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Advent
Over enkele weken is het weer advent. Vier weken waarin we uitzien naar
Gods komst op aarde. Waarom moet God komen eigenlijk? Hij is er toch altijd
al, overal? Maar juist daarom komt Hij. Als Hij overal is, is Hij nergens en halen wij al gauw de schouders op. "'t Zal wel" en "'t zal mijn tijd wel duren".
Advent is een tijd van waakzaamheid en aandacht. Als God kan worden geboren als kind in een kribbe, dan kan Hij overal verschijnen, in en buiten ons.
In onverwachte en verborgen gedaanten. Onze begrippen en voorstellingen
komen op losse schroeven te staan en alles kan zomaar opnieuw beginnen.
Bijna gaat het misten: de mensen bewegen
snel en onrustig in zichzelf verdiept;
het licht is traag, het houdt de stemmen tegen,
de wind hangt willoos in het grauw verschiet.
Wij raken langzaam los van alle dingen,
niets is er, dat ons nog verbergen kan,
wij zoeken overal herinneringen,
maar weten er de vruchteloosheid van,
tot alles uit ons hart is weggeslagen
dan, plotseling, begint een helder vragen,
voorzichtig eerst, wij zijn het licht ontwend,
maar onweerstaanbaar groeiend door de dagen,
zingend en stralend, – want het is Advent.
(Gabriël Smit)
Advent is een tijd van hunkering en verlangen. In een vaak troosteloze wereld, schijnbaar zonder hoop, waarin de moed je in de schoenen zinkt bij het
zien van zoveel dood en levensstrijd, komt God naar ons toe. En wij komen
overeind en gaan naar Hem toe. Reikhalzend zien wij naar Hem uit. Door zijn
komst wekt Hij de hunkering en het verlangen. Dat Hij eindelijk komt. Dat eindelijk een betere wereld komt, met brood genoeg voor iedereen, waar water
stroomt voor allen. Dat is advent.
Rob Pauls

Mag ik dan bij jou?
Voor het komende liturgische jaar heeft de liturgiegroep een nieuw thema gekozen: 'Mag ik dan bij jou?' uit het lied van Claudia de Breij. Hierin zingt zij de
vraag: als ik me onzeker voel, eenzaam of verdrietig, mag ik dan bij jou schuilen? Maar ze biedt het ook aan: jij mag ook altijd bij mij.
Dit thema zal vanaf de eerste zondag van de advent als spreuk tegen de achterwand van de kerk staan en ons hopelijk stof tot nadenken bieden in het
jaar dat voor ons ligt. Er is voor gekozen omdat het op een aantrekkelijke
manier ons wijst op onze levensopdracht: er zijn voor elkaar. 'Ik ben er voor
jou', is immers de Naam van God, die geheiligd (gedaan) moet worden door
ons. Die Naam is letterlijk 'belichaamd' in Jezus van Nazareth in zijn tijd; het
is aan ons om dat te doen vandaag de dag door in zijn voetsporen te gaan.
Dus: 'Mag ik dan bij jou? ... Jij mag ook altijd bij mij.'
Geert Bles

Uitnodiging adventskrans/sterretjesviering
Sinds enkele jaren maken de ComKids voor het begin van de advent samen
een eigen adventskrans. Deze wordt dan tijdens de sterretjesviering (op zaterdag 2 december om 18.00 uur) gezegend en door de kinderen mee naar
huis genomen.
Wij willen ook dit jaar weer álle kinderen hiervoor uitnodigen. Wie het fijn vindt
om – samen met de ComKids – in de pastorie een adventskrans te maken, is
welkom op vrijdag 24 november. We werken van 15.30 tot 17.00 uur. Wij
zorgen voor de kransen; brengen jullie zelf wat groen mee (of lint om om de
krans te wikkelen), en ook wat versieringen en vier kaarsen?
Wel even opgeven, als je wilt komen (voor 17 november via een briefje in de
pastorie of parochiesintandreas@home.nl).
Wil je ook graag meedoen met de andere activiteiten van de ComKids, dan
ben je welkom op onze andere maandelijkse activiteiten.
Op zaterdag 2 december is om 18.00 uur de sterretjesviering. Het is een
echte kinderviering. Dan vieren we het begin van de advent en worden de
gemaakte adventskransen gezegend. Ook kunnen de ouders van de dopelingen van 2016 en begin 2017 de sterretjes van hun kind komen ophalen.
Allemaal van harte welkom, ook als je geen adventskrans gemaakt hebt of
een kindje hebt laten dopen. Advent wordt het voor ons allemaal.
Marleen Peree en Nan Paffen

