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Advent
Je voorbereiden op wat er gaat komen, wereldwijd
midden in een wereld die in brand staat
met stromen vluchtelingen,
asielzoekers, ook in onze achtertuin,
met klimaatdreigingen, toenemende armoede en ongelijkheid
en dan 'en tóch' zeggen, of om wat er allemaal op ons afkomt om juist dán, vooral dán,
niet af te haken
en toe te laten dat:
Elk handelen begint met een droom,
waarin dat wat nog komen moet
als werkelijkheid wordt ervaren.
Ook gebed is vaak zo'n droom,
waarin we intens dromen van God een weerspiegeling van Gods bedoelingen
in de ziel van de mens.
Het is vooruit grijpen
op de vervulling van de hoop
die door God en mens gedeeld wordt.
De woorden moeten niet van onze lippen vallen
als dorre herfstbladeren,
ze moeten als vogels opstijgen uit ons hart,
de wijde uitgestrektheid
van de eeuwigheid tegemoet.
Joshua Heschel

Advent, een tijd om waakzaam te zijn,
om in te spelen
op het kleine licht
ontstoken in een kring van mensen.
Wensen wij elkaar zo'n advent toe.
Eline Claassens

Laudato Si' – een oproep van de paus, deel 9
Aan het begin van de industrialisatie waren er 1 miljard mensen op aarde die
leefden in een beperkte welvaart. Nu zijn we met meer dan 7 miljard bewoners en is de welvaart in de wereld 80 keer zo groot geworden. De enorme
productie en consumptie in de rijke landen heeft gevolgen voor onze aarde
en alles wat daarop leeft. We zijn in de ban geraakt van steeds meer en
steeds sneller. Het nuttigheidsdenken overheerst. Deze manier van kijken
heeft geleid tot een wegwerpmaatschappij, tot overvloed in de rijke landen en
schandalige tekorten in de arme landen. De klimaatverandering leidt tot stijging van het zeeniveau en een toename van extreme weersomstandigheden.
Onze manier van leven is niet meer houdbaar en niet langer duurzaam. Dit
vraagt om fundamentele veranderingen op wat goed leven is. Laudato Si' is
een uitnodiging tot deze herbezinning om te komen tot een nieuwe vorm en
inhoud van leven.
Kardinaal Turkson, de voorzitter van de Pauselijke Raad Gerechtigheid en
Vrede, heeft naar aanleiding van de Wereldgebedsdag voor de Schepping
aangespoord om de druk op te voeren zodat de internationale klimaatdoelstellingen worden gehaald. Hij
roept op tot een boycot van producten die schade
toebrengen aan de aarde en aan de mens. De kardinaal herinnert ons eraan dat in Parijs werd
afgesproken dat de opwarming van de aarde niet
meer dan 2 graden mag bedragen. Bovendien moet
er tegen 2070 een volledige overgang hebben plaatsgevonden van fossiele brandstoffen naar duurzame
energie. Dat besef is helaas nog niet doorgedrongen
tot bedrijven. Het is de verantwoordelijkheid van ons
allen om ervoor te zorgen dat die doelstellingen worden gerealiseerd.
Turkson benadrukt de noodzaak van een diepgaande en concrete mentaliteitsverandering met betrekking tot ons milieubewustzijn.
In Laudato Si’ onderstreept de paus het belang van kleine dagelijkse handelingen die ieder van ons kan doen in de eigen leefomgeving. Bijvoorbeeld bij
de aankoop van kleding of voedsel. Bij alle aankopen moeten we ons afvragen of het product ecologisch verantwoord is. Is er sprake van kinderarbeid,
uitbuiting of aantasting van het milieu? De paus noemt het daden van liefde
die onze eigen waardigheid tot uitdrukking brengen en diepgang aan ons leven geven. Scholen, gezinnen en geloofsgemeenschappen worden
opgeroepen om de problemen bespreekbaar te maken.
In de Andreasparochie wordt die oproep serieus genomen en zijn we afgelopen jaar binnen de liturgie en in een aantal werkgroepen aan de slag gegaan
met Laudato Si'. De onlangs gehouden bijeenkomst over Laudato Si' in onze
parochie, die georganiseerd werd door De drie ringen heeft ons,
en in het bijzonder mij, opnieuw duidelijk gemaakt hoe actueel de encycliek
van de paus is. Laudato Si' gaat verder. We staan aan het begin van een
nieuw tijdperk.
Harry Kerckhoffs

