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Luisteren
Als je niet naar mij luistert,
weet jij dan wie ik ben, wat ik wil,
wat ik nodig heb, wat mijn vraag is?
Als je niet naar mij luistert,
hoe wil je er dan zijn voor mij?
Waarom ben je dan hier?
Als je niet naar mij of een ander luistert,
hoe wil je dan helpen, echt helpen,
er zijn voor mij, voor elkaar, voor de ander
zonder commentaar?
Als je niet naar elkaar luistert,
hoe wil je er dan zijn voor elkaar?
Als je niet naar me luistert,
weet je niet wat ik nodig heb.
Jij wil dan jouw wil doordrijven,
jouw ding, jouw idee, dat is niet oké.
Luister eens goed.
Als we naar elkaar luisteren,
hoe zou dat zijn, dan was er vast minder pijn en verdriet,
omdat we elkaar zien, echt zien.
We kunnen goed zijn voor elkaar, er zijn voor elkaar
door alleen te luisteren naar elkaar.
Jozé Kersten, lid ATD Vierde Wereld

Advent
“Laat komen Hij die brengen zal vrede”. Deze acclamatie zingen wij regelmatig tijdens de adventsvieringen. Het is de ‘hertaling’ van het klassieke ‘rorate
caeli’ (dauwt hemelen). En wat ‘dauwt’ er dan uit die hemelen? Wolken van
recht en vrede.
Als ik nu nadenk over deze acclamatie, is deze minder eenduidig dan ik
vroeger dacht. Want het is geen toverformule, waarmee een fee met haar
stafje zwaait en vrede brengt. Het is zeker wel een boodschap van hoop, een
belofte, dat het kan. Jezus van Nazareth is daar het grootste voorbeeld van.
Hij deed niet anders dan proberen de wereld voor mensen mooier te maken,
voor iedereen en vooral voor de buitengeslotene. En ook wij kunnen het, als
wij daaraan méé werken, als wij Zijn voorbeeld volgen.
Juist in de tijd van advent mogen we ons voorbereiden op de komst van Jezus als vredebrenger, vredevorst. Maar hoe doe je dat? Hoe kijk je door alle
reclameboodschappen heen naar waar het met Kerstmis ook om gaat: vrede? Vrede tussen mensen, vrede in de wereld, vrede in je hart. Dat is groots,
misschien wel te groot voor gewone mensen. Maar als we dat zeggen en
denken, dan gebeurt er niks. Daarom is er advent, opdat we tijd genoeg hebben om na te denken over wat mijn aandeel kan zijn om die vrede wat
dichterbij te brengen. En dan Kerstmis te vieren met vrede in mijn omgeving
en in mijn hart.
Nan Paffen
Uitnodiging adventskrans/sterretjesviering
Sinds enkele jaren maken de communicantjes voor het begin van de advent
samen een eigen adventskrans. Deze wordt dan tijdens de sterretjesviering
(op zaterdag 1 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 communicanten – op de pastorie een adventskrans te
maken, is welkom op woensdag 28 november. We werken van 14.00 tot
15.30 uur. Wij zorgen voor de kransen; brengen jullie zelf wat groen mee (of
lint om om de krans te wikkelen), en ook 4 kaarsen en enkele versieringen.
Graag even opgeven, als je wilt komen, zodat we genoeg kransen kunnen
kopen (voor 25 november via parochiesintandreas@home.nl of een briefje
op de pastorie).
Op zaterdag 1 december is dan 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 2017 en begin 2018 de sterretjes van hun kind ophalen.
Allemaal van harte welkom, ook als je geen adventskrans gemaakt hebt of
een kindje hebt laten dopen. Advent wordt het voor ons allemaal.
Nan Paffen

