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Een andere vakantie
We rijden weg in zeven volle bussen.
Vakantie! Maar mijn mama kijkt niet blij.
Mijn wang is nat van al die afscheidskussen
want papa is er deze keer niet bij.
We zijn vertrokken met twee plastic tassen.
Naar Polen! Mama weet niet voor hoelang.
Ze zegt dat papa op de poes blijft passen
want die is voor het onweer heel erg bang.
Het dondert en het bliksemt hier al dagen,
heel anders dan het altijd heeft gedaan.
‘Zal het weer over zijn’, ga ik straks vragen,
‘als we terug naar Oekraïne gaan?’
Nu spoelen vele regendruppels buiten
mijn papa’s handafdrukken van de ruiten.
Aad van der Waal

Communie 2022
Dit jaar zijn er in onze parochie 13 communicantjes, die hun eerste
heilige communie doen op zondag 22 mei en donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag.
Ruim vier maanden hebben zij zich hierop voorbereid. Het is een fijne
tijd met twee gemotiveerde groepen. Aan de muur in de kerk zien we
sinds 26 maart hun foto's op mooie, door henzelf versierde bloemen.
Dit zijn hun namen: David Hurkens, Mees Koeken, Isabella Pieper,
Jayden Schuurmans, Jimmy Snippe en Tyler Vlasveld op 22 mei;
Noud Gorissen, Jason Leijenaar, Benthe Rosenbrand, Lizzy Senden,
Keano Verschueren, Isabella Vliegen en Bente Voragen op 26 mei.
Het thema van de communieviering is gekozen bij het Bijbelverhaal
van de talenten en luidt: Jij bent goud waard. De communicanten proberen op schilderdoeken uit te beelden hoe je je eigen talenten kunt
inzetten voor andere mensen.

Onze kerk met Pasen
De versiergroep heeft voor een mooie versiering van onze kerk gezorgd in de Goede Week en met het feest van Pasen. Hartelijk dank
voor jullie inzet en de juiste toonzetting van de versiering.

De kerk poetsen
Op dinsdag 26 april heeft een groep vrijwilligers (circa 15 personen)
de kerk onder handen genomen. Er werd gepoetst, gedweild, ramen
gewassen. Alles wat bij een grote schoonmaak komt kijken, is gedaan.
Hartelijk dank voor jullie inzet.

De parabels
Bijbellezing door pastoor Harrie Brouwers
Er zijn parabels die ons dierbaar zijn en die
ons tegen de haren in strijken. Hoe ga je
hiermee om?
Datum en tijd: 15 juni, 20.00-21.30 uur.
Plaats: Andreaskerk.
Entree: € 2,50.

Paaskaars
De groep ATD Vierde Wereld heeft met veel plezier en zorg dit jaar de
paaskaars geschilderd. Iedereen heeft zo zijn deel bijgedragen: door
ideeën aan te reiken, door te schilderen, door commentaar te geven
en mee te denken.
De betekenis van de symbolen die wij gekozen en op de kaars hebben
geschilderd:
• De letters van het Griekse/Latijnse alfabet: de
alpha en de omega, de eerste en de laatste letter, het begin en het einde, de tegenstellingen of
hetgeen zich aanvult.
• Het hart: het teken van onvoorwaardelijke liefde.
• De zon in het hart geplaatst is een teken van
licht, warmte, vreugde en hoop.
• Het kruis geeft het lijden van Jezus en daarmee
het lijden van de mens aan; de rode rand om het
kruis is het bloed dat leven geeft, maar ook vergoten wordt. Het gouden kruis vraagt om eerlijk
naar onszelf te kijken, onszelf te louteren. Wie
ben ik? Hoe sta ik in het leven? Hoe gaan we met
elkaar om? We zijn als mens verbonden met elkaar en daarmee afhankelijk van elkaar, afhankelijk in de zin van ik besta, ik ben, omdat jij er bent. Als jij er niet
was, wat had mijn leven dan voor betekenis? Wie zou ik dan zijn?
Als mens maken we deel uit van de mensheid en daarmee van
een eenheid.
• Vandaar ook de wereldbol en de mensen eromheen, verbonden
ondanks de grote verscheidenheid, arm of rijk, dik of dun, jong of
oud, van welke kleur dan ook… we zijn allen gelijkwaardig, we
hebben elkaar en elkaars talenten nodig en willen deze samen delen om te kunnen zijn wie we in wezen zijn.
• De vredesduif vraagt om vrede, vrede in ieders hart maar ook vrede in de wereld, elke oorlog in de wereld die nu woedt, vraagt om
vrede.
• De paastak ontluikt uit de omega en verbindt de genoemde symbolen tot aan de alpha, waarmee we willen aangeven dat elk einde
een nieuw begin in zich draagt. De zeegroene, turquoise kleur van
de paastak geeft de kracht van heling, het heel worden van de
mensheid en onze wereld aan. Deze kleur zit niet alleen in de
paastak, maar ook in de wereldbol en in de alpha en de omega.