Expositie Helga van der Poel
4 november t/m 6 januari
Creatief bezig zijn hoort al vanaf haar
vroege jeugd bij het leven van Helga van
der Poel. Zij brengt veel tijd door in de natuur, en het liefst wil zij haar indrukken en
observaties vasthouden in tekeningen en
schilderijen.
Helga is opgegroeid in de Eifel, woont
sinds 33 jaar in Nederland en sinds 28
jaar met haar gezin in Wijlre, waar zij nog
dagelijks geniet van de mooie natuur van het Heuvelland. Naast de opleiding
als bloemist heeft zij een opleiding als beeldhouwer aan de Kunstacademie
van Genk afgesloten. Haar schilderijen exposeert zij permanent in haar galerie 'In de Schuur' in Wijlre.

Barmhartigheid bezongen
Zondag 20 november 16.00 uur, Pancratiuskerk
Het jaar van de barmhartigheid nadert zijn einde. Natuurlijk betekent dit niet
dat barmhartigheid een einde kent. Integendeel, er is alle reden er meer dan
ooit bij stil te blijven staan, ook na 20 november. Ondertussen zijn er in de afgelopen maanden mooie ervaringen opgedaan. Sommige halen de krant,
andere niet. Maar het gaat erom dat mensen elkaar nader komen en laten
merken: ik geef om jou.
Op zondagmiddag 20 november wordt in de Pancratiuskerk de barmhartigheid nogmaals belicht, nu zingenderwijs, op initiatief van de Raad van Kerken
Parkstad. Er zijn psalmen waarin dit thema voorkomt en menig componist
heeft zich hierdoor laten inspireren.
Capella Sine Nomine zal onder leiding van Jo Louppen gezangen van barmhartigheid tot klinken brengen. Daarnaast zullen enkele passende teksten
gesproken worden en bespeelt Jo Louppen het orgel.
Dit samenzijn begint om 16.00 uur. De toegang is vrij; bij de uitgang kunt u
een vrije gave geven. Na afloop is er gelegenheid om na te praten in de pastorie, Pancratiusstraat 41.
Van harte welkom!

Adventsconcert Vocalgroup Magan uit Mechelen
Zondag 27 november 14.30 uur, Andreaskerk
Vocalgroup Magan – zo'n 35 zangers en een combo o.l.v.
dirigent Jo Smeets – trakteert ons op een sfeervol en afwisselend adventsprogramma met luisterrijke songs,
composities en arrangementen. De groep won in 2014
het korenfestival in Medemblik.
Entree € 5,00 p.p.

Slobodan, Nice,
Frankrijk voor ATD

Hartverwarmende speeltuinactiviteit
We wisten vooraf niet zo goed wat we konden verwachten, maar de beloning
op zaterdagmiddag 22 oktober blijkt groot: ruim 40 bewoners van het azc beleven samen met buurtbewoners uit Heerlerbaan en parochianen van de
Andreas een fijne middag in speeltuin ‘t Baanrakkertje.
Met dank aan de goede medewerking van de speeltuin, het
azc, Eline, Nan, Karin en natuurlijk de meewerkende jongeren.
De optelsom van ouderen, jongeren, kinderen, meerdere culturen
en een programma dat tegemoetkomt aan de basisbehoeften
van ieder mens, staat kennelijk
garant voor succes. Ik vond het
zo aandoenlijk om de kinderen,
die ik tijdens het vervoer van en
naar het azc in de auto had, onvervalst Limburgs te horen praten!
Enkele reacties van meewerkende jongeren:
- "Erg gezellig en goed weer!"
- "Een hartverwarmende middag samenzijn met mensen uit het azc Heerlen,
onder gezelschap van jong en oud, waarbij iedereen zich heeft vermaakt en
waarbij iedereen oog had voor elkaar! Voor herhaling vatbaar!"
Wil jij over deze activiteit doorpraten?
Ik probeer zoveel mogelijk op
maandagen tussen 10.30 uur
en 16.00 uur op het parochiecentrum aanwezig te zijn, om
meer werk te maken van diaconaal jongerenwerk in de
leeftijdscategorie van ongeveer
18 tot 25 jaar. Voel je welkom
om langs te komen. Wil je een
afspraak met me maken (eventueel op een ander moment)?
Jack Steeghs (steeghsjack@gmail.com 06 - 26 98 94 11)

