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Pinksteren
Vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren. Het is het feest van
de Geest. Dat klinkt moeilijk, als we zeggen dat de Geest van
God onder mensen aanwezig is. Maar soms kun je het zien.
Je kunt het zien als mensen proberen te leven zoals Jezus
het deed.
Je kunt het zien als mensen zorgzaam zijn voor elkaar
Je kunt het zien als mensen elkaar de kans geven opnieuw te
beginnen
Je kunt het zien als mensen begrip tonen, ook al denken ze
zelf anders
Je kunt het zien als mensen gastvrij zijn, ook voor ‘onbekend’
en ‘onbemind’
Je kunt het zien…
Kijk maar om je heen.

Communicanten
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, zullen tien kinderen van OBS De
Tovercirkel en van SO De Pyler hun eerste heilige communie doen. Het zijn:
Jaylinn Hermanns, Zoë Crasborn, Justin Offergeld, Jason Ramaekers, Dylano Putz, Charena Meesters, Iris Simons, Ryan Jegers, Djaydén v.d. Burgt
en Luuk van Rijswijk.
Wij wensen deze kinderen toe dat zij het thema ‘Jij bent een lichtje’ ook zelf in
het leven van alledag mogen ervaren en – aangestoken door het Licht (met
hoofdletter, Jezus van Nazareth) – voor anderen een lichtje kunnen zijn. En
natuurlijk wensen we hen en hun familie van harte een heel mooie dag toe.
namens de parochiegemeenschap: pastor Geert Bles, Jacq Zenden, Bianca
Schobben en Nan Paffen

Gesprekken over Kerk en geloof
Veel mensen hebben vragen over de rol en betekenis van de Kerk in de huidige samenleving, en over het geloof dat voor velen niet meer hetzelfde is als
het geloof waarmee ze zijn opgegroeid. In maart zijn we daarom in de parochie gestart met twee gespreksgroepen rondom Kerk en geloof. Om de zes
weken komen we samen om na te denken over een thema dat in de groep
leeft. Heeft u belangstelling? Iedereen mag aansluiten; ook mensen van buiten de parochie zijn van harte welkom. De eerstvolgende bijeenkomst is op
donderdag 16 mei van 14.00 tot 15.30 uur en van 19.30 tot 21.00 uur.

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. Dank u.
de liturgiegroep

Christoffeldag
Op zaterdag 18 mei is er de jaarlijkse Christoffeldag in Roermond voor alle
vormelingen van het bisdom. Ook de vormelingen van onze federatie gaan er
heen met catechiste Anita van den Berg, kapelaan Rick Blom en Rob Pauls.
Het wordt een dag vol sport, spel en korte bezinningsmomenten. Het thema
is 'teamspirit'. Ook een bezoek aan de nieuwe bisschop staat op het programma. Het belooft een leuke dag te worden met veel vrolijkheid en
gezelligheid.

Taiama-Andreas: Dag van het Afrikaanse Kind
Op 16 juni 1976 gingen duizenden schoolkinderen in Soweto (Zuid-Afrika) de
straat op om te protesteren tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs. Die
opstand werd met harde hand neergeslagen door de regering en er vielen
meer dan honderd doden. Om deze opstand te herdenken, en om Afrikaanse
kinderen in het algemeen te helpen aan beter onderwijs en betere leefomstandigheden, heeft de Centrale Afrikaanse Unie 16 juni uitgeroepen tot de
Dag van het Afrikaanse Kind.
Deze jaarlijks terugkerende dag wil de stichting Taiama-Andreas aangrijpen
om, net als vorig jaar, aandacht te vragen voor haar project in Sierra Leone.
Al vele jaren proberen we kinderen te helpen
• om onderwijs te kunnen volgen,
• om een beroep te leren,
• om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leven
• om structuur te brengen in wat ze doen.
Verleden jaar hebben we op de dag van
het Afrikaanse kind veel aandacht besteed
aan het landbouwproject. U hebt ons toen
enorm gesteund om zaaigoed en tuingereedschap te kunnen kopen. Dat project is
afgesloten met als resultaat dat de jongeren met de opbrengst nu zelf zaadgoed
kunnen kopen. Wij en ook de jongeren
hadden gehoopt enige winst te kunnen
maken, maar helaas, dat zat er niet in.
We hebben gemerkt dat er stappen voorwaarts worden gemaakt, hoe klein
dan ook. Aan de hand van o.a. dat project en de ervaringen bij de jongeren
willen we u op zondag 16 juni na de eucharistieviering van 10.30 uur laten
ondervinden en voelen hoe moeilijk de situatie in Sierra Leone is.
Wij zijn blij met ieder stapje vooruit.
De leden van de stichting Taiama-Andreas zien u graag weer.