Buurtkast Heerlerbaan geopend
Op zondag 24 april is de buurtkast voor de Andreaskerk officieel geopend door wethouder Loek Damen. Op deze zonovergoten dag waren
veel geïnteresseerde parochianen en buurtbewoners op de feestelijke
bijeenkomst afgekomen.
Initiatiefneemster van de Buurtkast Heerlerbaan, Talitha Coenen,
opende de bijeenkomst door te benoemen dat ze graag een grote kast
wilde, centraal in de buurt, een kast van en voor de buurt. Een buurtkast waarin buurtbewoners houdbare levensmiddelen en verzorgingsproducten kunnen achterlaten, die andere buurtbewoners weer mee
kunnen nemen. Met als doel verspilling van levensmiddelen tegengaan en de zorg voor buurtbewoners stimuleren.
Toen Talitha bij de Andreasparochie aanklopte met dit idee, was het
team direct enthousiast en meer dan bereid om mee te denken en
mee te werken om de buurtkast te realiseren. Al pratende werd de
kast steeds groter en meer en meer buurtbewoners werden er bij betrokken.
De buitendienst van de gemeente paste de groenvoorziening voor het
parochiehuis aan en creëerde zo een plek voor de buurtkast. En de
kast werd bekostigd door de gemeente via de buurtdeal, met dank aan
Eugene Hodes en Sieger Terpstra van buurtregie. Harrie Jonkman en
deelnemers van Mondriaan, van
houtwerkplaats de Brök, werden
benaderd voor de bouw van een
duurzame en op maat gemaakte
kast, die niet alleen een eyecatcher
zou zijn, maar ook vele jaren mee
zou gaan. Het resultaat mag er zijn,
het is een prachtige kast geworden!
Buurtbewoner en kunstenaar Joop
Noordkamp maakte de prachtige
schildering op de achterkant van de
kast. Hierdoor krijgt de kast nog
meer een uniek karakter.
Parochianen en buurtbewoners
verzamelden in aanloop naar de
opening producten voor in de buurtkast. Het was meer dan genoeg om
de kast voor de eerste keer te vullen.

Deelnemers van de bakkerijafdeling van woon- en werkgemeenschap
Corisberg bakten heerlijke cakes. En de Plus-supermarkt sponsorde
ook wat lekkers voor bij de koffie tijdens de opening. Het is mooi om te
zien dat zoveel buurtbewoners betrokken wilden zijn bij de totstandkoming van de buurtkast. Daardoor is het doel, een kast van en voor
de buurt, meer dan gerealiseerd, aldus Talitha.
Vervolgens nam wethouder Loek
Damen het woord. Hij benadrukte
dat het juist in deze tijd heel belangrijk is dat we mensen helpen
die het wat minder hebben. De
buurtkast voorziet in deze behoefte. Daarbij sprak wethouder
Damen de wens uit dat dit initiatief
een vervolg gaat krijgen op vele
andere plekken in de stad. Hierna
volgde het officiële moment, waarbij de wethouder het lint rondom
de kast verwijderde en de kast officieel opende.
Tenslotte richtte pastor Geert Bles
het woord tot de aanwezigen. Hij
verwees naar de architect van de
kerk, Laurens Bisscheroux, die geen huizen wilde bouwen maar gemeenschappen. De mijngeschiedenis, het Limburgse land, met
hellingen, natuur en kleur waren voor hem belangrijk. Vanuit dat perspectief zag Bisscheroux de kerk als deel van het milieu, geïntegreerd
in zijn omgeving en verbonden met de aarde. Pastor Bles vertaalde dit
naar de parochie en de parochianen. De mensen van de Andreasparochie willen elkaar van dienst zijn en werken aan een betere wereld
ook buiten de muren van de kerk. In deze gemeenschap staan de
mens, kameraadschap en zorg voor elkaar centraal. De buurtkast is
hier een mooie, praktische uitwerking van.
Na het officiële gedeelte werd er nog een tijdje nagepraat onder het
genot van een hapje en een drankje.
Mocht u producten willen doneren aan de buurtkast, producten willen
ruilen of hebt u producten nodig, kom dan vooral een keer langs bij de
buurtkast. De kast is 24 uur per dag geopend.