Van, voor en door de jeugd in de adventstijd
In het weekend van 26/27 november begint de
advent. Een mooi symbool daarvan is de adventskrans, die met zijn vier kaarsen het
aankomende kerstfeest symboliseert en ons wil
voorbereiden op dit grote feest. Samen met alle
kinderen die dat willen, gaan we daarom op vrijdag 25 november adventskransen maken, om
15.30 uur. Wij zorgen voor de kransen, er is
groen. Zelf kun je dan de 4 kaarsen meenemen
(liefst niet te groot/dik; dat houdt niet goed) en
wat versiergoed. Laat even weten (vóór 18 november), als je mee wilt doen,
zodat we voor genoeg kransen kunnen zorgen.
Deze kransen zetten we dan centraal op zaterdag 26 november om 18.00
uur in de sterretjesviering, waarmee we deze adventstijd openen door de
kransen ook te zegenen. Tijdens deze viering kunnen ook de ouders, wier
kind gedoopt is in 2015, hun 'doopsterretje' mee naar huis nemen. Zij krijgen
nog een persoonlijke uitnodiging.
Verder is er op zondag 11 december – de 3e zondag van de advent – een
bijzondere kindernevendienst tijdens de viering van 10.30 uur. We gaan aan
de slag met het prentenboek Het Mooiste Geschenk en werken ook al een
beetje naar de kleuterviering van kerstavond toe.
Na deze viering verzorgen enkele jongeren uit de parochie (11.15-12.30 uur)
een 'mini-kerstmarkt', met als doel: 'jongeren-voor-jongeren'. Met het verkregen geld willen zij activiteiten organiseren voor jongeren dichtbij en verder
weg (bijv. een speeltuinmiddag voor kinderen uit het azc, zoals in oktober, of
een kookactiviteit of ontmoetingsmiddag).
Wie het fijn vindt om mee te denken over hoe we de (kleine en grote) jeugd
kunnen blijven betrekken bij onze parochie of wie mee wil doen met activiteiten, is van harte uitgenodigd te reageren via info@sintandreas.nl.
Nan Paffen

Vormelingendag
Alle vormelingen van het dekenaat
Heerlen worden uitgenodigd mee te
doen aan de vormelingendag op
zaterdag 19 november van 18.30
tot 22.00 uur in De Joffer in Voerendaal. Er worden spellen
gespeeld, en de avond wordt afgesloten met een korte viering in de
kerk van Kunrade.

Exploitatieoverzicht 2013 - eerste halfjaar 2016
2015
1e helft
Kerkbijdragen
15.473
Collecten
4.230
Stipendia, huwelijken, uitvaarten
1.551
Opbrengsten gebouw
3.244
Overige inkomsten
353
Totale inkomsten
24.851

24.181
7.177
4.065
5.500
9.255
50.178

2016
1e helft
14.261
3.683
2.010
2.784
599
23.337

Personeelslasten
Energielasten
Reservering groot onderhoud
Overige lasten gebouw
Kosten eredienst
Parochieblad
Afdracht bisdom, dekenaat
Overige lasten
Totale lasten