Kinder(neven)diensten in december
De advent begint op zaterdag 1 december met de sterretjesviering, die
speciaal op (kleine) kinderen afgestemd wordt. Tijdens deze viering worden
adventskransen van kinderen gezegend en kunnen doopouders het sterretje
komen ophalen.
Op zondag 9 en 16 december is er een kindernevendienst tijdens de viering
van 10.30 uur. We lezen en knutselen met de kinderen rond Het Kerstboek
voor peuters en kleuters (van Marianne Busser en Ron Schröder).
En met kerstavond zijn de eerste twee vieringen (om 17.00 uur en om 18.00
uur) in het bijzonder gericht op kinderen. Over deze kerstvieringen volgt meer
info in het kerstnummer.
Kerst-weggeef-markt 9 december
Enkele jongeren van de Andreasparochie hebben weer een soort ‘kerstmarkt’
georganiseerd. Maar indachtig het kerstfeest is het een ‘weggeefmarkt’, waar
ieder kan meenemen wat hij/zij van zijn gading vindt. Er worden poffertjes
gebakken en er is warme chocomel. We zullen er voor wie wil een mandje
neerzetten voor een vrije gave en daarvan is de opbrengst bestemd voor
Schoon GMS, waarvoor deze jongeren zich graag inzetten. Deze markt vindt
plaats op zondag 9 december, na de viering van 10.30 uur, dus van ca. 11.15
tot 12.00 uur.
Van harte welkom dus.
Namens Linda, Iris, Bram, Fauve, Marco, e.a.
Expositie Theo Lenssen
30 november - 10 januari
Theo Lenssen is geboren en getogen
op de Heerlerbaan. Hij schildert en
tekent met weinig kleur en meestal in
zwart en wit. Zijn schilderijen zijn
eenvoudig en complex. Het lijken
losse, kleine schetsen verbonden
door minimale kleuren en vegen.
Samen vormen zij een geheel en vertellen een verhaal. Het zijn werken
waar je lang naar kunt kijken en mijmeren over wat je ziet. Je wordt er
als het ware in getrokken.
Theo exposeerde in gerenommeerde galerieën in Maastricht en Hamar
(Noorwegen).
Bent u geïnteresseerd in een werk van Theo neemt u dan contact op
met Marga Meyer (tel.: 045- 5415177 / mail.: margameyer@home.nl).

Solidaridadviering derde zondag van de advent: 15 en 16 december
Solidaridad veronderstelt een nieuwe kijk op het leven, waarbij het begrip
gemeenschap centraal staat en waarbij het recht op leven voor ieder mens
belangrijker is dan de toe-eigening van goederen door een kleine groep.
Daarom zet Solidaridad zich in voor een hoopvolle toekomst voor jonge boeren en boerinnen in de landen van het Zuiden. Zij brengt mensen voor het
voetlicht die werken aan producten die wij kopen. Solidaridad zorgt ervoor dat
deze boeren en boerinnen een eerlijke prijs krijgen. Een prijs waarvan ze
kunnen leven, een bestaan kunnen opbouwen. Niet alleen voor hen zelf,
maar ook voor hun kinderen. Zo werkt Solidaridad op menselijk niveau aan
gerechtigheid.
De derde zondag van de advent wordt de woord- en communieviering verzorgd door de Solidaridadgroep met als thema: ‘tekens van hoop’. Met de
opbrengst van de extra deurcollecte worden trainingen gegeven aan kleine
producenten voor verbetering van de productie en zorgt Solidaridad voor versterking van de organisaties voor boeren en arbeiders. Met uw bijdrage
kunnen mensen elders in de wereld blijven werken aan een betere toekomst.
Kijk vooral naar tekens van hoop
en de signalen van vertrouwen.
Volg de weg van de gerechtigheid,
en een spoor van liefde zal de aarde
opnieuw bewoonbaar maken.
Harry Kerckhoffs
Winter-adventsconcert Vocalgroup Magan
Zondag 2 december 14.30 uur, Andreaskerk
Vocalgroup Magan uit Mechelen begon 45 jaar
geleden als een jongerenkoor en is uitgegroeid tot
een ervaren, uitgebalanceerd en heel divers samenspel van zangers, een vijf man sterk combo
en een dirigent. 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 winteradventsprogramma met luisterrijke songs, composities en arrangementen.
De entree bedraagt € 5,-- p.p. Van harte welkom!
Commissie kerk en kunst