Actie tegen bedreiging Amazonegebied
Het Amazonegebied en de inheemse bevolking daar worden al lange tijd bedreigd. Ook een aantal Nederlandse bedrijven en de Nederlandse overheid
spelen een kwalijke rol.
Binnen de parochie bekijkt een groepje mensen hoe we deze problematiek
kunnen aankaarten en de inheemse bevolking zouden kunnen ondersteunen.
Meer informatie over deze actie kunt u vinden op de website van de parochie:
www.sintandreas.nl.
Over de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven in het Amazonegebied organiseren we samen met HeerlenMondiaal op donderdag 6 juni een Café
Mondiaal in café Pelt. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Landschappen
Expositie Gerrie Severens, 2 mei - 27 juni
De kleine werken van landschappen van Gerrie Severens geven een beeld van de schoonheid van
Zuid-Limburg. Via de kortste route van haar woonplaats naar haar atelier kwam Gerrie langs de
Hamerstraat tussen Trintelen en Bosschenhuizen,
waar zij, op bijna het hoogste punt van de omgeving, de wisselende seizoenen, luchten en kleuren
wilde weergeven. Vertrekkend vanuit de realiteit
probeert zij elk schilderij totaal anders te laten zijn dan het vorige.
"Kijkend met mijn ogen, maar vooral ‘kijkend’ vanuit mijn onderbuik, zie ik de
omgeving. In mijn gedachten transformeert het landschap met bomen, gras
en struiken in verfstreken en kleur. Dit moment wil ik vangen."
Voor Gerrie Severens (Heerlen) is schilderen een proces dat verder gaat dan
het naschilderen van wat zij ziet. Gerrie laat zich inspireren door de natuur.
Ze maakt foto’s op de (voor haar) heldere uren van de dag, waarin de lucht
prachtige kleuren en compacte wolken bevat. Soms werkt Gerrie vanuit een
enkele foto, meestal maakt ze meerdere foto’s van zo’n moment. Deze foto’s
dienen dan als inspiratiebron voor meerdere werken. De eerste werken uit iedere serie zijn steevast figuratief; de latere zijn vaak abstracter. Hierdoor
balanceert haar werk altijd tussen figuratie en abstractie.
www.gerrieseverens.nl / info@GerrieSeverens.nl

Foto's palmpasen en kruisjestocht
Van de zegening van de palmpaasstokken op Palmzondag en de kruisjestocht op Goede Vrijdag zijn foto's gemaakt. U kunt ze zien op de website van
de parochie www.sintandreas.nl.

Optreden Trio Vivente
Trio Vivente heeft samen met schrijver/
dichter Jacques Smeets een programma
samengesteld van een aantal drieluiken.
Schilderij/foto - gedicht - muziek. Jacques
Smeets heeft bij de schilderijen en foto’s
gedichten gemaakt die erbij passen of
soms contrasterend zijn, maar in ieder
geval stof geven om over na te denken.
Het is een middagprogramma zonder pauze.
Na afloop wordt er nagepraat over de muziek en de teksten onder het genot
van koffie/thee.
Zondag 19 mei 14.30 uur in de Andreaskerk. De entreeprijs is € 5,-.

