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We hebben het gevoel verloren wanneer het voor iets tijd is.
We lezen elk boek op iedere dag, elke brief lijken we even goed
nu te kunnen schrijven als later.
Kunnen wachten en de vastberaden daad horen bij elkaar.
Het wachten zorgt ervoor dat de daad op het juiste ogenblik
komt,
dat ze in de juiste omgeving wordt geplaatst,
dat ze haar volle kracht heeft en haar doel bereikt.
Wachten zorgt ervoor dat er een echte daad gebeurt
en zich niet zomaar om het even iets voordoet.
Het is op het ritme van de adem van het leven zien te komen.
Die gaat op en neer met wachtende bereidheid en vastberaden
handelen.
(Romano Guardini)

Voorstelling Zelf Sjöldj door ThemaTheater Turba
Het is niet altijd leuk om op je vrije zondagnamiddag een stukje te moeten
schrijven waarvan je weet dat de deadline diezelfde avond nog verstrijkt.
Maar deze keer kwijt ik me graag van mijn taak, al was het maar om degenen
die er niet bij konden zijn iets te laten voelen, hoop ik, van de impact van de
voorstelling die ThemaTheater Turba op zondagmiddag 2 juni in de Andreas
ten beste gaf. Het aanwezige publiek was unaniem: een geweldige voorstelling, professioneel in de beste zin van het woord. De voorstelling ging over
armoede en wat dat met mensen doet.
De opening was spectaculair. Een acteur wilde eerst wat cijfers geven over
armoede in Nederland. Een op de vijf mensen heeft in ons land risicovolle
schulden: gewone mensen zoals u en ik lopen kans in armoede te geraken!
Bij 850.000 mensen in ons land komt elke maand te weinig geld op de bankrekening binnen om in de meest elementaire basisbehoeften te kunnen
voorzien. Maar toen begon een mevrouw uit het publiek te roepen en protesteren: allemaal die getallen en statistieken, maar hoe zit het nou met de
mensen zelf die in armoede zitten, daar gaat het toch om? Ze bleef maar protesteren en hield niet op. De helft van het publiek begon zich er mee te
bemoeien en wilde de vrouw sussen en maande haar tot kalmte. De gemoederen liepen hoog op, en wie weet zou het op een ruzie in onze Andreas zijn
uitgelopen als de vrouw er niet nog een schepje bovenop had gedaan en tot
verbijstering van het publiek naar voren stormde, het podium op, en daar verder ging met het aanklagen van wat er in ons land gebeurt. Toen ging het
publiek een licht op: de scene was onderdeel van de voorstelling. In één klap
was iedereen klaarwakker en was de toon gezet van een voorstelling die zo
verder ging. Om dat klaar te spelen moet je kunnen toneelspelen, en dat
kunnen de acteurs van Turba!
In minder dan een uur tijd
kwam door een ononderbroken stroom van sketches en
liedjes een heel scala van erervaringen van armoede
voorbij, die allemaal raak waren en het hart beroeren.
Ervaringen die niet waren
verzonnen maar echt gebeurd: het ThemaTheater
heeft gepraat met mensen in
armoede, en hun vaak
schrijnende verhalen tot theater verwerkt. Dat je naar
theater zit te kijken en beseft: het gaat om echte mensen, om wat echt is gebeurd en nog altijd om ons heen gebeurt, ook dat maakte de voorstelling
bijzonder.

