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Als er geen haan meer kraait
Als er geen haan meer kraait
om mensen die vereenzaamd zijn door ziekte of ouderdom
of als ze onrespectvol worden benaderd …
dan gaat Jezus vandaag opnieuw zijn kruisweg.
Als er geen haan meer kraait
om mensen die dood gaan door honger of geweld
of ten onrechte worden veroordeeld …
dan sterft Christus vandaag opnieuw aan het kruis.
Als er geen haan meer kraait
om wat er aan ellende om ons heen gebeurt
of als de waarheid wordt doodgezwegen …
dan begraven we Christus elke dag opnieuw.
Maar, wanneer er mensen opstaan
die zorgzaam zijn, respectvol en eerlijk
dan kan de wereld er heel anders uitzien …
dan gebeurt Pasen weer, dag na dag!
Els Margodt

Wij wensen u van harte een zalig Pasen toe!

Paaskaars
Elk jaar wordt in de paaswake een nieuwe paaskaars ontstoken en dat paaslicht begeleidt ons het hele jaar. In tijden van geluk en in tijden van verdriet;
en door de dagelijkse gang van de tijd. Het is symbool van Gods Liefde die
sterker is dan het donker van dood en verdriet; van Gods Liefde voor alle
mensen, en vooral voor hen die het moeilijk hebben. Dat heeft Jezus voorgeleefd en daarom wordt Hij ook het Licht genoemd, gesymboliseerd in de
paaskaars.
Dit jaar hebben de vormelingen de paaskaars beschilderd vanuit het jaarthema ‘mag ik dan bij jou schuilen’ (uit het gelijknamige lied van Claudia de
Brey). Centraal staat het kruis op de kaars, en onder het kruis staat een huis,
letterlijk een schuilplaats, een teken van gastvrijheid, van zorg voor elkaar. In
het midden van het kruis is een groot hart: dat betekent dat we ons hart voor
elkaar openzetten, zodat wie niet meekan of kwetsbaar is of buitengesloten
een plek en een hart vindt om te schuilen en rust, erkenning te vinden, om er
te mogen zijn. We hopen dat deze kaars ook komend jaar weer kracht, troost
en inspiratie biedt tijdens de vele vieringen.
Fenna, Jasmijn, Jarno, Ria en Nan
Palmzondag
Zondag 25 maart is er om 10.30 uur een familieviering, waarin de palmtakjes
uitgedeeld en gezegend zullen worden en ook de palmpaasstokken van de
kinderen. Na de zegening zullen we een rondje door de tuin lopen met de
kinderen en hun palmpaasstokken voorop. De communicanten zijn heel bijzonder uitgenodigd, maar natuurlijk hopen we dat er veel kinderen thuis een
palmpaasstok willen maken. Wie niet precies weet hoe dat moet, kan een
mailtje sturen naar de parochie, dan krijgt hij/zij een briefje met uitleg ervan.
Of kom gezellig op de pastorie met ons knutselen. Dat kan op vrijdag 23
maart van 16.00 tot 17.00 uur. Laat het wel van te voren even weten, zodat
we voor iedereen een stok kunnen verzorgen. Breng zelf wat spullen mee om
de stok te versieren.
Na de viering kunnen de kinderen hun palmpaasstok aan iemand geven die
dat heel goed gebruiken kan, omdat die ziek is of eenzaam of verdrietig; of
gewoon omdat je heel veel van iemand houdt.
Veel plezier met het maken van een palmpaasstok en hopelijk tot ziens op 25
maart of ook op 23 maart.
Kruisjestocht op vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag
Deze manier om Jezus’ lijden en dood te gedenken is oorspronkelijk opgezet
om ook een andere manier van gedenken aan te bieden. Start is om 15.00
uur in de Andreaskerk en onderweg zetten we onze kruisjes neer op plekken
in onze wijk waar mensen leven die met verdriet, eenzaamheid, ziekte of
handicap te kampen hebben. We staan daar even stil, ontmoeten mensen die
kort iets vertellen, we lezen een tekst en zingen samen een lied. Rond 16.30
uur zijn we weer terug bij de Andreaskerk.

