uit zijn zak en maakte die met
een grote grijns op zijn gezicht soldaat. Een nuttig bestede middag!
Rob Pauls

Autowasactie zaterdag 7 juli
Het wordt al bijna een traditie, want
voor het derde jaar verzorgen enkele
jongeren uit de parochie een ‘Car
Wash’, een autowasactie, waarvan de
opbrengst wederom bestemd is voor
Schoon GMS. U kunt niet alleen uw
auto laten wassen, maar ook uw fiets,
scootmobiel of rollator.
De jongeren staan op zaterdag 7 juli tussen 10.00 en 12.30 uur voor u klaar
met een emmer sop en zeemleer en zullen hun uiterste best doen om uw
vervoermiddel meer/weer te laten glimmen.

Pelgrimage naar pater Karel - Munstergeleen
Pelgrimeren heeft te maken met 'op weg zijn naar...' en dat is een beeld van
ons leven. Het leven is een voortdurend 'op weg naar...' De ene keer kies je
heel bewust een pas, de andere keer heb je geen grip op de weg die ingeslagen wordt. De ene keer heb je bewust een doel voor ogen, maar vind je de
weg er naar toe lastig te kiezen of is deze minder begaanbaar
dan je zou willen. Hoe dan ook, het is zinvol om Gods zegen
te vragen over onze levensweg, onze pelgrimage door het leven.
Samen met andere parochies willen we pelgrimeren naar pater Karel in Munstergeleen op zaterdag 23 juni. Dit kan op
verschillende manieren: om 9.00 uur wordt er gefietst vanaf de St. Josephkerk; om 10.00 uur wordt er gewandeld vanaf de kerk in Puth. Maar u
kunt er ook voor kiezen om op eigen gelegenheid of met eigen vervoer komen. De H. Mis zal om 11.00 uur beginnen. Een misintentie kost 5 euro;
gelieve de intentie (goed leesbaar) voor de mis af te geven. Het is fijn als u
zich voor deze pelgrimage tevoren aanmeldt, zodat men weet voor hoeveel
mensen voor koffie en thee kan worden gezorgd. U kunt zich aanmelden bij
de gastvrouwen (045 - 541 33 81) of via parochiesintandreas@home.nl.
Uitstapje Brunssummerheide
Op donderdagmiddag 31 mei reed een groep parochianen en wijkbewoners
in auto’s in colonne naar Brunssum om neer te strijken op het terras van het
bezoekerscentrum Schrieversheide. Na de onweersbuien die de dagen daarvoor de omgeving hadden
geteisterd, leek het er ’s
ochtends nog even op dat
het uitstapje in het water
zou kunnen vallen. Maar
ziedaar, het was en bleef
prachtig weer, er viel geen
druppel regen en het was
ook niet drukkend warm.
Ideaal weer voor een wandelingetje op de
Brunssummerheide. Na de
koffie en vlaai zette wie wilde zich dan ook in beweging om de heidegeuren
op te snuiven. Toen iedereen terug was op het terras, verschenen enorme
ijsbekers op tafel. Het duurde even voordat al dat ijs verorberd was en men,
wat later dan gepland, weer huiswaarts ging. Iedereen was het er over eens:
een gezellige middag. Met eenvoudige middelen en zonder veel geld kun je,
zo bleek maar weer eens, een mooie dag hebben. Als je er maar samen wat
van maakt. Volgend jaar gaan we weer!
Rob Pauls

Exploitatieoverzicht Andreasparochie 2015- 2017
2015
Kerkbijdragen
24.181
Collecten
7.177
Stipendia, huwelijken, uitvaarten
4.065
Opbrengsten gebouw
5.500
Overige inkomsten
9.255
Opbrengst veiling Actie Kerkbalans
Totale inkomsten
50.178

2016
23.123
6.973
3.208
6.759
8.511
48.574

2017
25.731
9.462
2.672
6.429
6.678
1.892
52.864

Personeelslasten
Energielasten
Reservering groot onderhoud
Overige lasten kerkgebouw
Kosten eredienst
Parochieblad
Afdracht bisdom, dekenaat
Overige lasten
Totale lasten