Nieuws van Vastenactie Andreas/Stichting Taiama-Andreas
In het vorige parochieblad beschreven we vier doelen die we tijdens
de Vastenactie op de voorgrond plaatsten:
• Basis- en middelbaar onderwijs: 40 schooluniformen voor het
schooljaar 2022/2023.
• Een activiteit met de groep tijdens Moederdag.
• Schoolgeld voor twee jongens voor een computercursus en voor
een jonge man voor het tweede jaar van zijn opleiding tot elektricien.
• Startkapitaal voor het opzetten van een landbouwbedrijf voor een
van de oudere vrouwelijke leden.
Daarvoor kon gedoneerd
worden in de kerk in vier
mandjes en via de rekeningen van de Andreasparochie en Stichting
Taiama-Andreas.
Op 12 april werd er in de
kerk een film vertoond
waarin in een indrukwekkende blik gegeven werd
in het leven van een Afrikaans gezin.
De geplande maaltijd op 3 april na de zondagdienst ging helaas door
omstandigheden niet door. Op 26 juni zullen we deze Afrikaanse
maaltijd alsnog gaan serveren. U bent van harte uitgenodigd na de
viering op het plein voor de kerk. We vragen een vrije gave t.b.v. ons
project.
Dankzij uw giften tijdens deze Vastenactie kunnen bovenstaande activiteiten door YAN, de jongerenorganisatie in Sierra Leone, worden
uitgevoerd; namens hen veel dank. Over het totaal van de donaties
zullen we u informeren tijdens de maaltijd op zondag 26 juni. We hopen dat u dan in groten getale aanwezig zult zijn. Graag even opgeven
bij de parochie of via e-mail: info@taiama-andreas.org.
Voor meer informatie over het project in Sierra Leone kunt u kijken op
onze website www.taiama-andreas.org.

Een middag over taoïsme
Woensdag 8 juni van 14.00 tot 16.00 uur
Vorig jaar heb ik aan de hand van een powerpointpresentatie het taoisme toegelicht: een term die vele ladingen dekt of beter, die vele
wegen bewandelt. Ontstaan als een van de talrijke denkstromingen tijdens de filosofische bloeiperiode in de Chinese geschiedenis in de
periode van de Strijdende Staten tussen
500 en 250 voor onze jaartelling.
Men spreekt over filosofisch en religieus taoïsme, maar tegenwoordig vindt men dit
onderscheid kunstmatig. Het gaat eerder
over twee componenten van één geheel.
Beide vormen van taoïsme delen immers
eenzelfde basisvisie. Als religie is het geen
religie naar westerse normen: canonieke
leerstellingen, dogma’s, een geloofsbelijdenis en zelfs leidende instanties ontbreken;
het is eerder een levens-wijze, een manier
van omgaan met het leven zoals het zich
dagelijks aandient.
Het taoïsme ontstond in een tijd waarin zeven feodale staten elkaar
bestreden. Er was verbrokkeling van landgebied en politiek. Gedurende 250 jaar was er een groeiend wantrouwen, geweld, oorlog en
daarmee gepaard gaande de aftakeling van morele waarden. In dergelijke tijden ontstaat steeds de noodzaak om op zoek te gaan naar
nieuwe zekerheden: hier is dat in de tijd van de 'honderd filosofische
scholen'.
De belangrijkste taoïstische teksten komen uit het boek Laozi of de
Daodejing, toegeschreven aan Lao Zi. En uit het boek Zhuangzi,
toegeschreven aan Zhuang Zi.
De basisgedachte van het taoïsme is: alles is voortdurend in
verandering. Daaruit ontstaan thema’s als de betekenis van vrijheid en
onafhankelijkheid, scepticisme, spontaniteit en de zuivere ervaring.
Alle vloeien zij voort uit de natuurlijke harmonie zoals die bestaat
tussen mens, natuur en kosmos. De levensenergie (Qi) is geen
statisch onveranderlijk iets maar de altijd aanwezige werking van Dao
(Tao): de mens is van die weg (Tao/Dao) afgeraakt en moet daar naar
terug.