Parochiedag
Op zaterdag 24 maart vindt al weer de vierde parochiedag plaats in de Andreas. We willen met zo veel mogelijk mensen nadenken over wat kerk-zijn in
onze tijd betekent en welke stappen we kunnen zetten op weg daarheen.
Het afgelopen jaar gingen in de parochie van verschillende kanten stemmen
op om van de Andreas een ‘groene kerk’ te maken. Het pastorale team heeft
dat opgepakt en stelt voor samen daarover van gedachten te wisselen. Van
de ecologische urgentie zijn de meeste mensen tegenwoordig wel doordrongen. Het is vijf voor twaalf! We rennen zienderogen met zijn allen op de
afgrond af. Dat kan niet de bedoeling zijn. Als in de samenleving overal tal
van initiatieven de kop opsteken om het tij te keren, kan de kerk dan achterblijven? Daarom: willen wij van de Andreas een groene kerk maken, en zo ja,
hoe doen wij dat?
Daarnaast zijn de diaconale werkgroepen in de parochie bezig zichzelf op
een nieuwe leest te schoeien. Diaconie is in onze geïndividualiseerde samenleving broodnodig. Maar er niet gemakkelijker op geworden. Het leek het
pastorale team goed ook dit jaar het diaconale reilen en zeilen van de parochie weer op de agenda te plaatsen. Wat is diaconaal nodig, wat mogelijk?
Het afgelopen jaar zijn er in de parochie een reeks gespreksbijeenkomsten
gehouden over de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus. Eerbied voor
de schepping en duurzaamheid, en barmhartigheid en rechtvaardigheid voor
wie onze solidariteit nodig hebben, dat zijn de twee punten waarvoor de paus
in de encycliek aandacht vraagt. "De schreeuw van de arme en de schreeuw
van de aarde zijn de schreeuw van God zelf", aldus de paus. U leest zijn uitspraak niet toevallig ook elders in deze uitgave van het parochieblad. Gaan
wij voort op de ingeslagen weg en doen wij iets met de hartstochtelijke oproep van de paus?
De Andreas is een gemeenschap van gelovige mensen. Van mondige mensen. En van mensen met handen om uit de mouwen te steken en voeten om
mee in de klei te staan. Alleen door uw inzet en inbreng kan de Andreas een
levend teken van licht en hoop zijn. Wij hopen op een hoge opkomst en intensieve gedachtewisseling op de parochiedag. U kunt zich tot donderdag 22
maart aanmelden, per email (parochiesintandreas@home.nl), telefonisch bij
de gastvrouwen (di-vr 10.00-12.00 uur, 045 - 541 33 81) of op de lijst op het
prikbord.
Het programma:
-09.30 uur: ontvangst met koffie en/of thee
-10.00 uur: welkom en inleiding door Rob Pauls en Geert Bles
-10.30 uur: werken in groepjes en plenaire terugkoppeling
-12.00 uur: lunch aangeboden door de parochie
-12.45 uur: werkgroepen vertellen over hun activiteiten
-13.15 uur: afspraken maken over de voortgang
-14.00 uur: sluiting van de parochiedag