Kinder(neven)diensten in de advent
De advent begint op zaterdag 2 december met de sterretjesviering, die juist
ook op (kleine) kinderen afgestemd wordt. De 2e en 3e zondag van de advent
(10 en 17 december) is er kindernevendienst tijdens de viering van 10.30 uur.
En met kerstavond zijn de vieringen van 17.00 uur en 18.00 uur gericht op
kinderen. Over dit laatste meer in het kerstnummer.

Kerstmarkt 10 december
Op zondag 10 december, na de viering van 10.30 uur, wordt door de jeugd
van de Andreasparochie een soort 'kerstmarkt' gehouden, waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel. Dit jaar voor de mensen van Schoon
GMS. We hebben ook de CarWash-opbrengst in juli hiervoor bestemd en willen daarmee het jaar afsluiten. Op de website leest u meer hierover. Wilt u
deze datum alvast reserveren in uw agenda?
Er is dan nog meer te doen in de Andreas: een bijzondere viering, met kindernevendienst, en ’s middags ook nog een mooi kerstconcert (zie elders in
dit blad).
Van harte welkom dus.
Namens Linda, Samanta, Iris, Bram, Karolinka, Marco, e.a.
19 november: vrijwilligersmiddag
Zonder vrijwilligers kan een parochie niet bestaan. Op allerlei terreinen steken mensen de handen uit de mouwen – soms letterlijk – om de parochie
draaiende te houden: ze bezorgen het parochieblad bij u in de bus, ze zorgen
voor de tuin rondom de kerk en versieren de kerk van binnen. Er zijn gastvrouwen die vier ochtenden per week voor u klaar staan, met koffie of thee.
We hebben lectoren, kosters, collectanten, zangers, organisten en een fluitist
voor de vieringen. Er zijn werkgroepen die zich bezighouden met kunst, de
Wereldwinkel, Solidaridad. Mensen zorgen voor de voorbereiding op doop,
eerste communie en vormsel. Weer anderen gaan op bezoek bij de zieken in
onze parochie.
En dan heb ik nog steeds niet alles genoemd.
Een keer per jaar zetten we (bestuur en pastoraal team) al die vrijwilligers in
het zonnetje, om ze te danken voor hun inzet het hele jaar door. Dit jaar doen
we dat op zondag 19 november.
Na de viering van 10.30 uur is er koffie/thee met lekkers, verzorgd door het
koor Sound of Peace and Freedom. Daarna volgt een quiz met Jacq Zenden
als quizmaster. En we sluiten af met een maaltijd.
Ben je vrijwilliger en heb je je nog niet aangemeld voor deze dag? Doe dat
dan zo snel mogelijk via parochiesintandreas@home.nl of 045 541 33 81;
voor de voorbereiding van de maaltijd is het namelijk goed om te weten met
hoevelen we zullen zijn.
Karin van Doormaal