Een succesvolle ondernemer met 30 mensen in dienst gaat op de fles omdat
de spanningen in zijn huwelijk doorwerken op zijn werk en een aantal goede
verkopers vertrekken: het begin van het einde van de zaak en het begin van
de odyssee van de schuldsanering. Echt arm voelde de man zich toen hij bij
een wandeling merkte dat hij natte voeten kreeg en stiekem plastic zakjes
over zijn sokken deed voordat hij zijn kapotte schoenen weer aantrok om
dapper verder te wandelen. Of iemand die voor haar kinderen de pot pindakaas staat leeg te schrapen tot de allerlaatste restjes er uit zijn voor op de
boterham. Ja, het kan ook u en mij overkomen, al denkt u misschien van niet.
Heel mooi vond ik 'Wie van de drie': waaraan denkt iemand die arm is, bij de letter A:
aan 'aandeel', 'armoede' of 'aandacht'? Of
bij de letter G: aan 'geld' of aan 'geluk'?
Een zin die me bij zal blijven, is dat in een
situatie van onoplosbare problematiek "de
drank vaak komt als onverwacht bezoek".
De voorstelling eindigde met een lied: 'Doot
get' (Doe iets). Dat was gericht aan de arme mensen die hun verantwoordelijkheid moeten nemen om hun situatie het
hoofd te bieden – de kop in het zand steken en alle post ongeopend bij het
oud papier deponeren lost niets op. Maar het was ook gericht aan degenen
die niet arm zijn: kom in actie!
Na afloop van de voorstelling was er nog een interactief moment tussen spelers en publiek waarbij de aanwezigen gedwongen werden tot nadenken over
wat arm zijn betekent. Want laten we eerlijk zijn: arm zijn is niet leuk, en als
het even kan, richten we onze aandacht liever op iets anders. "Zij", zeggen
we dan al gauw, zijn het immers "zelf sjöldj".
Dank aan Stichting Turba, de Provincie Limburg en het Kansfonds die deze
prachtige voorstelling hebben mogelijk gemaakt!
Rob Pauls

ATD VIERDE WERELD
Allen samen voor waardigheid
De zomervakantie komt eraan, veel mensen gaan op vakantie. Helaas kan
niet iedereen zich dit permitteren. De groep ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg
maakt daarom deze zomer weer in de maanden juni, juli en augustus betaalbare uitstapjes, bijv. naar de Botanische Tuin in Kerkrade, het Mijn- en/of
Thermenmuseum in Heerlen, een dagje bussen of een picknick. Het programma staat nog niet helemaal vast. Wilt u mee, heeft u een idee voor een
uitstap? Neem contact op met Marion Braad 045-5325092 of 06-39681282 of
mail zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl.

Nieuw liturgieboekje
De liturgieboekjes door het jaar zijn dringend aan vernieuwing toe. Inmiddels
is er door een aantal mensen een nieuw boekje met gebeden en liederen
gemaakt. Na Pinksteren willen wij het nieuwe boekje in gebruik nemen.
Het drukken van de boekjes kost ongeveer € 500,-. Voor dat bedrag zijn wij
op zoek naar sponsoren die een financiële bijdrage willen leveren. Uw bijdrage kunt u storten op rekening NL97 ABNA 0514602341 t.n.v. RK Kerkbestuur
St. Andreas o.v.v. liturgieboekjes. Elk bedrag is welkom, ook een klein bedrag. Helaas stond er in het vorige parochieblad een fout in het rekeningnummer. We hopen dat dit u er niet van weerhoudt een bijdrage te geven.
Dank u.
De liturgiegroep
Dankdienst communicanten
De communie is achter de rug. Een mooie viering was het sluitstuk van
maanden van voorbereiding. Nu mogen de communicanten tijdens de dankdienst terugkijken op dit bijzondere gebeuren en dank je wel zeggen. Dit
zullen we doen op zaterdag 15 juni. Wij vragen hen ook iets te delen met
meisjes in Sierra Leone. Zo kunnen we het thema Je bent een lichtje meteen
in praktijk brengen. Van harte welkom allemaal.
Op vrijdag 28 juni is er van 15.30 tot 16.30 uur een slotactiviteit voor de
communicanten.
Nan Paffen
Vormselviering
Op zaterdag 22 juni is in de Martinuskerk van Welten om 19.00 uur de vormselviering voor alle kinderen die dit jaar in de parochies van Heerlen-Zuid hun
vormsel doen. Vormheer is deken Hans Bouman. De viering is het sluitstuk
van een intensieve periode van catechetische voorbereiding, die twee weken
geleden werd afgesloten met de Christoffeldag in Roermond voor alle vormelingen. Dat was een leuke dag voor de deelnemende vormelingen. Het geeft
wel te denken dat elk jaar minder kinderen meedoen. Hoe kan de kerk de
jongeren van vandaag de dag nog bereiken? Over die hersenkraker moet het
bisdom zich buigen. En de parochies natuurlijk ook. Wij hopen dat de vormelingen van dit jaar een beetje 'gevormd' zijn voor het leven en met plezier
terugdenken aan de afgelopen maanden, waarin vooral Anita van den Berg
de catechese van de vormelingen voor haar rekening heeft genomen.
Rob Pauls
Boerderijviering
Op zondag 30 juni is weer onze jaarlijkse boerderijviering, waarmee we het
zomerseizoen met zijn vele vakanties inluiden. Dit jaar zijn we weer te gast
op de boerderij van de familie Gielkens, aan de Heerlerbaan 323. De viering
begint om 10.30 uur en na afloop kunnen we nog even samen koffiedrinken
op de mooie binnenplaats. Van harte welkom.
Er is op 30 juni dus geen viering in de Andreaskerk.

