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Pinksteren
Het feest van de Geest en de taal?
De evangelisten vertellen ons verschillende verhalen.
Zo vertelt Johannes dat Jezus verschijnt en de Heilige Geest over de aanwezige volgelingen laat neerdalen, maar gaat er verder nauwelijks op in.
Lucas maakt er een spektakel van. De leerlingen ontvangen de Geest en
gaan de straat op. Ze hebben de angst afgegooid en getuigen geestdriftig
over de Goede Boodschap in de taal van de mensen die in Jeruzalem waren;
de taal van 70 verschillende volksstammen, zegt hij er nog bij.
Ik geloof niet in zo’n talenwonder. Ik geloof eerder dat zij door hun geestdrift
en enthousiasme, sprekend met handen en voeten, eventueel brabbelend,
met bezieling en warmte de barrières van de taal, vijandigheid en wantrouwen wisten te slopen.
Ik zou dat graag willen vergelijken met wat er in onze parochie gebeurt met
de taallessen aan vluchtelingen en bewoners van het azc. Door het enthousiasme, het geduld, de vriendelijke en open benadering van deze anderstaligen
ontstaat er een soort pinksterfeest: vrede en vertrouwen, een warme band. Er
zijn ook in onze tijd 'pinkster-voorbeelden' te over.
Zalig Pinksteren!
Vandaag het einde van de twijfel,
het einde van het angstig zwijgen.
Vandaag het uitgedoofde vuur weer brandend,
de taal van liefde en vergeven.
Vandaag weer aangevuurd:
om door te doen wat goed…
de stilte lang genoeg geduurd
de waarheid al te lang vermeden.
Vandaag zal iedereen verstaan,
in welke taal er ook gesproken,
dat wij in godsnaam verdergaan
met bezieling, onverschrokken.
Jacq Zenden

Dankdienst communicanten
De communie is achter de rug. Een mooie viering was het sluitstuk van
maanden van voorbereiding. Nu willen de communicanten tijdens de dankdienst terugkijken op dit bijzondere gebeuren en dank je wel zeggen. Dit
zullen we doen op zaterdag 19 mei, het Pinksterweekend. Een mooie combinatie, want het is de Geest die ons allen inspireert en helpt om het thema van
de communie 'samen delen, samen leven' waar te maken in ons dagelijkse
doen en laten.
Van harte welkom allemaal.
Uitstapje naar Bezoekerscentrum Brunssummerheide
Op donderdagmiddag 31 mei
vindt het jaarlijkse uitstapje
vanuit de Andreasparochie
plaats voor iedereen die er
even tussen uit wil. Dit jaar
gaan we naar het Bezoekerscentrum op de
Brunssummerheide. Op het
terras kunnen we bij koffie en
vlaai genieten van het mooie
uitzicht. Wie wil kan even de
benen strekken op het terrein. We vertrekken om 14.00
uur en zijn rond 16.30 uur
weer terug bij de parochie.
Voor vervoer van en naar huis wordt gezorgd.
U hoeft geen lid van de parochie te zijn om mee te kunnen. Iedereen die mee
wil is van harte welkom. Wel graag even aanmelden als u mee wilt: bij de
gastvrouwen van de parochie 045 - 541 33 81 (van dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur), Rob Pauls 043 - 306 17 06 /
andreas.r.pauls@gmail.com of Eline Claassens 045 - 571 84 67.
Kosten: koffie en vlaai zijn voor eigen rekening.
We zoeken nog een aantal chauffeurs met auto om mensen op te halen.
Presentatieviering vormelingen
De jongeren die vanuit onze parochie dit jaar het vormsel doen, zijn Fenna
Voragen, Jarno Bruijenberg, Jasmijn Otten en Merijn Koeken. Zij worden samen met andere vormelingen van de parochies van de federatie gevormd op
zaterdag 9 juni 19.00 uur in de kerk van de H. Joseph. Op zaterdagavond 26
mei om 18.00 uur presenteren onze vormelingen zich aan de parochie in een
viering die zij zelf hebben bedacht en opgezet. De viering zal op deze avond
dus een ander karakter hebben dan u gewend bent. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren en mee te doen!