De Wereldwinkel
Bij de solidariteitsgroep binnen onze parochie staat de Wereldwinkel hoog
aangeschreven. Begrijpelijk, want het gaat hier om het uitdragen van solidariteit met de kleine boeren en ambachtslieden in de derde wereld, die geen
eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Het accent ligt vooral op het begrip
'eerlijk'. Van de prijs die lokale tussenhandelaren bieden, kunnen ze nauwelijks in hun onderhoud voorzien. Niet zelden worden ze flink onderbetaald.
Toch moet er ook bij deze mensen rijst op tafel komen. En daar spelen de lokale inkopers op in. Daarom ligt de weg naar uitbuiting en onderbetaling voor
de hand. De boeren en ambachtslieden verkopen hun producten dan maar
liever ver onder de prijs. De firma Fair Trade Original uit Culemborg is een
van de importeurs die een eerlijke prijs betaalt aan de producent, zonder tussenkomst van malafide opkopers. De Wereldwinkel betrekt de producten van
de importeur en draagt dus bij tot een betere levensstandaard van de kleine
boer, waardoor zijn kinderen niet langer mee hoeven te werken op de plantages en in de fabrieken om zijn inkomsten te compenseren. Die kunnen nu
naar school, de plaats waar kinderen thuis horen. Aan dit alles kleeft natuurlijk een prijskaartje, want de meerwaarde moet uiteraard door de consument
betaald worden. Toch moeten we niet vergeten dat voor producten waarvan
de grondstoffen vanuit de derdewereldlanden moeten worden ingevoerd, de
stelling geldt: 'hoe goedkoper het product hoe minder de boer er voor krijgt in
eigen land'.
Door bijvoorbeeld koffie te kopen
in de Wereldwinkel dragen we direct een steentje bij tot een
menswaardig leven van de kleine
boer en indirect tot een betere
wereld.
In het weekend van 25/26 november staat de Wereldwinkel na
de vieringen in de kerk. Er worden dan – speciaal voor de feestdagen – naast
foodproducten ook non-foodproducten verkocht. Van harte aanbevolen.
Hans Heijster
Bloemisterij JOKO geeft weer de inmiddels bekende workshops:
voor advent op dinsdag 21 november 19.00 uur
en voor kerst op dinsdag 19 december 19.00 uur.
De kosten bedragen € 35,-.
Dit is voor de materialen en uiteraard een kopje koffie of thee.
U kunt inschrijven in de zaak, telefonisch of per e-mail.
U bent van harte welkom bij
Bloemisterij JOKO
Ridderweg 57 - 6418 PH Heerlen
tel:045 541 16 63- joko.bloemisterij@gmail.com

Expositie Ger Koks
9 november 2017 - 4 januari 2018
Ger Koks is geboren in Heerlen (1956); hij
woont en werkt in Epen (Zuid-Limburg). Hij
heeft de tekenopleiding gevolgd aan de
kunstacademie van Maasmechelen. Ger
geeft tekenles aan kinderen met een autistische beperking bij de Vrije Academie
ZOM in Kerkrade. Ger is een tekenaar die
geïnspireerd wordt door de dingen om
hem heen. Zijn landschapsonderwerpen
haalt hij uit zijn directe woon/werkomgeving en vakanties. Hiervan
maakt hij buiten schetsen die hij uitwerkt in
zijn atelier. Hij maakt ook portret- en modeltekeningen. Hij tekent en schildert op
papier en doek en gebruikt vele media die
hij ook regelmatig mixt. Hij heeft een snelle explosieve werkwijze. Zijn stijl is
realistisch met enige abstractie. Het blijft
altijd zichtbaar wat hij uitbeeldt, terwijl hij
details openlaat voor de interpretatie van de kijker. Deze expositie is opgebouwd uit recente tekeningen van landschappen uit de directe omgeving van
Epen en van vakanties uit Engeland. De gebruikte materialen zijn houtskool
en pastelkrijt. Kijk voor meer informatie op www.ger-art.webklik.nl.
Winter-adventsconcert Vocalgroup Magan
Zondag 10 december 2017, 14.30 uur in de Andreaskerk
Vocalgroup Magan uit Mechelen begon 45 jaar
geleden als een jongerenkoor en is uitgegroeid
tot een ervaren, uitgebalanceerd en heel divers
samenspel van 35 zangers, een 5 man sterk
combo en een dirigent. De leeftijd varieert van 20
tot 60 jaar. Het is een muziekgezelschap met
een origineel – populair maar zeker geen doorsnee – repertoire en uitgekiende meerstemmige
arrangementen onder de bezielende leiding van
dirigent Jo Smeets. Het koor won in 2014 het Korenfestival Medemblik.
Vocalgroup Magan zorgt voor een sfeervol winter-adventsprogramma met luisterrijke songs,
composities en arrangementen.
De entree bedraagt € 5,-- p.p.
Commissie kerk en kunst