Afscheid van Frans Reijnders
Na de indrukwekkende afscheidsviering op 16 februari
in een volle kerk, met familie, vrienden, vriendinnen en
parochianen, mocht ik bij de koffietafel aanwezig zijn in
de woonvorm De Corisberg. Daar bleek hoe oprecht
geliefd Frans was; geliefd was hij ook bij ons in de Andreas. Hij was een trouwe bezoeker elke zondag en
nam altijd als eerste zijn plek in aan de koffietafel, en
was doorgaans de laatste die opstapte. Hij had veel te
vertellen, en wilde zeker weten dat het geland was bij zijn gesprekspartner:
"Heb ik het dan niet goed gezegd?" Hij had in al zijn eenvoud een boodschap
aan ons allemaal en werd verstaan: een boodschap van humor, van puurheid, van verbondenheid met natuur en dier. Wat praatte hij graag over de
Gaia-Zoo, over de dieren daar, maar ook over de ezel in Corisberg die dood
gegaan was, over de drie beesten die afgevoerd waren naar het abattoir, en
over die rekel van een vos die het leven van de kippen zuur maakte, - "godverdomme!". Dit was geen vloek, ook al klonk het nogal heftig; Frans was
gewoon heel kwaad op die rover die de harmonie verstoorde en die hij maar
niet te pakken kon krijgen.
Wij missen onze trouwe vriend in de Andreas, en we zullen hem niet vergeten. Zijn woorden zullen nog lang naklinken. "Frans Reijnders heeft
gesproken", zei hij zelf vaak. Zo eindigt het bidprentje ook.
Geert Bles
Land-grabbing in Afrika
Het Afrika-Europa Netwerk heeft in zijn uitgave van februari verslag gedaan
van een conferentie op 21-23 november 2017 in Abidjan (Ivoorkust). De conferentie ging over ‘land-grabbing’ – de uitverkoop van land aan grote
buitenlandse ondernemingen – en de ecologische en culturele gevolgen
daarvan voor de lokale bevolkingen. Aan de conferentie namen kerkelijke leiders, overheidsvertegenwoordigers, NGO’s en direct getroffenen deel. Weet
u dat er ondanks miljarden euro’s aan ontwikkelingshulp meer geld van Afrika
naar het rijke westen stroomt dan in de omgekeerde richting? Het westen
profiteert op schaamteloze wijze van Afrika. De bevolking in Afrika is het
slachtoffer! U leest er meer over op onze website: www.sintandreas.nl.
Pastoor Harrie Brouwers 50 jaar priester
Op 30 maart is pastor Harrie Brouwers, onze oud-pastoor, 50 jaar priester.
Dat viert hij in zijn parochies: op zaterdag 7 april om 18.00 uur in Voerendaal
en zondag 8 april 11.00 uur in Kunrade.
Iedereen is welkom bij een van deze vieringen of de receptie in De Borenburg
op 8 april van ca. 12.00 tot 15.00 uur. Een uitgebreider bericht vindt u op onze website. Wij wensen hem van harte proficiat en een heel mooi
feestweekend toe! In deze felicitatie sluiten wij ook zijn klasgenoten in, die
zoals hij op 30 maart 1968 werden gewijd, onder wie onze oud-bisschop en
oud-deken van Heerlen, mgr. Wiertz. Van harte proficiat!

Expositie Sonja Schaaf
28 maart – 23 mei
De Heerlerbaan bestaat 100 jaar en de Andreaskerk 40 jaar. Sonja Schaaf vindt het
een grote eer om in het jubileumjaar in de
Andreaskerk haar schilderijen te mogen exposeren, en dat dan ook nog in de tijd van
Pasen, het hoogfeest van het katholieke geloof.
Inmiddels woont zij 35 jaar op de Heerlerbaan. Zij voelde zich vanaf de eerste dag
helemaal thuis in de gemeenschap van de
Andreaskerk. De symboliek en architectuur
van dit gebouw spreken haar enorm aan.
Sonja's interesse in de schilderkunst is in
haar jonge jaren door haar vader aangewakkerd. Hij schilderde zelf ook heel
verdienstelijk, getuige de vele schilderijen van hem die in particulier bezit, na
zoveel jaren nog te bewonderen zijn.
Zelf heeft Sonja acht jaar les gehad aan de Vrije Academie en zich in verschillende schilderstijlen geprobeerd te bekwamen. Zij schrijft: "Ik hoor vaak
dat mijn schilderijen kleurrijk en divers zijn. Mijn motto is een Chinees
spreekwoord: 'Eén schilderij zegt meer dan duizend woorden'. Tenslotte vertelt het iedere toeschouwer een ander verhaal. Ik ben dan ook heel benieuwd
wat mijn expositie bij jullie teweegbrengt."
Verlangen naar leven
Lezing door drs. Claudia Theinert
U bent welkom op 28 maart om 19.30 uur, Kerk van Kunrade, Onze Lieve
Vrouweplein, Kunrade
Entree: € 5,-, aanmelden via: HBrouwers@wxs.nl
Pasen (letterlijk doortocht) wil zeggen: door alle wederwaardigheden, vreugde en pijn heen tot een hogere kwaliteit van leven komen, ja, tot het meest
waarachtige leven, dat alle dood overwint. Pasen beantwoordt aan ons diepste menselijke verlangen naar leven.
Een avond van inspiratie en ontmoeting.