16 juni
Day of the African Child
Kijken met andere ogen

Andreaskerk

Palestinastraat 326, Heerlen
10.30 Viering met koor SOPAF
11.30 Neem een kijkje in het leven van mensen
uit Sierra Leone, West Afrika met o.a.
verhalen, muziek, een hapje en drankje.

Middagje uit in Welten
Op dinsdag 14 mei organiseerde de ontmoetingsgroep weer het jaarlijkse
middagje uit voor parochianen en wijkbewoners. Gingen we de afgelopen
twee jaar naar Nonke Buusjke en Schrieversheide, dit jaar ging het uitstapje
naar Welten.
De Catharinaschool in Welten, een school voor speciaal onderwijs en voor
zeer moeilijk lerende kinderen, probeert verbindingen te leggen tussen de
school en de samenleving. Het streven is dat leerlingen in de praktijk leren
om te gaan met mensen in allerlei situaties, waarin de kinderen hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. Zo kan men zich aanmelden voor een
koffie-uurtje waarop leerlingen de gasten bedienen en door hen zelf gebakken taarten serveren.
Daar had de ontmoetingsgroep wel oren naar. Met ongeveer twaalf mensen
kwamen we 's middags om twee uur de school binnen en werden opgewacht
door leerlingen die onze jassen in ontvangst namen en ons de weg wezen
naar de voor ons gereserveerde 'zaal' (een klaslokaal). Daar stonden de gedekte tafels klaar, en zodra we hadden plaatsgenomen, kwamen de obers
ook al langs om te vragen naar onze wensen. De chocoladetaart en het appelgebak waren favoriet, zoals gezegd door de kinderen en hun juffen (en
meesters?) zelf gebakken. Het oordeel was unaniem: lekker.
De kinderen vertelden onder de koffie van allerhand over wat ze in de toekomst wilden worden. Wie kan al tegelijk serveren en bedienen en honderduit
over zichzelf vertellen zonder dat de gasten er genoeg van krijgen? De kinderen van de Catharinaschool! In de horeca kunnen ze wat ons betreft zo
aan de slag: bakken en bedienen gaat ze af als de beste. Aan het eind werden we vriendelijk en beleefd, zoals het hoort, uitgeleide gedaan, met jassen
en al.
Om de geslaagde middag te bekronen zijn we – het was mooi weer – daarna
een wandelingetje gaan maken rond de vijver bij de watermolen en vervolgens neergestreken in Welten waar we ons hebben verdeeld over twee
terrassen – het ene voor wie een ijsje wilde, het andere voor wie nog een
kopje koffie lustte. Zo eenvoudig kan het zijn: zonder veel poespas heb je een
leuke middag en iedereen wordt er beter van: de kinderen hebben wat geleerd en wij hebben een gezellige middag gehad.
Rob Pauls