Koninklijke onderscheiding
Ali Daliry ontving op 25 april de ridderorde van OranjeNassau. Ali is ons bekend uit de wijk. In het parochieblad van september 2018 staat zijn gedicht op de
voorpagina, waarin de mooie woorden: "Om in deze
wijk te wonen, moet ik mijn mensheid tonen." Woorden
uit het hart gegrepen, want als je Ali ontmoet, heb je
niet met een vreemde maar met een mens te doen,
met een vriend. Hij kwam in de jaren negentig met zijn
gezin uit Afghanistan naar Heerlen; vanaf dag één zette hij zich in om hier volop mee te doen, maar ook om
voor zijn mensen ginds te blijven betekenen wat maar mogelijk was. Hij
woont graag in de wijk en wij hebben hem graag in ons midden. We wensen
hem, zijn vrouw en kinderen, van harte proficiat met deze onderscheiding,
wel verdiend.
Geert Bles
Oecumenische excursie naar Banholt en Eijsden
Op vrijdag 7 juni bezoeken we twee kerken waarmee de
naam van de Limburgse kunstenaar Sjef Hutschemakers
nauw verbonden is. In de kerk in Banholt heeft hij het interieur geschilderd en een bijzondere kruisweg gemaakt.
Pastoor René Graat zal vertellen over de kerk.
Daarna bezoeken we het kerkje in Eijsden, met muurschilderingen van Sjef Hutschemakers. Hier vertelt ds.
Ruud Foppen over de kerk. Aansluitend kunnen we in de
naastgelegen zaal napraten bij een kop koffie of thee.
We vertrekken om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van
de St. Josephkerk aan de Heerlerbaan. Gaat u liever op eigen gelegenheid,
zorg dan dat u om 14.00 uur in Banholt (Bredeweg 1) bent.
Meer informatie kunt u krijgen bij de voorzitter van de Raad van Kerken Parkstad: ds. Ko van de Lagemaat, tel. 045 - 571 69 62.
Wie gaat in september 2019 mee naar Lourdes?
Na een geweldige reis vorig jaar wisten we het zeker: dit moeten we in 2019
opnieuw doen. Met 35 personen waren we echt één groep in Lourdes! Mensen die er tegenop gezien hadden om alleen te gaan, voelden zich gedragen
door de groep. Wie door leeftijd of handicap een handje extra nodig had, wist
zich gedragen zonder ooit het gevoel te hebben ‘lastig’ te zijn. Kapelaan Rick
Blom en Jeugdkring Chrisko gaan dit jaar weer naar Lourdes. De reis vindt
plaats van 6 tot en met 11 september. Wie gaat er mee?
Kijk voor meer informatie op de website www.andreasparochie.nl.
Denkt u erover om mee te gaan of wilt u eerst meer weten? U bent welkom
op de informatiebijeenkomst op zondag 19 mei om 13.00 uur in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk te Heerlerbaan. Graag even aanmelden
via 06 - 21 89 18 59 of secretariaat@jeugdkringchrisko.nl.

Een benefietconcert voor 30 handen helpen Nepal!
Een deel van de jongeren van Jeugdkring Chrisko gaat in hun eigen vakantie
naar Nepal om opnieuw aan een school te bouwen voor de jeugd van de
laagste kaste. Met de vastenactie is hier geld voor opgehaald en daar willen
wij iedereen hartelijk voor bedanken.
Daarnaast nodigen we iedereen graag op ons benefietconcert. Dit zal plaatsvinden op 2 juni, in het voormalig klooster van Clara Fey. Museum de Schat
van Simpelveld (Kloosterstraat 68, Simpelveld) sponsort de locatie. De winst
van het benefietconcert komt geheel ten goede aan de bouwkosten van de
school.
In samenwerking met een klarinettrio, een dwarsfluittrio, Ensemble Excludent
en het familiekoor Chrisko is een veelzijdig concert samengesteld. Daarnaast
kunt u genieten van een sponsorlunch en aansluiten bij een rondleiding door
Museum de Schat van Simpelveld. U kiest daarbij voor een van de volgende
arrangementen:
- concert: voor € 10,00, van 13.30 tot 15.30 uur.
- lunch en concert: voor € 17,50, van 12.00 tot 15.30 uur.
- concert en rondleiding: voor € 15,00, van 13.30 tot 17.00 uur.
- lunch, concert en rondleiding: voor € 22,50, van 12.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie, vragen of voor het bestellen van kaartjes, kunt u terecht op: 06 - 30 87 17 31 of 30handenhelpennepal@gmail.com.
We hopen u allen te mogen begroeten op 2 juni.
Dertig handen helpen Nepal