Groene Kerk
De laatste tijd is door meerdere parochianen in verschillende werkgroepen
voorgesteld om mee te gaan doen met de GroeneKerkenActie om een Groene Kerk te worden. De Groene Kerk is een initiatief van Kerk in Actie (de
diaconale poot van de PKN) en Tear, een organisatie die strijdt tegen armoede en onrecht overal ter wereld en in verband daarmee de levensstijl in onze
samenleving ter discussie stelt. Een Groene Kerk streeft vanuit de gedachte
dat de mens verantwoordelijk is voor het behoud van de schepping ('goed
rentmeesterschap') en onder het motto 'groen en eerlijk' naar duurzaamheid,
vergroening en sociale rechtvaardigheid. De klimaatverandering, de afnemende biodiversiteit, de vervuiling van land en zee, de uitputting van
grondstoffen en de miskenning van de waardigheid van mens en dier maken
een omslag in het denken, ook binnen kerken, noodzakelijk.
Een kerk mag zich groen noemen als ze een keer per jaar een stap(je) zet
naar een duurzame omgang met natuur en milieu. De lat wordt bewust niet
hoog gelegd om zo veel mogelijk kerken aan de actie te kunnen laten deelnemen. Eline Claassens was op 7 oktober bij de GroeneKerkendag in
Amersfoort om informatie in te winnen over de actie en de deelnemende organisaties; zij kwam enthousiast terug. 140 kerken, protestants en katholiek,
kloosters en moskeeën gingen ons voor. In Limburg is nog geen enkele
Groene Kerk. Daar kan de Andreasparochie verandering in brengen. De komende tijd zal worden nagedacht over de mogelijkheden om de komende
jaren 'groene stappen' in onze kerk te zetten. Het is de bedoeling eventuele
plannen en voorstellen aan de parochie voor te leggen. Want zonder een
breed draagvlak voor 'vergroening' kan geen parochie groen zijn. U hoort er
binnenkort meer over!
Rob Pauls
Nieuws van Stichting Taiama-Andreas
Zoals waarschijnlijk bekend is, werkt Stichting Taiama-Andreas – samen met
Vastenactie en Defence for Children International Sierra Leone – alweer voor
het derde jaar aan een jongerenproject in Kabala, Sierra Leone. Dit project
loopt ten einde, mede ook omdat Vastenactie een project niet langer dan drie
jaar steunt. Omdat Stichting Taiama-Andreas goede banden met de jongeren
heeft opgebouwd en we het gevoel hebben dat we daar nog lang niet klaar
zijn, hebben we besloten in Kabala met een groep jongeren verder te gaan.
De activiteiten ten aanzien van kinderrechten zullen blijven en waar nodig
worden verbeterd. Een kleine groep jongeren zal nu ook schoolgeld krijgen,
zodat zij kunnen werken aan hun toekomst.
Op zondag 3 december na de viering, willen wij u graag onder het genot van
een kopje koffie bijpraten over de stand van zaken in Sierra Leone. Het is dan
10 jaar geleden dat de Andreasparochie samen met de Stichting TaiamaAndreas startte met projecten in Sierra Leone.
Meer over de jongerengroep in Sierra Leone kunt u vinden op onze website:
taiama-andreas.org of op Facebook Stichting Taiama-Andreas.
Namens Stichting Taiama-Andreas, Marie-José Brounen