In gesprek met Jos Franssen
Op een avond in januari rijd ik naar Jos, die in de Banebergpassage in Landgraaf woont. Ik ben echt
nieuwsgierig: hoe zou zo iemand, stekeblind als hij is,
blind geboren, in het leven staan? Zou hij weten wat
hij mist? Zou hij echt gelukkig kunnen zijn? Een heleboel vragen; ik wil het weten. Hij woont er al 22 jaar,
in zijn eentje en ‘op de tast’. Als de koffie ‘op de tast’
op tafel is geplaatst, stuur ik het gesprek in die richting. En dan valt al heel gauw bij hem het woord: 'Mijn
vader beschouw ik als God.' ‘Wow! vertel eens, Jos’.
Hij steekt van wal, terwijl ik geboeid luister:
"Ja, mijn vader was een lieve man; die mij zag, die mij aanmoedigde, die mij
uitdaagde, die mij steeds dingen liet uitproberen; al kon hij best wel streng
zijn als ik kattenkwaad uithaalde. Zijn stem klinkt nog in mijn oren: ‘dat kun jij!’
In het zwembad bijvoorbeeld: eerst de eenmeter zwemplank en daarna de
driemeter; voetje voor voetje schuifelde ik naar de rand van de plank, en dan
hoorde ik: ‘toe maar, de kust is vrij, springen!’ Door hem leerde ik blindelings
vertrouwen op de ander. Door hem leerde ik het beeld verstaan van God als
de adelaar: ‘die mij droeg op adelaarsvleugels, die mij geworpen hebt in de
ruimte, en als ik krijsend viel, mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid, totdat ik vliegen kon, op eigen kracht’. Ook het verhaal van de
blindgeboren Bartimeüs krijgt voor mij betekenis: toen iedereen hem de mond
wilde snoeren, werd hij gezien door Jezus; dát was het wonder; hij zag ineens waar het echt om gaat in het leven: gezien worden. Zó kijken naar God,
zó denken over God is voor mij geloven.
Ik ben geboren in 1962 op de Heerlerbaan (Vroedvrouwenschool). Ik heb
twee halfzussen uit het eerste huwelijk van mijn moeder. Mijn ouders zochten
in die tijd een andere woning in Heerlen, maar omdat dit door de woningkrapte hier niet lukte, hebben wij een tijd lang in Visé gewoond. In 1974 keerden
wij terug naar Heerlen. Mijn vader werkte in de bouw. In België ben ik naar de
blindenschool geweest, maar later ben ik intern vanuit Heerlen naar de blindenschool Henricus gegaan in Nijmegen, waar ik braille heb geleerd; ik heb
heel goede herinneringen aan die tijd en heb daar nog vrienden aan overgehouden.
Mijn ouders zijn allebei gestorven; met hen en met mijn zussen had/heb ik
een heel warme band. Mijn zwager heeft in de 22 jaar dat ik alleen woon, eigenlijk de rol van mijn vader overgenomen. Hij was er altijd, als ik hem nodig
had; ook op hem kon ik blindelings vertrouwen. Als ik een inspirerende persoon mag noemen in mijn leven, dan is dat (naast mijn vader natuurlijk), die
zwager vanwege zijn nooit aflatende aan-mijn-zijde-staan, als ik hem nodig
had; ook hij is inmiddels gestorven. Ik werk in het Werksteunpunt WSP (het
vroegere Licom), vier dagen per week. In mijn vrije tijd geniet ik van mijn
hobby, de gitaar, waarvoor ik de grondbeginselen heb geleerd in het Activitei-