12.920
3.523
0
4.386
980
1.647
3.527
1.911
28.894

19.518
5.789
5.250
6.009
2.017
2.431
7.985
5.378
54.377

11.393
5.198
0
2.774
629
969
3.908
2.150
27.021

Resultaat

-4.043

-4.199

-3.684

2015

Toelichting:
Alle bedragen zijn in euro's.
Er is bij de halfjaarcijfers geen rekening gehouden met 'overlopende posten'.
‘Overige inkomsten’ zijn o.a. giften, bijdragen voor pastoraal werk en kaarsengeld.
Bij de energielasten is geen rekening gehouden met de teruggave van ongeveer € 4.500, die in de tweede helft van het jaar is ontvangen.
Reservering voor groot onderhoud gebeurt aan het eind van het jaar, afhankelijk van het resultaat. In totaal is t/m 2015 gereserveerd voor groot
onderhoud: € 23.690.
De overige lasten gebouw zijn voor een groot deel verzekeringskosten, die
voor het hele jaar zijn betaald.
Overige lasten zijn o.a. kosten voor diaconie, huishouding en administratie.
Niet in het overzicht opgenomen is een toegekende subsidie van € 5.000
voor 2016, die in oktober is ontvangen. Verder zijn in dit overzicht niet opgenomen de ontvangsten en uitgaven t.b.v. een vluchtelingengezin, en de
uitgaven en ontvangen subsidies voor het jongerenproject.
Voor het jongerenproject is in totaal € 30.000 subsidie ontvangen; in de eerste helft van 2016 is daarvan uitgegeven € 5.506.
De Wereldwinkel heeft in de eerste helft van dit jaar voor € 1.085 verkocht.
Naar verwachting kunnen we dit jaar quitte spelen, maar uw kerkbijdrage blijft
hard nodig. Zoals u kunt zien, is het onze voornaamste bron van inkomsten.
Mocht u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebben, dan wil het bestuur deze uiteraard graag beantwoorden.
Karin van Doormaal

Bisdomdag over barmhartigheid in Abdij Rolduc op 15 oktober
Ongeveer 450 vrijwilligers, kerkbestuursleden en priesters bezochten deze
goed verzorgde dag. In de ochtend waren er een eucharistie en inleidingen
van aalmoezenier Wim van Meijgaarden over diaconie in de praktijk, en van
bisschop Wiertz over de kerk van de toekomst. Het middagprogramma bestond uit workshops.
Nan en ik kregen de gelegenheid
een korte powerpointpresentatie te
houden in de diaconale workshop
o.l.v. Hub Vossen. Over diaconie in
de praktijk in de Andreas ging het:
met de gastvrouwen, de zondagse
koffie, het azc, Taiama, Job2Do,
Schoon GMS. Over het lange proces
van proberen te werken met mensen. Samuel Wells, een priester in
Londen, onlangs te gast bij de universiteit in Groningen, sprak over het werken met – 'being with' – mensen in zijn trainingsboek A Nazareth Manifesto.
Mensen zijn vaak geneigd om te werken voor anderen. Graag komen we
hierop terug in een latere uitgave van ons parochieblad.
Eline Claassens

Gebedsviering met Leger des Heils en ATD Vierde Wereld 16 oktober
We kunnen terugkijken op een bijzondere viering. Een viering met als thema
Er is genoeg. De overweging van Afke den Hollander gaf ons duidelijk te verstaan dat er voldoende voedsel op onze wereld is, als er maar eerlijk gedeeld
zou worden. Als er maar vertrouwen is dat er voor de dag van morgen ook
genoeg is. Dat hebzucht nergens toe dient. Haar opsomming over hoeveel
eten er is per persoon per dag, ontlokte opmerkingen zoals: "waar laat je dat
allemaal", "dat krijg ik niet op", "dat is wel veel".
Door de viering heen geweven was het 'verhaal van de soepsteen', over eerlijk delen en het ondervinden dat er genoeg is voor iedereen, waardoor
vreugde en verbondenheid de plaats inneemt van op zichzelf zijn en ikke, ikke, ikke. Wijze woorden gaven inzicht in hoe we allen iets kunnen doen om
armoede ongedaan te maken. Het klinkt allemaal heel eenvoudig, zoals de
ander binnen laten in mijn binnenste kring van mijn leven omdat ik geïnteresseerd ben in de ander, hem werkelijk willen ontmoeten. De klanken en de
veelzeggende liederen van het korps van het Leger des Heils. Dit alles geeft
hoop, hoop dat we met elkaar verandering kunnen bewerkstelligen. En er
was een vredeswens die ons bewust maakt van 'ik ben omdat wij zijn', 'we
zijn wie we zijn, doordat we worden gezien, erkend en gerespecteerd door
andere mensen'. 'Ik zie je'. 'Hier ben ik'.
Laten we elkaar blijven zien, blijven delen van zowel geestelijk als fysiek
voedsel.
Marion Braad