Overledenen afgelopen jaar
Op 4 november vierden we Allerheiligen/Allerzielen. Tijdens de viering gedachten we in het bijzonder de mensen die in het afgelopen jaar zijn
overleden en van wie de uitvaart in onze kerk plaatsvond of elders met een
van onze voorgangers:
Anneke Lustermans-van Dam
overleden op 5 november 2017
Lex Pasman
overleden op 21 november 2017
Bep Frijns-Ruijschop
overleden op 9 december 2017
Mia Huntjens-Schobbelaar
overleden op 22 januari 2018
Jeane Muller
overleden op 24 januari 2018
Frans Reijnders
overleden op 9 februari 2018
Mien Hovens-van Hels
overleden op 12 februari 2018
Jac van der Scheer
overleden op 3 maart 2018
Leo Sikkenga
overleden op 18 april 2018
Marian Reinaerts
overleden op 10 mei 2018
Henriëtte Pronk-Figelet
overleden op 20 mei 2018
Gerrie Weijers
overleden op 3 juli 2018
Dekenale vormelingendag
Elk jaar is er een groep jongeren die het vormsel (willen) doen. Voor de
meeste parochies geldt dat het er niet meer zo veel zijn. Maar als je alle jongeren van de parochies van het dekenaat Heerlen bij elkaar in een sporthal
zet, dan ben je verbaasd over hoeveel het er allemaal samen zijn. En wat een
oorverdovend lawaai ze maken in zo'n sportzaal. Net als afgelopen jaar gaat
het dit jaar weer gebeuren: op zaterdagavond 17 november in sporthal De
Joffer in Voerendaal. Aansluitend aan sport en spel is er een fakkeloptocht
naar de kerk van Voerendaal.
Het is hartverwarmend om te zien dat we helemaal niet zo alleen zijn als we
soms denken, en voor de jongeren is het fijn om plezier te kunnen maken met
velen bij elkaar. Daarom is het goed dat de parochies, waar dat kan, samen
gaan werken. Vanaf dit jaar verzorgen de vormselgroepen van de Joseph- en
de Andreasparochie samen de voorbereiding op het vormsel. De parochies
trekken gelijk op. Catechiste Anita van de Berg geeft de catechetische lessen, de Andreas zorgt voor de diaconale activiteiten in het programma.

Solidariteitsmaaltijd en viering
De werelddag van verzet tegen armoede wordt elk jaar op 17 oktober gehouden. Deze dag is in het leven geroepen door en voor mensen die in armoede
leven. Zij laten op deze dag horen wat volgens hen nodig is om ons ervan
bewust te maken dat armoede
uitsluiten o.a. zou kunnen beginnen met gelijkwaardigheid en met
luisteren vanuit het hart, zonder
oordeel, commentaar of advies.
Naast elkaar ontmoeten tijdens
de maaltijd (een driegangenmenu) en tijdens de viering, kwam
het belang van luisteren volop
aan bod. Met een welkomstwoord, een gedicht, liedjes,
Bijbelteksten en overweging lieten we horen waarom het zo belangrijk is dat er naar elkaar geluisterd wordt.
Voor ons was het voorbereiden
en uitvoeren van deze activiteiten enorm leerzaam en
bemoedigend, het heeft ons
gesterkt en hoopvol gestemd
voor een toekomst, waarin we
samen kunnen werken aan een
wereld zonder armoede.
We danken het Anahatha koor,
voor hun zang en muziek tijdens de viering, Ben Dassen en
Mariёtte Hovens voor hun muzikale intermezzo´s en natuurlijk iedereen die geluisterd heeft. Dank ook voor
alle complimenten die we mochten ontvangen en de toeschietende handen
die mee geholpen hebben.
Marion Braad