Terugblik VN werelddag van verzet tegen armoede
We kijken dankbaar terug op een mooie viering met het familiekoor Chrisko
en mensen van de Andreasparochie. Het thema was IK ZIE JE. Jozé en Eugenie vertelden hoe wezenlijk het is om gezien te worden; het heeft beiden
geholpen om meer zichzelf te kunnen zijn en in hun kracht te komen. Dat
oogstte applaus. Aangenaam verrast waren Eugenie en Jozé hierover; ze
voelden zich gewaardeerd en gehoord.
De zelf geschreven en gecomponeerde liederen van het koor sloten mooi aan
bij de viering. Het koor had een lied gemaakt over Zacheüs, de tollenaar; ook
hij werd gezien en hij voelde zich gezien door Jezus. In de overweging gaf
Eline aan hoe belangrijk het voor een mens is om zich gezien te weten, te
weten dat de ander omziet naar haar/hem. We vroegen iedereen om in samenspraak te vertellen wat het je persoonlijk doet als je gezien wordt. Het
verraste me niet dat iedereen die ik sprak, het fijn vond om gezien te worden:
'dat laat me mens zijn', 'dat geeft vertrouwen', 'het maakt ontmoeting mogelijk', 'de ander vindt me de moeite waard door te laten weten dat zij/hij me
ziet', zijn enkele uitspraken van de aanwezigen. Voor ons als ATD Vierde
Wereld was dit een viering die ons als groep kracht gegeven heeft.
Op 17 oktober was er de voorstelling De Omzieners van de Joseph Wresinski
cultuurstichting. Daaraan voorafgaand hielden we
een solidariteitsmaaltijd, een heel lekker driegangenmenu, gemaakt door Richanne, leden van de
Vierde Wereld en de zusjes Braad. Iedereen genoot van de heerlijk bereide maaltijd. De sfeer was
open en gemoedelijk, er werd veel met elkaar gepraat. Er was ruimte voor ontmoetingen tussen
mensen die elkaar nog niet kenden, en mensen
die elkaar wel kenden kwamen dichter bijeen. De
gastvrouwen verwelkomden iedereen en lieten
halverwege de maaltijd nog eens van zich horen
met een Pecha Kucha (presentatie met beelden), die vertelde over onze beweging en het belang van elkaar ontmoeten juist op een dag als deze.
In de theatervoorstelling De OmZieners worden mensen naast elkaar gesteld
die leven in heel verschillende maatschappelijke omstandigheden. Van daaruit wordt de vraag gesteld naar de zin van het bestaan en naar de juiste
samenleving. Na afloop gehoord: 'het doet wat met me', 'het haalt je uit je
comfortzone', 'heel herkenbaar', 'het was top', 'het laat je met andere ogen
kijken', 'het geeft een andere kijk op armoede'.
Al met al kunnen we zeggen dat het geslaagde dagen waren. Men werd gezien en gehoord, cultuur verbindt en maakt je verrassend bewust van een
werkelijkheid die niet altijd zichtbaar is of die men niet wil zien.
We willen alle mensen bedanken die deze dagen mogelijk hebben gemaakt.
Dit bedankje is er vooral ook voor de parochianen, het koor, de maaltijdgenieters en de toeschouwers.
Marion Braad