Ook nu gebruik ik weer een powerpointpresentatie, waarvan de kern
deels een herhaling is van de vorige presentatie maar toegelicht aan
de hand van teksten en verhalen uit beide boeken: naar de bronnen.
Dat maakt het mogelijk voor hen die er de vorige keer niet bij konden
zijn, om nu aan te schuiven. Ik vind het fijn u weer te ontmoeten.
Gard Verstegen

Pim Heijster vertelt, 19 juni na de viering
Onze zoon Pim heeft jarenlang in diverse ontwikkelingslanden gewerkt
voor verschillende hulporganisaties als Artsen zonder Grenzen, het
Rode Kruis, de Belgische en Nederlandse internationale coöperatie.
Vijfentwintig jaar geleden kwam hij terecht in de Peruaanse stad Cajamarca in het Andesgebergte, waar hij arme boeren en fruittelers
adviseerde. Ondanks dat de Nederlandse regering in 2000 bij monde
van de minister van ontwikkelingssamenwerking besloot dat Peru niet
langer een ontwikkelingsland was, wilde hij toch in Peru blijven. Hij
was inmiddels getrouwd met Luz Marina, dierenarts en gespecialiseerd in zuivelproducten. Ze besloten toen samen een ijsfabriek te
beginnen. In korte tijd hadden ze naast de fabriek ook acht verkooppunten in de stad met ruim 30 mensen in dienst, waarvan een aantal
doven. De eerste was een doof meisje, dat thans een financiële functie vervult.
Op dit moment hebben ze vijf doven in dienst, die door hun handicap
vroeger erg veel moeite hadden om in het arbeidsproces te worden
opgenomen. Bij de aanname van horend personeel wordt vereist dat ze
bereid moeten zijn gebarentaal te leren. Inmiddels hebben ze hun
werkterrein verruimd tot een groots
opgezet dovenproject in het onderwijs
en zijn hun activiteiten ondergebracht
in de stichting Gelijke Kansen, die onze andere kinderen hebben gevormd
om hen financieel te steunen.
Ze komen eindelijk na 4 jaar weer eens hier en Pim zou graag iets
over hun project willen vertellen. Dat zal plaats vinden op zondag 19
juni, na de viering. U bent van harte welkom om naar hun verhaal te
luisteren.
Hans en Wil Heijster

Leesgroep
Er is een leesgroep geformeerd, die aan de hand van het boekje Geloof en godsdienst in een seculiere wereld van de Belgische bisschop
Jozef de Kesel samen wil nadenken over wat kerk-zijn in de huidige
tijd en voor de toekomst betekent. De Kesel geeft in zijn boek een
analyse van de samenleving in Nederland en België en de verander(en)de plaats van de kerken daarin. Hij concludeert dat de kerk
anders naar zichzelf moet gaan kijken en op heel wat punten moet
veranderen. Een stimulerend boek voor wie zich bange of hoopvolle
vragen stelt over de huidige kerk in Nederland. Belangstelling? Meld u
aan bij Rob Pauls of stuur een mailtje naar de parochie
(parochiesintandreas@home.nl) of bel 045 - 541 33 81. Beoogde
startdatum van de leesgroep is eind mei/begin juni. Frequentie van de
samenkomsten is naar verwachting om de zes weken.

Marialint
Een aantal Mariabedevaartsplaatsen in Limburg heeft de handen ineengeslagen om
samen een Marialint te maken: een fietsroute
langs de verschillende bedevaartsplekken, van
Maria naar Maria naar Maria. De Maria-plekken
in Tienray, Venlo, Roermond, Sittard, Wittem
en Maastricht zijn met elkaar verbonden via
fietsknooppunten. Vanuit elk van deze zes
plekken zijn bovendien een of meer lussen te
maken langs verschillende plaatselijke Mariakapelletjes.
Vanaf zondag 1 mei zijn alle routes digitaal beschikbaar, o.a. op de
website van Klooster Wittem, www.kloosterwittem.nl. Op papier zijn ze
te krijgen bij de boekwinkel van Klooster Wittem.