Werelddag van verzet tegen armoede en uitsluiting
17 oktober 2016
Deze werelddag stond in het teken van ontmoeting en
het delen van kennis en ervaringen. Ook op deze dag
namen we tijd om elkaar te begroeten met de 'Ubuntugroet' en elkaar te ontmoeten. Ook hier werd het
verhaal van de soepsteen verteld. De aanwezigen
werden uitgenodigd om na te denken over wat zij zouden willen delen, welk steentje zij zouden willen
bijdragen om Heerlen armoedevrij te maken.
Na de heerlijke soep, gemaakt door mensen van Radar, was het tijd voor de
vijf sociale debatten die afzonderlijk en tegelijkertijd in kleine groepjes werden
gehouden. Onder de aanwezigen was een mooie mix van mensen die in armoede leven, geïnteresseerden en beroepskrachten uit voornamelijk de hulp/dienstverlening. Men had een open houding en er was al vlug het vertrouwen
om kennis en ervaringen te delen, want alles wat je deelde was goed, daar
werd geen oordeel aan gekoppeld.
Tijdens de debatten werden knelpunten besproken, maar ook tips aangedragen voor verbeteringen en wat er zou moeten veranderen. Er was begrip voor
elkaar, er was respect.
De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje en er werd nog nagepraat over hoe deze dag ervaren was. Iedereen was het er over eens dat dit
een zinvolle, leerzame bijeenkomst was. Menigeen had er wat van opgestoken en meer inzicht gekregen in wat armoede met een mens doet.
De verslagen van de debatten worden verwerkt tot een aanbevelingsnota, die
nog dit jaar aangeboden wordt aan Peter van Zutphen, wethouder van sociale zaken en welzijn.
Ondanks zijn volgeplande agenda vond hij het toch belangrijk om even aanwezig te kunnen zijn. Hij gaf aan blij te zijn dat deze dag wederom werd
georganiseerd om zo het armoedevraagstuk onder de aandacht te brengen,
waarmee een beroep wordt gedaan op de samenleving, maar uiteraard ook
op de overheid.
Geïnteresseerden kunnen de nota opvragen bij ATD Vierde Wereld ZuidLimburg: zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl.
Marion Braad