19.518
5.789
5.250
6.009
2.017
2.431
7.985
5.378
54.377

16.931
4.997
6.000
3.885
1.729
1.937
7.086
6.009
48.574

18.395
4.546
7.892
3.536
1.299
2.075
7.229
7.865
52.837

Resultaat

-4.199

0

27

Toelichting:
Zoals u kunt zien zijn de inkomsten gestegen. Wij danken iedereen die daar
aan bijgedragen heeft. Hebt u uw kerkbijdrage voor dit jaar nog niet overgemaakt? Dat kan nog steeds. Het rekeningnummer vindt u op de achterkant
van dit parochieblad.
De opbrengst van de veiling in januari is toegevoegd aan de reservering groot
onderhoud. Die bedraagt nu € 37.582.
‘Overige inkomsten’ zijn o.a. bijdragen voor pastoraal werk en kaarsengeld.
De kosten voor het parochieblad zijn gestegen door teruglopende advertentie-inkomsten. Wij zoeken nieuwe adverteerders. Kent u iemand die zou
willen adverteren, dan horen wij dat graag.
'Overige lasten' bestaan uit o.a. de kosten die werkgroepen maken en voor
de huishouding en administratie.
De collecten voor derden hebben in 2017 in totaal € 2.633 opgebracht. Er is
gecollecteerd voor o.a. Vastenactie, Nederlandse Missionarissen, Zonnebloem en MIVA.
De Wereldwinkel heeft in 2017 in totaal voor € 2.830 aan producten verkocht.
Mocht u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebben, dan willen wij
deze uiteraard graag beantwoorden.
Karin van Doormaal

AGENDA

Beleef Heëlebaan

Iedere woensdag
10.00 uur: taalles
13.30 uur: ATD Vierde Wereld

Het buitenfestival Beleef Heëlebaan
op 23 en 24 juni wordt georganiseerd in het kader van het
jubileumfeest Heerlerbaan100.
Zaterdag 23 juni is er vanaf 20.30
uur een zomeravondconcert van het
Groot Orkest van de Koninklijke
Harmonie Heerlen samen met soliste Wendy Kokkelkoren op het
buitenpodium Park Oranjehof/Corisbergflat. Er worden
swingende en klassieke werken ten
gehore gebracht. De rock coverband
Uplift sluit het buitenprogramma af.
Daarna is er een afterparty in de
Caumerbron.

23 juni - 24 augustus
jubileumtentoonstelling
Woensdag 20 juni
19.30 uur: pastoraal team
Donderdag 21 juni
10.00 uur: leesgroep Vraag en het
wordt gegeven
12.00 uur: soep met inhoud
Zaterdag 23 juni
vanaf 9.00 uur: pelgrimage naar pater Karel
14.30 uur: feestelijke opening jubileumtentoonstelling
20.30 uur: zomeravondconcert Heerlerbaan100, Park
Oranjehof/Corisbergflat
Zondag 24 juni
vanaf 11.30 uur: braderie Heerlerbaan, omgeving winkelcentrum De
Bautsch
kerk open van 13.00 tot 18.00 uur
Woensdag 27 juni
19.00 uur: Cantorgroep
Vrijdag 29 juni
15.30 uur: ComKids

Op zondag 24 juni is de jaarlijkse
braderie, maar uitgebreider dan andere jaren. De braderie start met de
interreligieuze viering, waarover u
elders in dit blad meer leest. Alle organisaties die actief zijn op de
Heerlerbaan, doen deze keer mee,
ook de beide parochies en de Wereldwinkel van de Andreasparochie.
Er is muziek, een kinderprogramma
en een architectuurwandeling. De
expositie in de Andreaskerk is die
middag ook te bezichtigen (tussen
13.00 en 18.00 uur).

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

VIERINGEN
16 juni – 8 juli
Zaterdag 16 juni
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 17 juni
10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Enny Kerckhoffs, Jeane
Muller, Marian Reinaerts (zeswekendienst) en uit dankbaarheid voor het 50jarig huwelijk van Bert en José Maas
Na de viering: informatie over project
Taiama-Andreas in Sierra Leone
Zaterdag 23 juni
18.00 uur: eucharistieviering

Parochiebestuur
Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68

Zondag 24 juni
10.30 uur: interreligieuze viering t.g.v.
100 jaar Heerlerbaan
Veld bij Corisbergflat
Geen viering in de Andreaskerk

Rekeningnummers
NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Zaterdag 30 juni
18.00 uur: woord- en communieviering

Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org
Redactie
Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp
Gedoopt
27 mei 2018
Sandy Nugroho
Overleden
10 mei 2018
Marian Reinaerts
20 mei 2018
Henriëtte Pronk-Figelet
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 9 juli.
Intenties voor 14 juli t/m 2 september graag uiterlijk 25 juni
opgeven. Ook kopij graag voor
die tijd aanleveren.

Zondag 1 juli
10.30 uur: boerderijviering
Zorgboerderij Corisberg, Corisbergweg 1
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Frans Reijnders en Jac van
der Scheer
Vrijdag 6 juli
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Zaterdag 7 juli
18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 8 juli
10.30 uur: feestelijke eucharistieviering
b.g.v. het 65-jarig priesterfeest van pastor Geert Bles