Expositie Ed Vondenhoff
27 juni – 22 augustus 2019
Ed Vondenhoff (1963) is geboren en woonachtig in Voerendaal. Hij is
autodidact kunstschilder. Hij gebruikt diverse technieken, verfsoorten en
ondergronden voor zijn schilderijen. De veelal figuratieve beelden/schilderingen hebben naast een realistische vaak ook een abstracte component.
Voor de realistische component gebruikt Ed vaak fotomateriaal en voor de
abstracte (de illusie) gebruikt hij de herinnering, het achteraf oproepen van
beelden die we bewust of onbewust in onze hersenen hebben opgeslagen,
maar die ook kunnen vervagen of vervormen door de tijd.
De keuze van zijn onderwerp en de uitvoering daarvan, de kleuren, de stijl
e.d. komen voort uit zijn persoonlijke voorkeur, interesse, inzicht, studie en
gevoel. Veel inspiratie haalt hij uit de natuur, de kunst in het algemeen, de
cultuur uit zijn directe omgeving of zijn eigen levens- en werkervaring, die hij
opdeed in de gezondheidszorg waar hij 20 jaar als therapeut werkzaam was.

Bent u geïnteresseerd in een werk van Ed Vondenhoff? Neem dan contact op
met Marga Meyer: 045 - 541 51 77 of mail: margameyer@home.nl.

Amazonegebied
Een aantal grote Nederlandse bedrijven is werkzaam om het Amazonegebied
te ontsluiten: wegen aanleggen, spoorlijnen, havens, de rivier bevaarbaar
maken voor grote schepen, etc. Dit alles gebeurt met steun van de Nederlandse overheid. Natuurlijk, zeggen zij, dat ze dat doen in goed overleg met
de Braziliaanse overheid en lokale ondernemingen, en met respect voor de
inheemse volken, en dat ze erop toezien dat dit 'duurzaam' gebeurt.
Maar bij dit laatste plaatsen wij juist heel grote vraagtekens, en wij worden
daarin bevestigd door journalisten en buitenlandse organisaties. Het is daarom dat een kleine werkgroep een aantal keren bij elkaar is gekomen om een
Open Brief op te stellen, gericht aan de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, aan de Tweede Kamer en aan de betreffende bedrijven. Wij vragen
hen daarin om een antwoord op onze kritische vragen. Deze brief is half mei
verzonden. Wij wachten op hun antwoord en houden u op de hoogte. U vindt
de Open Brief op de website van onze parochie.
Geert Bles
'Bloempje voor het Goede Doel' wint Dr. Poelsprijs 2019
Om de twee jaar
wordt de Dr. Poelsprijs uitgereikt voor
initiatieven op sociaal en diaconaal
vlak. De prijs is een
initiatief van het bisdom Roermond en
het Limburgs Diaconaal Fonds. Dit jaar
overhandigden bisschop Harrie Smeets
en gouverneur Theo
Bovens de prijs aan
de initiatiefnemers
van het project
'Bloempje voor het
Goede Doel' uit Geleen. Het project bestaat tien jaar en organiseert allerlei
activiteiten zoals gratis verjaardagsfeestjes voor kinderen uit arme gezinnen,
gezamenlijke maaltijden om eenzaamheid te verminderen, het uitdelen van
levensmiddelenpakketten voor noodlijdende gezinnen en disco’s voor mensen met een verstandelijke beperking. De stichting ondersteunt ook een
weeshuis in Indonesië. Een scala aan activiteiten, en dat allemaal zonder
subsidie van de overheid. Een terechte prijs voor een mooi project.
Rob Pauls