In gesprek met Zr. Miriam Robertz o.c.
"Het mooiste geschenk dat een mens zijn Schepper
kan geven is dat hij/zij het leven dat hij heeft gekregen, blij leeft." Dit zijn woorden van S. Augustinus, die
Miriam dierbaar zijn, vertelt ze mij in het gesprek dat ik
op 22 oKtober met haar heb in de huiskamer van de
Andreas.
"Ik ben geboren in 1933 in Geleen. Mijn doopnaam
was Marquerithe, roepnaam Margo, maar omdat ik de
jongste was van het gezin van vier noemden ze me
ook wel Benjamin. Mijn vader, die hoofd was van de
kamer van financiën op de staatsmijn Maurits, was erg godvruchtig, ging
trouw naar de kerk en zou geen zondag overslaan. Mijn moeder, onderwijzeres, was ruimer van opvatting. Ik heb van beiden iets in mijn DNA, denk ik.
Na mijn lagere school ging in naar het lyceum 'Jeruzalem' van de zusters Ursulinen in Venray, intern (mijn zusjes waren er al), maar dat vond ik maar
niks. Na één jaar ben ik weggegaan en heb ik de lyceumopleiding voortgezet
in Sittard, maar nu extern; dat voelde stukken beter. Daarna werd mij de gelegenheid geboden om een jaar kunstacademie te doen in Breda, om na te
denken wat ik in mijn leven zou willen doen. Ik koos voor de opleiding 'kinderrecht en sociale raad' in Maastricht, van 1951 tot 1954. Toen ik dat af had,
heb ik 4 jaar gewerkt bij 'Gezinsoorden' in Zwolle, een instelling van het Ministerie van Justitie, die gericht was op heropvoeding van asociale gezinnen.
Daar ontdekte ik dat sociale problemen vaak diepere oorzaken hadden: mensen zoekend naar de zin van het leven.
In 1958 werd het mij duidelijk wat ik met mijn leven wilde. Ik wilde religieuze
worden in een contemplatieve orde; een leven van stilte en gebed was wat ik
zocht. Zo trad ik in bij de Karmelietessen op de Putgraaf in Heerlen; in 1963
volgde de bezegeling van mijn keuze in de plechtige professie.
Het was de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie, dat een beroep deed op
alle religieuze orden en congregaties om zich te bezinnen en te vernieuwen.
Dit vond ook in de Karmel gehoor; het werd een moeizaam maar niet te stuiten proces, dat leidde tot de oprichting van een aparte groep binnen het
klooster die een eigen levenswijze mocht volgen, bestaande uit: gemeenschappelijk leven, gemeenschappelijk gebed, een parttime baan en een
eigentijdse theologiestudie. Na enige tijd werd het echter duidelijk dat deze
vorm beter buiten Luciushof kon gedijen. Zo ontstond in 1970 de Titus
Brandsma Karmel aan de Palestinastraat in Heerlerbaan.
Terzelfdertijd was er sprake van een nieuwe parochie in de wijk. Het lag voor
de hand dat de Karmelietessen betrokken zouden worden bij het nadenken
over de bouw, de architectuur en de inrichting van de nieuwe kerk in de geest
van het Vaticaans Concilie. Wat mij bijzonder dierbaar is in deze kerk is de
symboliek, het beeld van Moeder Aarde, maar vooral de ronde kring van de
stoelen, die uitnodigt tot gemeenschap.

Ik heb twee personen, die mij bijzonder geïnspireerd hebben in mijn leven: de
eerste is Marietje Filippetto, een Italiaans meisje, dat leefde van 1912 tot
1927 en moest vechten tegen een hardnekkige kinderziekte, een soort Lidwina dus. De tweede is Lien Warringa, die leidster was in Gezinsoorden in
Zwolle; zoals zij in het leven stond, zoals zij zichzelf was en er was voor anderen, zette mij op het spoor van mijn roeping tot het Karmelleven.
Hoe denk ik over de dood? Ik ben er nú niet bang voor. Wat erna zal zijn, ik
weet het niet. Het leven hier is niet volmaakt, later zal het volmaakt zijn, maar
hoe? Iets goeds, iets moois, dat denk ik wel; in ieder geval is de dood niet het
einde.
Als ik de kans krijg om drie mensen aan tafel te nodigen, dan denk ik aan Jezus van Nazareth zelf in levende lijve, aan aartsvader Abraham over wie mijn
exegeseprofessor Frits van Trigt zo boeiend vertelde, en mijn engelbewaarder die mij meerdere malen van de dood heeft gered. Maar als ik levende
mensen mag noemen, dan denk ik aan: Marion Braad, omdat zij ondanks een
eigen handicap zo blij kan zijn en invoelend voor anderen; vervolgens Jack
Steeghs, vanwege zijn betrokkenheid bij de jeugd vandaag; en de derde zou
zijn Joke Gehlen die in de programmaraad zit van 'De drie ringen', vanwege
haar drive bij de ontwikkeling van deze streek en haar pogingen om mensen
een geestelijk houvast te bieden."
Dit is het verhaal dat een beetje van 'de sluier' oplicht bij zuster Miriam; zij wil
het stokje doorgeven aan onze lector Marga Peters.
Geert Bles
10 december: Dag van de Mensenrechten
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd op 10 december
1948 aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties.
Heerlen Mondiaal en Amnesty International in Parkstad organiseren op zaterdag 10 december een fakkeloptocht door Heerlen om
aandacht te vragen voor specifieke schendingen.
Ook dit jaar sluiten we ons
aan bij de landelijke schrijfmarathon van Amnesty
International.
Voor meer informatie: Kees
van Veen (06 - 42 31 18 35,
c.van.veen@home.nl).
Details zijn binnenkort te lezen
op de website van de parochie
(www.sintandreas.nl).