500 jaar reformatie
Het is dit jaar 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn stellingen publiceerde, het
begin van de reformatie. De drie ringen
besteedt hier in diverse activiteiten aandacht aan. In de komende maanden zijn
twee daarvan in de Andreaskerk.
1517 is een scharniermoment in de geschiedenis: de agrarische samenleving
raakt uit balans, de communicatie neemt toe en er komen sociale opstanden.
De wereld verandert en de kerk is in crisis. De paus wil meer macht en laat
een grote basiliek bouwen: de Sint Pieter. Daar is geld voor nodig en de aflaathandel, met name de Pieteraflaten zorgen voor veel geld. In die tijd groeit
Maarten Luther op. “Offer noch aflaat”, zegt hij, “bedevaart noch schietgebed
neemt God voor het individu in. Want Hij laat zich niet manipuleren". Het komt
aan op iets anders. Het komt aan op overgave, oprechtheid, eenvoud. Geloven in Gods barmhartigheid, zegt Luther, is alles wat je kunt doen. Geloven is
genoeg; iets anders heeft de gelovige niet.
Dinsdag 21 november komt historica
Constance van der Putten het verhaal rond Luther vanuit historisch
perspectief toelichten.
Op 12 december komt Willem Boon,
predikant in de Evangelisch Lutherse
kerk in Zuid-Limburg, vertellen over
de mens Luther en wat hem bewoog.
Deze augustijner monnik, mijnwerkerszoon uit het Duitse Eisleben, had
dan wel veel kritiek op de kerk, maar
wilde niet breken met die kerk; hij
wilde enkel de misstanden aan de
kaak stellen. Willem Boon gaat in op
het min of meer revolutionaire erfgoed van Maria, de moeder van Jezus, in de theologie van Luther. En ook op
zijn teleurstelling in de boeren.
Beide avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.30 uur. De entree bedraagt € 10,- (inclusief koffie/thee). Voor meer informatie en aanmelding:
www.dedrieringen.org of 045 - 400 91 70.
Dank, wat een feest!
Deken Hans Bouman dankt iedereen die hem op welke manier dan ook heeft
gefeliciteerd met zijn dubbele feest in oktober. "Het was fantastisch en overweldigend: de tjokvolle tent, de sfeer van de gezamenlijke eucharistie, de
felicitaties, alles." Het is voor hem onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Vandaar een dankjewel langs deze weg.

In gesprek met Lambert Cuppers
'Wees jezelf' staat centraal in het verhaal van Lambert, dat hij met mij deelt
op 18 oktober bij een kop koffie bij hem thuis aan de keukentafel. Ik luister,
terwijl ik door het raam kijk en geniet van de herfstzon en de prachtige tuin;
Gidi luistert mee:
"Het stokje voor dit interview kreeg ik van Joke Berends, omdat wij elkaar kennen van de Heerlense
Oratorium Vereniging. Zingen is voor mij belangrijk;
we deden het thuis al in ons gezin. Ik ben geboren
in Eindhoven op 1 november 1938 als vijfde in een
gezin van elf. In 1956 kwam Gidi op mijn pad; we
zijn in 1962 getrouwd en woonden aanvankelijk bij
haar moeder op een kamer; daarna drie jaar in een
flat. Ik werkte als technicus bij DAF, Philips en
CAJA (kinderwagenaccessoires). Toen deze firma,
na de sluiting van de mijnen, in 1970 naar Kerkrade verhuisde, kwamen wij met ons gezin naar de
Heerlerbaan.
Wij hadden in die tijd niet zoveel met de kerk, waar woorden als schuld, zonde, boete doen, biechten etc. de hoofdmoot vormden en mij tegenstonden, en
waar anderen, die niet katholiek waren, in de gevarenzone zaten. We raakten
geleidelijk aan betrokken bij de Andreas, die aanvankelijk kerkte in het houten
noodgebouw, nu kunststudio van Joop Noordkamp. Er wordt vaak een beroep op mij gedaan voor technische klusjes (altaar/tabernakel op wieltjes) en
op Gidi (schilderen van paaskaars), maar ook de boodschap die gebracht
wordt, klinkt anders dan vroeger. Denk aan de viering van zondag 15 oktober,
waar strijd tegen armoede het thema was: iedereen voelt zich welkom en
hoort erbij, katholiek of niet, rijk of arm; zien en gezien worden als mens, daar
gaat het om; tekenend was de vredeswens: 'ik zie jou…hier ben ik'. Dit is wat
ons in de Andreas aanspreekt; het gaat om echtheid, om de binnenkant
('maak mij mooi'); het krijgt uitdrukking in het samenkomen na de viering in de
koffiekamer, in het schrijven van kaarten, maar ook in de gastvrijheid van de
gastvrouwen.
Ik, en meerderen met mij, waren geraakt door de vanzelfsprekendheid en
hartelijkheid waarmee mensen van 'Samen Onderweg' opgenomen werden in
de gemeenschap. Dit is wat m.i. kerk moet zijn: een gemeenschap die openstaat voor iedereen, ook voor anders geaarden, andersdenkenden, anders
gelovenden; een gemeenschap waar niet gezwaaid wordt met schuld, boete,
voorschriften en regels, maar waar het leven gevierd wordt, waar oog is voor
mensen die niet of nauwelijks aan leven toekomen. Natuurlijk is er crisis in de
kerk: het percentage praktiserenden is klein; jongeren voelen zich weinig
aangesproken; het aantal priesters slinkt; kerken moeten sluiten etc. Maar
deze crisis los je niet op door alles op alles te zetten om de oude situatie van
vroeger te restaureren, maar vraagt om nieuwe wegen te verkennen, te kijken
waar de huidige samenleving naar toe beweegt, en te kijken wat de boodschap van Jezus daarin kan/moet betekenen. In zo’n kerk voel ik mij thuis.