In gesprek met Marko Jurisic
"Leven van wat komt" staat er tegen de achterwand in onze kerk,
een tekst die nauw aansluit bij de
levensfilosofie van Marko Jurisic;
dit blijkt uit het gesprek dat wij
hebben op 25 mei in de koffiekamer van de Andreas en dat
hieronder volgt. Hij vertelt, ik luister:
"Ik ben geboren in 1998 in Heerlen, de derde in een gezin van vier;
mijn ouders zijn gevlucht uit Bosnië; mijn oudere broer en zus zijn
daar geboren. Na mijn lagere
school op de Windwijzer heb ik de
Bernardinus gedaan; nu ben ik in
mijn derde jaar op de universiteit in
Maastricht. Aanvankelijk heb ik
lang gedubd wat ik zou moeten/willen studeren, maar uiteindelijk is het geworden: fiscaal recht. Ik zal
proberen uit te leggen waarom ik dit vak gekozen heb en waarom het bij mij
past. Fiscaal recht heeft zowel een economische als een juridische kant; het
economische vind ik zonder meer boeiend, maar het juridische aspect wil ik
er beslist bij hebben, omdat dat zich bezig houdt met normen en waarden,
met wat economisch geoorloofd is binnen de wettelijke grenzen. Iedereen die
de media de laatste jaren een beetje heeft gevolgd in verband met de Panamapapers, zal begrijpen waarom het juridische aspect zo interessant en
actueel is. In de Panamapapers ging het immers over belastingontduiking
(wat wettelijk ontoelaatbaar is). Dat is iets anders dan belastingontwijking
(wat geoorloofd is, omdat dit betreft het zoeken naar wat mogelijk is binnen
de wettelijke grenzen). Over anderhalf jaar ben ik klaar met mijn studie; ik zou
dan mijn fiscale expertise kunnen aanwenden om mensen of bedrijven die uit
zijn op belastingontduiking, daarbij te helpen; maar daarvoor zijn ze dan bij
mij aan het verkeerde adres. Ik wil het goede doen, mensen en bedrijven helpen hun financiën en belasting op orde te hebben. Betekent dat niet zoiets
als: leven van wat dan op mijn pad komt? telkens als een beroep op mij gedaan wordt de juiste afweging maken?
'Leven van wat komt' is de spreuk in de kerk van dit jaar; voor mij betekent dit
niet: leven vanuit een bepaalde visie en dat door dik en dun willen bereiken;
voor mij betekent het veel meer leven vanuit een ideaal dat wel van moment
tot moment rekening houdt met de realiteit. De realiteit verandert immers telkens en vraagt van mij dus dat ook ik telkens keuzes maak die daarop zijn
afgestemd; geen ideologie dus die onveranderlijk is en die geen rekening
houdt met mensen en omstandigheden.

Mijn relatie en betrokkenheid bij de kerk moet je ook in dit licht zien; ik ben al
14 jaar acoliet in de Andreaskerk en wil dat ook graag blijven zolang dit voor
mij mogelijk is. De katholieke kerk heeft, zoals ik dat zie, een vaste structuur,
die overal hetzelfde is, of ik nu in Bosnië naar de kerk ga of in Nederland; ook
de Andreas kent die structuur, maar weet daar toch heel soepel, heel flexibel,
veel minder formeel mee om te gaan. De Andreas is veel meer gefocust op
wat er zich in de samenleving afspeelt en beschouwt dat als haar agenda; dit
spreekt mij aan; je kunt namelijk niet van achter je bureau een plan maken
voor een heel jaar en dat gaan uitvoeren; het werkelijke leven ligt niet vast,
kan van het ene op het andere moment iets heel anders van je vragen. Dat
betekent volgens mij de spreuk: leven van wat komt.
Als u mij vraagt of er iemand is in mijn leven die mij bijzonder inspireert, dan
zoek ik het niet ver; ik denk dan aan mijn vader; hij moest jaren geleden
vluchten uit Bosnië en kwam hier in Nederland terecht met niets; hij heeft zijn
leven hier opgepakt samen met mijn moeder en keihard gewerkt. En wat
heeft hij bereikt? Vandaag zijn wij een gelukkig gezin, wij hebben een huis en
alles wat we ons kunnen wensen; de kinderen kunnen studeren; dat vind ik
inspirerend. Als ik enkele mensen mag uitnodigen aan tafel, dan zou dat uitdrukkelijk mijn familie zijn, zowel in Bosnië als hier; zij hebben veel voor mij
betekend; de onderlinge band in mijn familie is heel hecht."
Hier kwam ons gesprek ten einde; wij praatten nog wat na over de vraag die
vaak gesteld wordt: als God toch 'almachtig' is, hoe kan hij dan toelaten dat
er zoveel ellende in de wereld is? Dat is echter een kwestie die meer tijd
vergt, maar die ontbrak ons. Marko heeft zijn vriend Bram Klinkenberg gevraagd om het stokje over te nemen; zijn verhaal kunnen we straks lezen in
het volgende parochieblad.
Geert Bles