AGENDA
Iedere maandag
13.00-15.00 uur: inloop vluchtelingen
en wijkbewoners
Iedere woensdag
13.30-16.00 uur: ATD Vierde Wereld

Woensdag 23 november
19.00 uur: Cantorgroep
Vrijdag 25 november
15.30 uur: adventskransen maken

Iedere donderdag
14.30-16.00 uur: inloopmiddag

Zondag 27 november
14.30 uur: Adventsconcert
Vocalgroup Magan

4 november t/m 6 januari 2017
Expositie Helga van der Poel

Maandag 5 december
10.00 uur: nieuw gesprek met God

Vrijdag 18 november
10.30 uur: in gesprek met de Bijbel

Dinsdag 6 december
20.00 uur: pastoraal team

Zaterdag 19 november
18.30 uur: vormelingendag
De Joffer, Voerendaal

Woensdag 7 december
19.00 uur: Cantorgroep

Zondag 20 november
16.00 uur: Barmhartigheid bezongen
Capella Sine Nomine
Pancratiuskerk
Maandag 21 november
10.00 uur: nieuw gesprek met God

Donderdag 8 december
20.00 uur: parochiebestuur
Zondag 11 december
11.15 uur: mini-kerstmarkt
Vrijdag 16 december
10.30 uur: in gesprek met de Bijbel

Kerstsfeer bij Bloemisterij JOKO
Ridderweg 57

tel:045-5620344

Evenementenkalender november/december
Adventworkshop 15 november 19.00 uur
Kerstworkshop 13 december 19.00 uur
Kerstkoopzondag 18 december 10.00 - 17.00 uur
Bloemisterij.joko@hetnet.nl
www.bloemisterij-joko.nl

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
Pastoraal werker Eline
Claassens: 06 - 25 36 41 85
elineclaassens@gmail.com
Nan Paffen: 045 - 542 32 11
Parochiebestuur
Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68
Rekeningnummers
NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778
Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org
Redactie
Eline Claassens
Karin van Doormaal
Rens Trimp
Overleden
13 oktober 2016
Lenie van Lierop-Sips
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 12
december. Intenties voor 17
december t/m 14 januari
graag opgeven voor 28 november.

VIERINGEN 12 november - 11 december
Zaterdag 12 november
18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 13 november
10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Jos Vuurstaek
Zaterdag 19 november
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 20 november
10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Jos Vuurstaek
Donderdag 24 november
10.30 uur: Corisbergviering
Eerste zondag van de advent
Zaterdag 26 november
18.00 uur: sterretjesviering
Gebed voor Hub en Miep ScheerenGoebbels (jaardienst)
Zondag 27 november
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor Piet v/d Poort, Jos Vuurstaek
12.00 uur: doop Jelle Schoenmaekers
Vrijdag 2 december
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Tweede zondag van de advent
Zaterdag 3 december
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 4 december
10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Jos en Loes Vuurstaek en
familie
Derde zondag van de advent
Zaterdag 10 december
18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor Pascalle Flekken, overleden
ouders Peters-Leersen, It en Til Leersen
Zondag 11 december
10.30 uur: eucharistieviering en kindernevendienst
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Jos Vuurstaek