ThemaTheater Zelf Sjöldj
Op zondag 2 juni om 14.00 uur organiseren wij (Andreasparochie en ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg
samen met stichting Turba) het ThemaTheater Zelf
Sjöldj in de Andreasparochie, Palestinastraat 326,
Heerlen.
Tijdens deze middag worden in sketches, monologen
en liedjes verhalen verteld van mensen die in armoede
leven of hebben geleefd. Verhalen met een traan, maar
zeker ook met een glimlach en soms zelfs met een
schaterlach. Onderdeel van het ThemaTheater is ook
dat de gasten worden uitgedaagd om zelf na te denken over hun opvatting
over armoede.
Het ThemaTheater wordt verzorgd door acteurs en medewerkers van stichting Turba.
U bent van harte welkom, graag even aanmelden, liefst voor 24 mei: zuidlimburg@atd-vierdewereld.nl, 045 - 532 50 92 (Marion Braad) 045 - 888 61
98 (Jozé Kersten).
De voorstelling is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het
Kansfonds.

De OmZieners
In de Sint Servaas in Maastricht vond, aangeboden door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, op woensdag 1 mei de toneelvoorstelling De OmZieners
plaats, door professionele theatermakers samen met mensen die leven in
armoede, gespeeld bovenop het graf van Sint Servaas die zestien eeuwen
geleden stierf. Een bijzondere plek en een prachtige voorstelling.
Allerlei vooroordelen kwamen aan de orde en werden onderuitgehaald. Bijvoorbeeld dat rijke mensen alleen maar aan geld denken. Of dat arme
mensen behoren tot de 'zwakkeren' in de samenleving. Terwijl je net zo goed
kunt zeggen dat je behoorlijk sterk in je schoenen moet staan om in onze
samenleving arm te zijn. Het is maar hoe je het bekijkt. Op het toneel werd
heel wat naar de sterrenhemel getuurd en gemijmerd over de grote vragen
van het leven en de mysteries van het heelal. Er valt heel wat te dromen, ook
als de wereld om ons heen daar niet zoveel aanleiding toe lijkt te geven. Of
juist wel: het is maar hoe je het bekijkt.
Llewellyn Rijk, een bezoeker die zich verbonden voelt met de ATD Vierde
Wereld, was eveneens aanwezig en zegt: "Gaandeweg de voorstelling werd
de nieuwsgierigheid naar de rode draad van het verhaal steeds groter. De levenservaringen van mensen in armoede werden in dit stuk concreet voor
ogen gesteld." Maar er was ook een duidelijke rol voor de rijke mens. Het was
een dialoog tussen arm en rijk, waarbij de rijke persoon zich laat raken door
de ervaringen van de arme en zich realiseert dat het anders kan en moet. Hij
verandert daarom zijn leven en investeert in de talenten van de armen,
waarmee hij de toeschouwer tot nadenken aanzet.
Daarnaast riep het stuk veel vragen op. Zijn er wel banen voor mensen met
een bijstandsuitkering? Wat is een rechtvaardig inkomen voor iedereen? Kan
armoede daardoor de wereld uit worden geholpen? Is compassie een antwoord op de vraag hoe armoede op te lossen?
Het stuk was met momenten hilarisch, er zat veel humor in, waardoor de realiteit van alle dag door mensen in armoede confronterend duidelijk werd
neergezet.
Kortom, een voorstelling om over na te denken en verder te dromen.
Marion Braad, Rob Pauls