Boerderijviering
Op zondag 1 juli is er onze jaarlijkse boerderijviering, waarmee we het zomerseizoen met zijn vele vakanties inluiden. Dit jaar zijn we weer te gast bij
de zorgboerderij Corisberg, aan de Corisbergweg 1. De viering begint om
10.30 uur, en na afloop kunnen we nog even samen koffiedrinken op de
mooie binnenplaats. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Er is dan
geen viering in de Andreaskerk.
H100-viering: een plek onder de zon voor iedereen
Een jaar van jubileum-vieren omvat ook een moment van bezinning, van meditatie. Daarom zal er op zondag 24 juni op het pleintje achter het
winkelcentrum een interreligieuze viering gehouden worden, waarbij de Andreasparochie door H100 is gevraagd om hierin het voortouw te nemen. Het
recreatie-orkest van de Koninklijke Harmonie Heerlen zal deze viering muzikaal opluisteren. Met muziek, in woord en gebaar willen we uitdrukking geven
aan wat de wijk met haar rijke verenigingsleven samenbindt, de zorg en aandacht die mensen er voor elkaar hebben. De Heerlerbaan is een plek waar
iedereen – jong en oud, ziek en gezond, Heerlerbaners vanaf hun geboorte
en Heerlerbaners van het tweede uur – zich thuis mag voelen. Een wijk waar
voor iedereen een plek is onder de zon. Die zon krijgt dan ook een centrale
plek in de viering. We hopen dat vele Heerlerbaners en andere gasten samen
willen komen vieren.
Dus: van harte uitgenodigd op zondag 24 juni om 10.30 uur op het plein achter het winkelcentrum De Bautsch en bij de tuin achter de Corisberg. Die
zondag is er dan geen viering in de Andreaskerk.
Het pastoraal team zoekt versterking!
Het pastoraal team van de parochie bestaat momenteel uit vijf mensen (Geert
Bles, Nan Paffen, Annemarie Noijen, Eline Claassens, Rob Pauls, Math
Gulpers). We denken dat het goed is als er leden bij komen. Bovendien heeft
Geert Bles zoals bekend aangekondigd te stoppen met zijn activiteiten in een
aantal werkgroepen, waaronder het pastoraal team. We zoeken daarom
nieuwe leden. Als u belangstelling heeft, kunt u dat kenbaar maken bij een
van de teamleden. U kunt bij hen ook terecht voor verdere informatie.
Het pastoraal team komt gemiddeld een keer per maand bijeen en vergadert
vier keer per jaar samen met het parochiebestuur. Het is zo’n beetje de denktank van de parochie. Gezamenlijk wordt er nagedacht over beleidskwesties,
visie en missie, doelstellingen, de koers van de parochie op het vlak van liturgie, diaconie, catechese en alles wat onze gemeenschap draagt en bij elkaar
houdt. Als u zich betrokken voelt bij de parochie, laat u niet weerhouden u
aan te melden. Om lid van het pastoraal team te zijn, hoeft u geen theoloog
te zijn of ervaring in de kerk te hebben. Gezond verstand, kritisch vermogen
en het ventileren van een eigen mening, daarmee helpt u als lid van het team
de parochie vooruit.