Wij hebben zoals elke familie ook onze zorgen, materiële zorgen, zorgen over
gezondheid, zorgen over de stappen die onze kinderen zetten. Wij zijn daarvan niet gespaard gebleven, kenden momenten van onzekerheid, van het
willen opgeven. Maar het leven vraagt om investering. 'Doe je niet anders
voor dan je bent' is mijn levensles, die ik met anderen zou willen delen: ken
jezelf, blijf jezelf.
Als je me vraagt welke boeken ik in mijn koffer stop als ik op vakantie ga, dan
noem ik bijv. Das Brot der frühe Jahren van Heinrich Böll, die met zijn schrijven erin slaagt om te laten zien wat sociale toestanden, honger, crisis, etc.
teweegbrengen in gezin of relatie. Of: Mata Hari van Jan Brokken, het verhaal van de jonge vrouw die honderd jaar geleden na een geheim proces
vanwege spionageactiviteiten ter dood veroordeeld werd. Ook boeken van
Ken Follett boeien mij, Winter of the World bijvoorbeeld, over de diverse oorlogen in de wereld.
En als ik drie mensen mag meenemen om uit te gaan eten op jouw kosten,
dan vraag ik mijn vrouw Gidi, Jos Wouters, een wandelmaat, en Francien, de
vrouw van een koorlid, die bibliothecaris was en alles weet van literatuur, geschiedenis, politiek, etc. Het gesprek zal dan gaan over dit soort
onderwerpen."
Hier dwong de tijd ons om het gesprek af te ronden; Lambert heeft Jacq Zenden bereid gevonden om het stokje van hem over te nemen; zijn verhaal ziet
u in het volgende parochieblad.
Geert Bles
Fairtrade lunch

Ter gelegenheid van de Fairtradeweek genoten buurtgenoten en asielzoekers
op 1 november van een fairtradelunch bij PLUS Sturing op de Heerlerbaan.
De lunch werd georganiseerd door de Andreasparochie en de werkgroep
Fairtrade Regio Parkstad. En de Plus en de Wereldwinkel Landgraaf leverden
de levensmiddelen.