Bijeenkomst cultuursensitief werken in Andreas
Vanuit het expertiseteam jeugd van gemeente Heerlen is een werkgroep ingericht om cultuursensitief werken te bevorderen. We werken met gezinnen
uit allerlei culturen en moeten ons bewust zijn van het feit dat ons denkkader
niet hetzelfde hoeft te zijn als het denkkader van de ander. Mensen met een
andere culturele en/of religieuze achtergrond kunnen andere prioriteiten hebben. We moeten proberen gezamenlijke doelen te formuleren, spreken over
verwachtingen naar elkaar toe en wensen van de ander om hulpverlening
zinvol te laten zijn en passend bij de gezinnen.
Een van de activiteiten om het cultureel sensitief werken te bevorderen was
onze bijeenkomst op 11 april in de Andreasparochie. Er waren mensen uitgenodigd uit Sierra Leone, Jemen en Sri Lanka om te spreken over hun cultuur/
religie. Er werd gesproken over opvoeding, normen en waarden, gebruiken
als (vrouwen)besnijdenis, wat vluchten uit je land met je doet, etc. Voor de
mevrouw uit Jemen was het spannend te presenteren voor een groep, iets
wat zij vanuit haar cultuur niet gewend is. Ook het openhartig praten over de
eigen achtergrond is voor haar geen vanzelfsprekendheid. Om begrip te creeren bij hulp- en dienstverleners is zij toch op de uitnodiging ingegaan.
Medewerkers van het expertiseteam en Bureau VSV (Voortijdig Schoolverlaten) vonden de bijeenkomst zeer leerzaam en voor herhaling vatbaar. We
danken de Andreasparochie voor haar gastvrijheid en hopen in de toekomst
meer van dit soort activiteiten te organiseren.
Henrianne Bellemakers
Heerlen is 'Fairtrade Gemeente'
Op initiatief van de PLUS-supermarkten in de
regio en met ondersteuning van COS Limburg is
het project Fairtrade Regio Parkstad gestart. Op
donderdag 25 april werd bekend dat aan Heerlen de titel van Fairtrade
Gemeente is toegekend. Heerlen is daarmee de eerste Parkstadgemeente
die deze titel weet binnen te slepen.
Het behalen van de titel vieren we op 30 mei tijdens de Braderie in
Hoensbroek. Rond 10.00 uur wordt door de landelijke organisatie aan
wethouder Charles Claessens van de landelijke organisatie het officiële bord
Fairtrade Gemeente overhandigd.
Filmavond over Johannes
Johannes was een van de apostelen van Jezus. Hij schreef het vierde evangelie, enkele brieven en het laatste boek van de Bijbel: het boek der
Openbaringen of Apocalyps. Dit boek spreekt nogal tot de verbeelding; Johannes ontvangt visioenen over het einde der tijden. Bij het schrijven zat
Johannes op het eiland Patmos gevangen; christenen werden vervolgd. Zijn
laatste boek bestaat uit bemoedigende teksten die voor alle tijden gelden.
Een mooie film over het boek Openbaringen en zijn schrijver. Op maandag
10 juni bent u van harte welkom in de ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie. Vanaf 19.00 uur inloop, om 19.30 uur start van de film.

In gesprek met Sanne Skrabanja
In het begin van het gesprek, op paasmorgen in
de Andreas, vertelde ik Sanne, hoe ze mij verraste – ongeveer tien jaar geleden – toen ik haar
op een zaterdagmorgen in de stad zag, staand
achterop een vrachtwagen te midden van een
stel uitgelaten tieners. "Jullie zwaaiden naar mij,
ik zwaaide naar jullie; jij vertelde me later dat je
met hen door de stad ging om graffiti te verwijderen: om hun het gevoel te geven dat zij ertoe
doen." Zo begon ons gesprek: met jeugd bezig
zijn inspireerde haar toen, en nog, en loopt als
een rode draad door haar leven. Zij vertelt, ik
luister:
"Ik wil niet zomaar leven, niet oppervlakkig, maar zinvol; ik wil in mijn leven
van betekenis zijn voor anderen, bij voorkeur voor kinderen; die gedachte bepaalt de keuzes die ik maak voor mijn studies, voor de invulling van mijn vrije
tijd, mijn betrokkenheid bij scouting, etc.
Mijn naam Skrabanja is van Slovenië, waar mijn overgrootvader rond 1900
vandaan kwam om hier in de mijnen te komen werken. Aanvankelijk had ik
een andere studierichting gekozen, maar dat bevredigde niet echt, omdat het
niet het directe contact bracht met jeugd dat ik zocht; nu studeer ik aan de
PABO in Arnhem, omdat die opleiding mij opleidt voor wat ik graag wil: met
kinderen omgaan. Als het effen kan, kom ik elke week terug naar Heerlen,
om als leidster bij de scouting bezig te zijn; dat doe ik al heel lang en graag,
omdat ik het zo belangrijk vind.
Bij de Andreas ben ik betrokken geraakt toen ik acoliet werd; nu heb ik de leiding over dat clubje; ik probeer te zorgen dat ze present zijn wanneer nodig;
belangrijk is dan wel dat ik aangegeven krijg vanuit de liturgiegroep wanneer
dat is, anders loopt het fout. Wat ik in de parochie erg fijn vind, is de betrokkenheid bij de maatschappij, vooral bij kinderen. Ik herinner me de dag met
kinderen in het azc; dit sluit aan bij wat ik graag wil en belangrijk vind.
Een persoon die mij bijzonder inspireert in mijn leven is Sophie Scholl, studente in München en verzetsstrijdster tegen het nationaalsocialisme; zij werd
op 22 februari 1943 op 21-jarige leeftijd onthoofd in de Stadelheimgevangenis
in München; haar laatste woorden waren: 'Hoe kunnen we verwachten dat
gerechtigheid de overhand krijgt als er bijna niemand bereid is om zich individueel aan een rechtvaardige zaak over te geven? Zo’n fijne, zonnige dag en
ik moet gaan, maar wat doet mijn dood ertoe, als door ons duizenden worden
gewekt en tot actie worden aangezet!' Ik heb haar boek Die Weiße Rose gelezen, en de film The Final Days gezien. Zij inspireert mij omdat zij de moed
had zo radicaal te kiezen voor de goede zaak.
Met de dood ben ik niet zo bezig; wel ben ik er mee geconfronteerd geweest;
afgelopen zomer is een broer van een van mijn scoutingcollega’s uit het leven
gestapt; en een vriendin van mij is enkele jaren geleden aan kanker overleden op 30-jarige leeftijd; beide momenten hebben mij uiteraard diep geraakt,