Expositie Marcel Drummen 23 mei – 15 juni
Marcel Drummen is 58 jaar en komt oorspronkelijk van de Heerlerbaan. Nu is
hij woonachtig in Kerkrade. Geloof en de Andreaskerk – waar hij heel vaak
komt – zijn heel belangrijk voor Marcel. Daarom heeft het voor hem een bijzondere betekenis om in de Andreaskerk enkele van zijn werken te
exposeren.
Marcel heeft vier jaar op de kunstacademie Maastricht richting beeldhouwen
gevolgd. Momenteel volgt hij schilderlessen bij het VAZOM (Vrije Akademie
Parkstad). In zijn vrije tijd schildert hij veel en graag. Portretjes, vogels, dieren, bloemen en ook abstract, veelal heel kleurrijk.
Marcel zegt: "Kunst en geloof gaan prima samen in de Andreaskerk. Het is
een echte ontmoetingsplek. Het is fijn als je je werk eens kunt exposeren. Ik
ben heel dankbaar dat ik die mogelijkheid krijg. Schilderen is een manier om
je te uiten, een soort van momentopname …."
Film over de stichter van ATD Vierde wereld
Op donderdag 24 mei vertoont ATD Vierde Wereld de
film Joseph de Rebel, van wanhoop tot verzet van
Caroline Glorion. De film gaat over menselijke waardigheid en mensenrechten, de oorsprong van de
werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting (elk jaar op 17 oktober). Het verhaal
van de film speelt zich af rond 1960 in een sloppenwijk bij Parijs. De film laat zien wat de personages
drijft. We zien hun onderlinge tegenstellingen, hun
gevoelens, hun hoop en hun lijden onder de meest
erbarmelijke omstandigheden, die het gevolg zijn van
sociale uitsluiting en armoede.
Plaats van de voorstelling: Andreasparochie, Palestinastraat 326. Tijdstip:
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Entree: vrije gave. Voor meer info: zuidlimburg@atd-vierdewereld.nl of 045 - 532 50 92.

Feestelijke opening jubileumtentoonstelling: 23 juni om 14.30 uur
Het jubileumjaar ter ere van het 40-jarig bestaan van de Andreas eindigt in
november. De werkgroep kerk en kunst is bezig met het organiseren van een
jubileumtentoonstelling in de periode 23 juni - 24 augustus. Het wordt een
overzichtstentoonstelling van kunstenaars die hun werken eerder bij ons
hebben geëxposeerd. Door de vele positieve reacties van de kunstenaars belooft het een mooi evenement te worden.
De feestelijke opening van deze tentoonstelling is op zaterdag 23 juni om
14.30 uur. Er is een hapje en een drankje, de Curly Kale Swing Brazz Bend
zal deze middag muzikaal komen opluisteren en u kunt in gesprek gaan met
de aanwezige kunstenaars.
U bent van harte uitgenodigd.
Marga Meyer
Stichting Taiama Andreas
Voorgaande jaren was
het de gewoonte om u
bij het begin van de
Vastenaktie in de parochie informatie te
verschaffen over de
plannen voor het project van de stichting
voor dat jaar en het
sponsoren daarvan.
Omdat de termijn van
drie jaren verstreken
was en er tegelijk andere onverwachte tegenslag optrad in ons project met
Defence for Children, kwam de stichting niet meer in aanmerking voor een
eigendoelenproject van de landelijke Vastenaktie. Daarom deed de parochie
dit jaar in de vastentijd mee aan het landelijke project van de Vastenaktie.
Toch wil de parochie graag haar betrokkenheid met kinderen in Sierra Leone
continueren. Op 17 juni zal de stichting Taiama Andreas daarom een gezellige dag organiseren 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
ons project.
Het is een kleinschalig project voor de jeugdgroep Yan (Youth and Advocacy
Network) in Kabala, die uit ons voorgaande project is voortgekomen. De
groep bestaat uit een dertigtal jongeren in de leeftijd van 14 tot 23 jaar, die
zich inzetten voor jeugdigen in en rond Kabala.
We nodigen u allemaal uit om aan de dienst en de 'nazit' deel te nemen: een
hernieuwde kennismaking met dit mooie land en zijn grote problemen. Met
een vrije gave kunt u ons helpen om de activiteiten van de jeugdgroep mogelijk te maken.
Gard Verstegen

Weer terug
Ik ben, na een gedwongen rustpauze van bijna twee maanden, weer terug in
Heerlen en mag de draad langzaam weer oppakken. Dat doe ik uiteraard ook
graag. Wat mij in de tijd in Cadier en Keer goed deed is de liefdevolle zorg en
aandacht van de mensen van de Andreas, veel bezoek en veel kaarten. Ik
weet nu uit ervaring hoe goed en belangrijk dit is. Ik maak van dit parochieblad gebruik om gewoon dank-je-wel te zeggen aan iedereen.
Geert Bles