tencentrum in Kerkrade; ik vind het fijn met mijn gitaar deel uit te maken van
het Sopafkoor in de Andreas. Ook ga ik graag met een vriend naar Gerardus
in Wittem, waar ik rustig een tijd lang in de stilte kan zitten mijmeren en thuis
mag zijn bij Hem. Dat is ook wat ik altijd doe op vakantie, bijv. in Oostenrijk;
als ik dan merk dat wij een kerk passeren, wil ik altijd even naar binnen om in
de stilte na te denken en te bidden; ik voel dat als bijzonder, ruik de lucht, de
wierook, de kaarsen, en waan mij thuis bij Hem.
Ik heb nooit kunnen zien omdat ik blind geboren ben; ik mis het niet; ik weet
niet beter; ik denk dat ik mij eerder wezenloos zou schrikken als ik ineens alles zou kunnen zien. Ik voel mij echt gelukkig, om redenen die ik heb
genoemd.
Als ik drie mensen aan tafel zou mogen uitnodigen, dan denk ik aan Geert,
aan René en aan Marie-José, omdat zij volgens mij zullen praten over iets
dat ertoe doet, en het gesprek ’kruiden’ met de nodige humor, en daar hou ik
van."
Hier kwam ons gesprek ten einde; Jos noemde het een leuk gesprek; hij wil
het stokje doorgeven aan Eline Claassens.
Geert Bles
AGENDA
Iedere woensdag
10.00 uur: taalles
13.30 uur: ATD Vierde Wereld
Iedere donderdag
14.30-16.00: inloopmiddag
28 maart t/m 23 mei
Expositie Sonja Schaaf
Vrijdag 23 maart
16.00 uur: palmpaasstokken maken
Zaterdag 24 maart
10.00 uur: parochiedag
Zondag 25 maart
14.30 uur: Passie Heerlerbaan
St Josephkerk
Donderdag 29 maart
10.00 uur: leesgroep Vraag en het
wordt gegeven
Maandag 2 april
19.30 uur: Passie Heerlerbaan
Pancratiuskerk

Woensdag 4 april
19.00 uur: Cantorgroep
Donderdag 12 april
10.00 uur: leesgroep Vraag en het
wordt gegeven
19.30 uur: pastoraal team en parochiebestuur
Dinsdag 17 april
19.30 uur: pastoraal team
Woensdag 18 april
19.00 uur: Cantorgroep
Donderdag 19 april
12.00 uur: soep met inhoud
19.00 uur: ouderavond eerste communie
Vrijdag 20 april
10.30 uur: In gesprek met de Bijbel

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
Parochiebestuur
Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68
Rekeningnummers
NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

VIERINGEN
24 maart – 15 april
Palmpasen
Zaterdag 24 maart
18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 25 maart
10.30 uur: eucharistieviering, familieviering
Gebed voor Enny Kerckhoffs, en voor Hub
en Miep Scheeren-Goebbels (jaardienst)
14.00 uur: doop Jaxx Schloen
Dinsdag 27 maart
19.00 uur: stilteviering op weg naar Pasen
Witte Donderdag 29 maart
19.00 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Goede Vrijdag 30 maart
9.00 uur: paasviering bs De Windwijzer
15.00 uur: kruisjestocht
19.00 uur: Goedevrijdagviering
Zaterdag 31 maart
19.00 uur: paaswake
Koor: Sound of Peace and Freedom

Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org

Eerste Paasdag zondag 1 april
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep

Redactie
Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Tweede Paasdag maandag 2 april
10.30 uur: woord- en communieviering

Overleden
12 februari 2018
Mien Hovens-van Hees
3 maart 2018
Jac van der Scheer
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 16 april.
Intenties voor 21 april t/m 13
mei graag uiterlijk 3 april opgeven. Ook kopij graag voor die
tijd aanleveren.

Vrijdag 6 april
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Zaterdag 7 april
18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 8 april
10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Jan, Piet en Esther van de
Geijn
Zaterdag 14 april
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 15 april
10.30 uur: woord- en communieviering