maar ik wil er niet zo bij stilstaan; ik ben jong en heb het leven nog vóór mij.
Maar ik hoop altijd te kunnen zeggen dat ik het leven zinvol heb ingevuld.
Als je mij vraagt om drie mensen aan tafel te nodigen, wat zou ik dan graag
tegenover Sophie Scholl zitten, en mijn twee superlieve oma’s daarbij vragen;
ze zijn alle drie dood, maar ik kan mij niets mooiers wensen dan wat ik in hen
herken, en daarover met hen praten.
Het gesprek kwam hiermee ten einde; er moest nog iets van Pasen gevierd
worden. Sanne wil het stokje doorgeven aan acoliet Marko Jurisic; over hem
horen wij in het volgende parochieblad.
Geert Bles.

VoorleesExpress ook in Heerlen
Ongeveer 12 jaar geleden werd de VoorleesExpress opgericht in Utrecht met
het doel kinderen met een taalachterstand thuis een handje te helpen. Een
keer per week, 20 weken achter elkaar, leest een vrijwilliger een uurtje voor.
Twaalf procent van de Nederlanders is laaggeletterd en twintig procent van
de kinderen verlaat de basisschool met een leesvaardigheidsniveau van een
groep-6-leerling. Voorlezen prikkelt de fantasie van kinderen (zeer belangrijk
om je te leren inleven in andere mensen), het versterkt het taalgevoel en vergroot de woordenschat.
De coördinator van de VoorleesExpress organiseert het contact tussen de
ouders, de scholen en de bibliotheek. Als de ouders akkoord gaan, wordt er
kennisgemaakt met de vrijwilliger (die een gratis bibliotheekpas heeft voor
kinderboeken), en als het klikt wordt er een uur gedurende 20 weken voorgelezen. De leeftijd ligt tussen 4 en 8 jaar. In sommige plaatsen hanteert men
de leeftijd tussen 2 en 8 jaar.
Een belangrijk doel is ook dat de ouders (of in ieder geval een van de ouders)
aanwezig zijn bij het voorlezen, in de hoop dat zij het voorlezen gaan overnemen.
De VoorleesExpress draait al op veel plaatsen met veel succes. En sinds februari dit jaar ook in Heerlen. Men zoekt nog vrijwilligers. Indien u interesse
heeft, kunt u inlichtingen inwinnen bij www.voorleesexpress.nl of bij de coördinator voor Heerlen hetty.vander.velden@schunck.nl of bij Wil Klucken,
telefoon 045 - 571 31 04.