Geloven in de ander. Ieder mens telt mee
Dat is het thema van de Pinksteractie 2018 van de Week
Nederlandse Missionaris (WNM).
WNM biedt een belangrijke financiele ruggensteun aan de
missionarissen en missionair werkers die zich wereldwijd
belangeloos inzetten voor anderen.
Mede dankzij uw financiële bijdrage kan de WNM deze werkers een
steun in de rug geven en wat praktische zorgen bij hen wegnemen. Daarom bevelen wij de deurcollecte met
Pinksteren van harte bij u aan.

AGENDA
Iedere woensdag
10.00 uur: taalles
13.30 uur: ATD Vierde Wereld
23 mei t/m 15 juni
Expositie Marcel Drummen
Donderdag 17 mei
12.00 uur: soep met inhoud
20.00 uur: parochiebestuur
Vrijdag 18 mei
10.30 uur: In gesprek met de Bijbel
15.30 uur: ComKids
Dinsdag 22 mei
19.30 uur: pastoraal team
Donderdag 24 mei
10.00 uur: leesgroep Vraag en het
wordt gegeven
19.30 uur: film Joseph de Rebel
Woensdag 30 mei
19.00 uur: Cantorgroep
Donderdag 31 mei
14.00 uur: uitstapje Brunssummerheide
Donderdag 7 juni
10.00 uur: leesgroep Vraag en het
wordt gegeven
Woensdag 13 juni
19.00 uur: Cantorgroep
Donderdag 14 juni
20.00 uur: parochiebestuur
Donderdag 21 juni
12.00 uur: soep met inhoud
Zaterdag 23 juni
14.30 uur: feestelijke opening jubileumtentoonstelling

Exposities Parc Imstenrade
In de maanden mei en juni exposeren in Parc Imstenrade:
- Minke Haaksma
Zij werkt met natuurlijke materialen
als vilt, schapenwol of plantaardige
vezels. Daarnaast maakt zij ecoprints, een uniek procedé waarbij
stof of papier bedrukt wordt met
bloemen en bladeren van planten en
struiken, zonder dat daarbij verf of
inkt gebruikt wordt; het bestaat alleen uit kleuren die vanuit de plant
zelf zijn overgebracht.
- Miriam Meertens
Miriam schildert en werkt met keramiek. Als zij schildert is zij alleen
daarmee bezig: het enige dat haar
dan bezighoudt is welk beeld zij wil
maken. Zoals zij het zelf omschrijft:
"Hoe verbeeld ik het gevoel midden
in een stormachtige zee te zijn, zonder die stormachtige zee letterlijk te
schilderen. En me alleen maar met
deze vraag te hoeven bezighouden
geeft me een enorm gevoel van vrijheid. Vrijheid om in mijn eigen
wereld, in mijn eigen beeld te mogen
leven."
De exposities zijn in de orangerie
van Parc Imstenrade.

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
19 mei – 10 juni
Zaterdag 19 mei
18.00 uur: eucharistieviering
Dankdienst communicanten
Gebed voor Pascalle Flekken vw.
naamdag en verjaardag van oma
Pinksterzondag 20 mei
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Pinkstermaandag 21 mei
10.30 uur: woord- en communieviering
Zaterdag 26 mei
18.00 uur: presentatiedienst vormelingen
Zondag 27 mei
10.30 uur: eucharistieviering
Vrijdag 1 juni
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Zaterdag 2 juni
18.00 uur: woord- en communieviering

Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org

Zondag 3 juni
10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Leo Sikkenga (zeswekendienst)

Redactie
Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Zaterdag 9 juni
18.00 uur: eucharistieviering

Overleden
18 april 2018
Leo Sikkenga
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 11 juni.
Intenties voor 16 juni t/m 8 juli
graag uiterlijk 28 mei opgeven.
Ook kopij graag voor die tijd aanleveren.

19.00 uur: vormselviering
Josephkerk
Zondag 10 juni
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Frans Reijnders