Wandelen door de wijk Heerlerbaan
De mensen van de ontmoetingsgroep van de Andreasparochie lopen wekelijks beurtelings door de wijk, om deze te ontdekken en mensen te
ontmoeten. Al lopende door de wijk ontdekte ik veel groene plekjes tussen de
huizen, zoals speelveldjes voor de kinderen, sportveldjes voor voetbal, basketbal, en heuse jeu-de-boulesbanen. Er staan daar ook bankjes waar je bij
mooi weer op kan gaan zitten.
Tijdens een van mijn wandelingen viel mij op dat er bij enkele huizen in de
voortuin een boekenkastje staat. Bij navraag blijkt dit initiatief ondersteund te
worden door het Nationaal Fonds Kinderhulp. Iedereen kan zo´n boekenkastje neerzetten en via dit fonds kinderboeken krijgen. Vooral kinderen maken
van deze gelegenheid gebruik. Zij kunnen gratis een boek meenemen, lezen
en verder laten zwerven. De vrouw van het blauwe boekenkastje vertelde: "Ik
heb er ook boeken voor volwassenen in gezet, die ook verder mogen zwerven. Niet iedereen kan een abonnement bij de bibliotheek betalen en zo bied
ik de mogelijkheid dat ook zij boeken kunnen lezen. Lezen is leuk en leerzaam en zo kost het niets." Ook de Andreasparochie heeft een doorgeefkast
waar boeken in staan; ook daar kun je een boek komen halen of ruilen om te
lezen. Dit kan van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur of na de vieringen in het weekend.
Wil je meer weten, of weten waar zo´n boekenkastje staat of wil je er zelf een
beginnen, kijk dan eens op
www.kinderzwerfboek.nl.
Marion Braad

AGENDA
Iedere woensdag
10.00 uur: taalles
13.30 uur: ATD Vierde Wereld
Donderdag 13 juni
10.00 uur: leesgroep Vraag en het
wordt gegeven
20.00 uur: parochiebestuur en
pastoraal team
Woensdag 19 juni
19.00 uur: Cantorgroep
Donderdag 20 juni
12.00 uur: soep met inhoud

Vrijdag 21 juni
10.30 uur: In gesprek met de Bijbel
Donderdag 27 juni
10.00 uur: leesgroep Vraag en het
wordt gegeven
14.00 uur: gespreksgroep Kerk en
geloof
19.30 uur: gespreksgroep Kerk en
geloof
Vrijdag 28 juni
15.30-16.30 uur: slotactiviteit
communicanten

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
De zomereditie van het parochieblad
verschijnt in de week van 8 juli. Intenties en kopij voor 13 juli t/m 25
augustus graag uiterlijk 24 juni opgeven.

VIERINGEN
15 juni t/m 7 juli
Zaterdag 15 juni
18.00 uur: dankdienst communicanten
Zondag 16 juni
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Dag van het Afrikaanse kind
Zaterdag 22 juni
18.00 uur: woord- en communieviering in de huiskamer
Gebed voor Fieny Dam (vw. verjaardag)
19.00 uur: vormselviering
Martinuskerk Welten
Zondag 23 juni
10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor Rob Takens
Zaterdag 29 juni
18.00 uur: eucharistieviering in de
huiskamer
Zondag 30 juni
10.30 uur: boerderijviering
Heerlerbaan 323
Koor: Sound of Peace and Freedom
Vrijdag 5 juli
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Zaterdag 6 juli
18.00 uur: woord- en communieviering in de huiskamer
Zondag 7 juli
10.30 uur: woord- en communieviering