AGENDA

Eerste vrijheidsmaaltijd in Heerlen
Op 5 mei, BevrijdingsIedere woensdag
dag, vond in Heerlen
10.00 uur: taalles
voor het eerst een vrij13.30 uur: ATD Vierde Wereld
heidsmaaltijd plaats,
georganiseerd door het
Donderdag 16 mei
Migratiemuseum Heer10.00 uur: leesgroep Vraag
len. Met het centrale
en het wordt gegeven
thema Niet Bang Zijn
12.00 uur: soep met inhoud
werd iedereen uitgedaagd om plaats te
14.00 uur: gespreksgroep
nemen naast of tegenKerk en geloof
over iemand die men
16.00 uur: jeu de boules
niet kende. Iedereen kreeg bij binnenkomst
een gekleurd papiertje, dat aangaf aan welke
19.30 uur: gespreksgroep
tafel je kon plaatsnemen.
Kerk en geloof
In mijn geval lukte de opzet slechts gedeelteVrijdag 17 mei
lijk: Eline en ik kozen er bewust voor niet aan
10.30 uur: In gesprek met de dezelfde tafel te gaan zitten. Maar aangekoBijbel
men bij de roze tafel, trof ik een bekende, en
even later schoof ook Rob Pauls daar aan.
Zondag 19 mei
14.30 uur: Concert Trio Viven- Tegenover mij zaten twee dames die ik niet
kende, en naast mij kwam een stel zitten dat
te
ik slechts vaag kende.
Maandag 20 mei
Na de toost door waarnemend burgemeester
13.30-15.00 uur: uur van de
Emile Roemer, mochten we aanschuiven aan
buurt
het buffet, onze tafel als eerste.
Het eten was heerlijk: er was voor ieder wat
Dinsdag 21 mei
wils, uit diverse culturen; verschillende men19.30 uur: pastoraal team
sen hadden zelf iets gemaakt, waardoor er
Woensdag 22 mei
een overvloed aan gerechten was.
19.30 uur: Cantorgroep
Gaandeweg raakten we in gesprek met de
mensen tegenover en naast mij, waarmee
Donderdag 30 mei
het doel van de maaltijd ook op dat vlak was
10.00 uur: leesgroep Vraag
bereikt.
en het wordt gegeven
Tussendoor was er muziek van een gitarist.
Zondag 2 juni
(Zijn naam heb ik helaas niet verstaan, maar
14.00 uur: Zelf Sjöldj
hij speelde en zong mooi.)
Aan het eind werd de hoop uitgesproken dat
Woensdag 5 juni
hiermee een nieuwe traditie is geboren. Dan
19.30 uur: Cantorgroep
ben ik vast en zeker weer van de partij!
Donderdag 13 juni
Karin van Doormaal
10.00 uur: leesgroep Vraag
en het wordt gegeven
20.00 uur: parochiebestuur

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

VIERINGEN
18 mei t/m 10 juni
Zaterdag 18 mei
18.00 uur: woord- en communieviering in de
huiskamer
Zondag 19 mei
10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Rob Takens
Zaterdag 25 mei
18.00 uur: eucharistieviering in de
huiskamer
Gebed voor Pascalle Flekken (naamdag en
verjaardag oma)
Zondag 26 mei
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor Henriëtte Pronk (jaardienst)
15.00 uur: doop Jori Lemmens
Hemelvaartsdag donderdag 30 mei
10.30 uur: eucharistieviering

Rekeningnummers
NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

12.00 uur: eerstecommunieviering De Pyler
en De Tovercirkel

Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org

Zaterdag 1 juni
18.00 uur: woord- en communieviering in de
huiskamer

Redactie
Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Zondag 2 juni
10.30 uur: woord- en communieviering

Het volgende parochieblad
verschijnt in de week van 10
juni. Intenties en kopij voor 15
juni t/m 7 juli graag uiterlijk 27
mei opgeven.

Vrijdag 7 juni
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Zaterdag 8 juni
18.00 uur: eucharistieviering in de
huiskamer
Pinksterzondag 9 juni
10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Henriëtte Pronk
Deurcollecte: Week Nederlandse Missionaris
Pinkstermaandag 10 juni
10.30 uur: woord- en communieviering