AGENDA
Iedere woensdag
10.00 uur: taalles
13.30 uur: ATD Vierde Wereld

Dinsdag 12 december
19.30 uur: Willem Boon over de mens
Luther, Andreaskerk
20.00 uur: pastoraal team

Iedere donderdag
14.30-16.00 uur: inloopmiddag

Woensdag 13 december
19.00 uur: Cantorgroep

9 november t/m 4 januari
expositie Ger Koks

Donderdag 14 december
20.00 uur: parochiebestuur

Donderdag 16 november
20.00 uur: parochiebestuur

Open atelierweekend Plattein
Midden in onze wijk staat een gebouwtje: Plattein. Vroeger was het
een school, later is het even gebruikt
Zondag 19 november
voor kerkdiensten en nu al meer dan
na de viering: vrijwilligersdag
30 jaar ateliers van kunstenaars. Joop
en Marlies Noordkamp hebben veel
Dinsdag 21 november
19.30 uur: Constance van der Putten mensen plezier laten beleven met hun
over Luther vanuit historisch perspec- lessen boetseren, tekenen en schilderen. Koor Plattein heeft er jaren
tief, Andreaskerk
gezongen, en er worden cursussen
Woensdag 22 november
gegeven. Het gebouw wordt nu opge20.00 uur: pastoraal team
knapt door de echtgenoot van Ivon
Drummen, Henni Koppelman.
Donderdag 23 november
20.00 uur: parochiebestuur en pasto- Beeldend kunstenaar Ivon Drummen
is o.a. bekend van de druppel op de
raal team
rotonde Akerstraat/Putgraaf en het
Vrijdag 24 november
monumentje voor doodgeborenen op
15.30-17.00 uur: adventskransen ma- het kerkhof te Heerlerbaan, dat ze
ken
samen met haar zus Marlies maakte.
Acht jaar gleden vertrok Ivon vanweZaterdag 25 november
ge de liefde naar Noord-Duitsland.
na de viering: stand Wereldwinkel
Heimwee dreef haar weer naar het
Zondag 26 november
zuiden. Nu woont ze met haar man
na de viering: stand Wereldwinkel
weer in Heerlen en heeft ze een mooi
atelier naast dat van Joop NoordWoensdag 29 november
kamp. Ze heeft al een mooi project
19.00 uur: Cantorgroep
met het azc en onze parochie gerealiZondag 3 december
seerd.
na de viering: bijpraten over Sierra
Op 25 en 26 november gaan van
Leone
12.00 tot 17.00 de deuren van het
atelier aan de Nazarethstraat 7a
Zondag 10 december
open. Iedereen is van harte welkom
na de viering: Kerstmarkt
14.30 uur: concert Vocalgroup Magan om een kijkje te komen nemen en
kennis te maken met de kunst van
Joop en Ivon. Joep Lange zorgt voor
muziek.
Vrijdag 17 november
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
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
Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp
Overleden
6 oktober 2017
Zr. Bernarda Corsten
13 oktober 2017
Zr. Benedicte de Vries
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 11 december.
Intenties voor 16 december t/m 14
januari 2018 graag uiterlijk 27 november opgeven. Ook kopij graag
voor die tijd aanleveren.

VIERINGEN
18 november – 10 december
Zaterdag 18 november
18.00 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Paula Gerards-Essers en
Jos Gerards (jaardienst)
Zondag 19 november
10.30 uur: woord- en communieviering
Donderdag 23 november
10.30 uur: Corisbergviering
Zaterdag 25 november
18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 26 november
10.30 uur:eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor Leen Adriaanssen (jaardienst)
15.00 uur: doop Tess Janssen
Vrijdag 1 december
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Eerste zondag van de advent
Zaterdag 2 december
18.00 uur: sterretjesviering
Zondag 3 december
10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Fiet Trepels-Kerstjens
(jaardienst) en voor Jos Vuurstaek,
Loes Odekerken, overledenen v/d families Walta, Vuurstaek en Odekerken
Tweede zondag van de advent
Zaterdag 9 december
18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor Pascalle Flekken (i.v.m.
Kerstmis)
Zondag 10 december
10.30 uur: eucharistieviering, kindernevendienst
Gebed voor Ada Hayes-Beekveld (vw.
verjaardag)