Paasviering in klooster Wittem voor Oekraïense vluchtelingen
Op zaterdag 23 april vond in klooster Wittem een paasviering plaats
voor vluchtelingen uit Oekraïne die her en der verspreid in ZuidLimburg wonen. Het Paasfeest is voor orthodoxe gelovigen het belangrijkste feest van het jaar, en om hun een hart onder de riem te
steken, heeft het platform Vluchtelingenbelangen Europa voor hen een
viering georganiseerd
met Oekraiense
priesters. Onder andere de
Andreasparochie, de
parochie
Ubach over
Worms, de
Protestantse Parkstadgemeente en klooster Wittem zijn in het platform
vertegenwoordigd. Na afloop van de viering was er een broodjesmaaltijd voor de naar schatting 100-150 aanwezigen.
Hoogtepunt van de middag was voor de Oekraïense gelovigen de zegening van de etenswaren die ze voor dat doel hadden meegenomen.
Na de 'mis' werden overal
broden, taarten,
koeken, cakes uit
tassen en korven
tevoorschijn gehaald. De
vrijwilligers die de
hele ochtend en
middag in de
weer waren – daaronder ook een aantal vluchtelingen uit het azc in
Heerlen – dachten dat ze veel te veel eten hadden ingeslagen. Maar
tot hun verbazing werden de meegebrachte spijzen meteen na de zegening weer zorgvuldig ingepakt om weer mee naar huis te nemen. ’s
Lands wijs, ’s lands eer!
In de tuin van klooster Wittem werd daarna, onder een warm zonnetje,
door kinderen vervolgens nog naar hartenlust gespeeld. Het door een
ondernemer gratis ter beschikking gestelde springkussen zorgde voor
veel plezier.

Dankzij het vluchtelingenplatform en klooster Wittem is er een teken
van solidariteit en medeleven uitgegaan naar de Oekraïense vluchtelingen. Fijn dat de Andreas daar financieel en organisatorisch haar
steentje aan heeft kunnen bijdragen.
Eline Claassens, Rob Pauls

Pinksterlezing Klooster Wittem
Op de zaterdag voor Pinksteren wordt de jaarlijkse pinksterlezing gehouden, deze keer
verzorgd door de benedictijner monnik Thomas
Quartier. Thomas Quartier is verbonden aan de
abdij Keizersberg in Leuven. Daarnaast is hij
hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en aan de Katholieke Universiteit
Leuven. Hij is dit jaar 'theoloog des vaderlands'.
Het thema van zijn lezing is profetenstemmen. Hoe geven we ons leven zin wanneer we beseffen dat het eindig is en kwetsbaar? Een
vraag van alle tijden, maar de antwoorden moeten in elke tijd opnieuw
gezocht worden. Thomas Quartier doet dit in gesprek met musici,
schrijvers en dichters van deze tijd. En wellicht kunnen we iets leren
van de Bijbelse profeten.
Datum en tijd: zaterdag 4 juni van 14.00 tot ca. 16.00 uur.
Plaats: Scala, Klooster Wittem.
Entree: € 10,-.
Aanmelden: bij de receptie van het klooster, 043 - 450 17 41 of via
info@kloosterwittem.nl.
Samenkomst rond Henri Nouwen
Priester Henri Nouwen was een bevlogen pastor die vele boeken
schreef over zijn rusteloze zoektocht naar God. Hij vond (enigszins)
rust toen hij ging wonen in een woongemeenschap van mensen met
en zonder verstandelijke beperking.
We kijken en luisteren naar een opgenomen preek van Henri Nouwen
(in het Engels met ondertiteling). Vooraf en erna zingen we enkele liederen, luisteren naar een passende Schriftlezing en bidden we.
Na afloop is er gelegenheid om uit te wisselen wat de preek van Henri
Nouwen ons gezegd heeft.
Datum en tijd: vrijdag 10 juni, 19.00-20.30 uur.
Plaats: Scala, Klooster Wittem.
Deelname kost € 5,-.

In gesprek met Mia Verstegen
"Ergens, in een bepaalde activiteit of toestand, bevindt zich een volheid, een rijkdom, d.w.z., op die plaats (in die activiteit of toestand) is
het leven voller, rijker, dieper, méér de moeite waard, bewonderenswaardiger, méér zoals het zou moeten zijn." Deze zin van de
Canadese theoloog Charles Taylor (hij noemt het de ervaring waaraan
zijn geloof ontspringt) is als de rode draad in Mia’s verhaal. Ook zij is
van kindsbeen af: een en al verwondering voor wat leeft, of tot leven
wil komen in de ander, of het andere. We laten haar aan het woord, wij
luisteren:
"Een week geleden, op Paasdag" zo
begint ze, "hadden wij bezoek van een
moslima uit Indonesië; zij is daar als
huisarts werkzaam en is naar Maastricht
Universiteit gekomen om te leren van de
praktijk in ons land. Zij kwam bij ons via
onze dochter omdat zij als moslima
meer wilde weten van christelijke paasgebruiken, als eieren zoeken, eieren
tikken, etc. Wat mij juist zo boeide in
haar was haar openheid naar ons, haar
onbevangenheid, haar gretigheid om te
weten. Ik was daar zo door geraakt, dat
er jammer genoeg geen tijd meer overbleef om te vragen wat er in haar omging, wat haar bezielde, over
haar cultuur, godsdienst, etc. Maar deze nieuwsgierigheid, deze verwondering, dit vermoeden dat er meer is, zit wel in mij.
Ik ben geboren in 1941 in Hellebroek bij Nuth, als oudste in een gezin
van zes. Vader werkte aanvankelijk in de mijn, later bij DSM. In zijn
vrije tijd speelde hij graag accordeon; zijn liefde voor dit prachtige instrument heb ik ook; ik speel nog altijd accordeon en volg vandaag
nog les. Mijn vader is jong gestorven, nog geen vijftig jaar oud.
Ik heb dus als kind de oorlog meegemaakt; ofschoon onze ouders grote zorgen hadden in die jaren (twee kinderen zijn jong gestorven),
hebben zij er alles aan gedaan om ons een mooie onbezorgde jeugd
te bezorgen. Ik heb de lagere school gedaan in Nuth, de mulo in
Hoensbroek, en toen (dank zij de doortastendheid van mijn moeder,
want het was in die tijd niet zo vanzelfsprekend als meisje) heb ik de
opleiding tot kleuterleidster (KLOS) in Heerlen gedaan.

Mijn ouders brachten mij naar scouting toen ik 10 jaar was, omdat zij
vonden dat ik in Hellebroek 'te weinig onder de kinderen kwam'. Ik
leerde daar spelenderwijs normen en waarden voor het leven, hoe om
te gaan met elkaar, hoe om te gaan met natuur, etc.; ik heb alle fases
doorlopen. Omdat ik had ontdekt hoe waardevol de scoutingmethode
is voor de groei van kinderen naar volwassenheid, ben ik mij gaan
specialiseren in de opleiding van kaderleden en heb ik tot mijn 65ste
met hart en ziel gewerkt in de kaderopleiding. Kinderen hadden bij uitstek mijn belangstelling: hun openbloeien vanuit hun droomwereld
naar de echte wereld, hun ontdekken van alles, alles is immers nieuw
voor hen.
In 1967 ben ik getrouwd met Gard. Ik was kleuterleidster en akela bij
de welpen in Nuth: bij het trouwen waren veel kinderen in de kerk;
daarna stonden ze in een grote erehaag buiten de kerk, een bijzondere verrassing, omdat die kinderen daar echt bij hoorden. Met Gard was
er al gauw een klik, omdat we beiden oog hadden voor wat in mensen/kinderen omgaat en tot bloei wil komen; niet zozeer voor wat ze
doen, maar hoe ze in het leven staan en relateren naar anderen en
naar het andere. Beiden zijn we ook geboeid door andere culturen en
andere godsdiensten. We zijn de gelukkige ouders van twee kinderen,
en drie kleinkinderen. Bij mijn kinderen heb ik indertijd, puur uit
nieuwsgierige interesse, hun groeiproces geobserveerd en tot in detail
opgeschreven in dagboeken; de zolder staat er vol van.
Met kerk of parochie heb ik een tijdlang niets gehad; wat daar gebeurde en verkondigd werd, deed mij niets. Ik vond de kerk wereldvreemd
en star; ze stond niet open voor het werkelijke leven van mensen.
Maar toen in de zestiger jaren na het Vaticaans Concilie vernieuwing
in de lucht hing, heb ik wel de kans aangegrepen om de Pastorale
School te volgen. Mijn blik werd verbreed in wat kerk en geloof konden
betekenen. Toen mijn eigen kinderen opgroeiden, raakte ik via de
voorbereiding voor de eerste communie betrokken bij de kindernevendienst in de Annakerk. Samen met andere moeders vonden we dat de
vieringen erg kindonvriendelijk waren; we kregen kans om te werken
aan vernieuwing en aan het zelf laten ontdekken. Dat ging 25 jaar
goed, tot er voor onze manier van werken geen ruimte meer was.
Maar geloof is mij dierbaar; dat ontspringt en leeft in mijzelf en is dus
van mij. De Andreas biedt daartoe de ruimte; alles past daar in elkaar:
de symboliek van het gebouw, de mensen die er samen komen en
'nablijven', die koffie zetten, die vrijwilligerswerk doen, de mensen die

voorgaan, de inhoud. Ik voel mij daar als een vis in het water en kom
altijd blij naar buiten.
Als je mij aanbiedt om enkele mensen uit te nodigen aan tafel, dan
vraag ik Gard, mijn dochter en zoon en jou; omdat ik vermoed dat in
dit gezelschap spontaan de prikkel zal ontstaan tot een open gesprek
over wat ertoe doet."
Met deze gedachte kwam dit boeiende gesprek tot een afronding; het
is nog niet duidelijk aan wie het stokje doorgegeven wordt, maar er
komt een verhaal, dat u tegemoet kunt zien de volgende maand.
Geert Bles

Concert Vocaal Ensemble Parkstad
Zondag 29 mei 14.30-15.30 uur, Elisabethkapel, Parc Imstenrade
Het wordt een heerlijke middag met
parels uit de liederencultuur. Het
ensemble zingt onder meer liederen
van Schubert, Rheinberger en Rutter.
Twee liederen uit de Schöne Müllerin en het Liebesbotschaft lied,
beide van Schubert, worden gezongen door solist Harrie Spronken,
tevens dirigent van het koor. Aan
de piano wordt het koor begeleid
door pianist Paul Huijts.
Na afloop is er gelegenheid voor
een vrije gave.

AGENDA
Iedere woensdag
13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld

Woensdag 8 juni
14.00-16.00 uur: lezing taoïsme

Iedere donderdag
10.30-11.30 uur: stilte-uur
11.30-13.00 uur: bezinning over het
evangelie van de dag

Vrijdag 10 juni
19.00-20.30 uur: samenkomst rond
Henri Nouwen, Klooster Wittem

11 mei - 1 juli
Expositie Resi Hanssen-Klein
Zondag 29 mei
14.30-15.30 uur: concert Vocaal Ensemble Parkstad, Elisabethkapel
30 mei - 1 juni
Fietspelgrimage rond Sittard
Zaterdag 4 juni
14.00-16.00 uur: pinksterlezing,
Klooster Wittem

Woensdag 15 juni
20.00-21.30 uur: parabels
Lezing pastoor Harrie Brouwers,
Andreaskerk
Zondag 19 juni
12.00 uur: Pim Heijster vertelt,
Andreaskerk
Zondag 26 juni
12.00 uur: Afrikaanse maaltijd,
Andreaskerk
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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
Pastoraal- en jongerenwerker
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78
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VIERINGEN
21 mei - 12 juni
Zaterdag 21 mei
18.00 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Pascalle Flekken (naamdag
en verjaardag oma)
Zondag 22 mei
10.30 uur: eerste communieviering
Woensdag 25 mei
18.00 uur: woord- en communieviering
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag
10.30 uur: eerste communieviering
Zaterdag 28 mei
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 29 mei
10.30 uur: woord- en communieviering
Vrijdag 3 juni
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Zaterdag 4 juni
18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor Eep Homminga (v.w. verjaardag)
Zondag 5 juni Pinksteren
10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Leny Vranken-Schroth
Maandag 6 juni Tweede Pinksterdag
10.30 uur: woord- en communieviering
Zaterdag 11 juni
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 12 juni
10.30 uur: eucharistieviering,
dankdienst communicanten
Gebed voor Nel Hutschemaekers-Simon