Armoedeconferentie Roermond
Op 26 oktober vond in Roermond een conferentie plaats over armoede in
Limburg, georganiseerd door stichting de Pijler (een organisatie die zich bezig houdt met de armoedeproblematiek in Limburg), Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond en de Stichting Lezen & Schrijven. De Andreasparochie en de ATD Vierde Wereld waren erbij. De conferentie ging
vooral over schuldenproblematiek. Vanuit Lezen & Schrijven werd aandacht
gevraagd voor de groep mensen die moeite heeft met lezen en schrijven:
laaggeletterden hebben een grotere kans om in de schulden te komen en zij
vinden vaak niet de weg naar de overheid om hulp te vragen.
De directeur van de Limburgse Kredietbank kwam uitleggen hoe de overheid,
en ook zijn eigen bank, door de bureaucratische regelgeving mensen soms
helpt: van de regen in de drup. Zijn conclusie: het moet anders, minder regeltjes, meer maatwerk en oog voor de mensen en hun verhaal. Want in
Nederland hebben drie miljoen mensen schulden (hypotheken niet meegerekend), en van ongeveer 1,5 miljoen daarvan zijn de schulden zo groot (of is
het inkomen zo laag) dat de schulden niet meer op eigen kracht zijn af te lossen. Omgerekend kost de schuldsanering voor zulke mensen in Nederland
per hoofd van de bevolking jaarlijks 700 euro! In Limburg is de situatie nog
schrijnender dan elders; Heerlen staat op de tweede plaats op de ranglijst
van ‘arme steden’ in Nederland, Kerkrade op de negende. In Limburg is ook
de laaggeletterdheid groter dan in andere provincies.
Als drie miljoen Nederlanders schulden
Voor de superrijken gaat 2017 de
hebben, kun je dan volhouden dat het
boeken in als het beste jaar uit de
‘hun eigen schuld’ is? Satcha Maduro,
geschiedenis. Surfend op de golven
uitgeroepen tot Beste Kleurrijke Onvan een beurshausse zagen ’s wedernemer van Nederland in 2018,
relds
2.158
miljardairs
hun
vertelde hoe zij jaren geleden zelf in de
vermogen vorig jaar groeien met 1,2
biljoen euro tot 7,7 biljoen euro –
schulden is geraakt en zich daar met
even veel als het bbp van India, het
moeite uit heeft kunnen bevrijden. Zij
Verenigd Koninkrijk en Duitsland bij
was bezig met een carrière in het
elkaar. (Volkskrant 27 oktober
maatschappelijk werk maar raakte
2018)
haar baan kwijt doordat ze een kind
kreeg dat veel ziek was en om de haverklap in het ziekenhuis lag; haar vriend
nam de benen. Schaamte weerhoudt mensen vaak om tijdig hulp te zoeken.
Men denkt te lang het zelf nog op te kunnen lossen. Satcha kwam uit de
schulden doordat op het juiste moment de juiste mensen op haar pad kwamen, die begrepen dat een mens een droom nodig heeft om uit de misère te
komen. Zij hielpen haar een perspectief op de toekomst te ontwikkelen.
Satcha had geluk. Jozé van de ATD Vierde Wereld merkte tijdens de discussie op dat er voor veel mensen in armoede geen toekomstperspectief
bestaat. Wat kopen zij voor het succesverhaal van Satcha? Wie geeft hun
perspectief en hoop?
Voor mensen met taal-, lees- en schrijfproblemen heeft Schunck Taalhuis elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur spreekuur in het Glaspaleis. Samen
met de betrokkene wordt gezocht naar een passende cursus of begeleiding.

Nieuwe bisschop
Harrie Smeets, deken van Venray,
wordt de nieuwe bisschop van Roermond. Hij is de opvolger van mgr.
Wiertz, die vorig jaar met emeritaat
ging. Hij zal op zaterdag 8 december
tot bisschop worden gewijd in de Sint
Christoffelkathedraal te Roermond.
Wij feliciteren mgr. Harrie Smeets van
harte met zijn benoeming en bidden
dat zijn bisschopsambt tot zegen zal
zijn.
Breisters H100 onthaald op koffie met vlaai
Veel vrouwen hebben de afgelopen maanden zitten breien op de Heerlerbaan om in het feestelijk kader van 100 jaar Heerlerbaan de wijk te versieren
met allerlei creatief gebreide maaksels van hun hand. Als blijk van dank en
om te onderstrepen dat het in het
festiviteiten- en activiteitenprogramma van H100 er om gaat
mensen van de Heerlerbaan met
elkaar te verbinden en te zorgen
dat mensen elkaar ontmoeten,
hebben H100 en de Andreasparochie de breisters uitgenodigd
voor koffie en vlaai. Op maandag
15 oktober kwakwamen
45 dames
bijeen in
de Andreaskerk waar ze door de gastvrouwen van de
parochie hartelijk werden ontvangen en met elkaar
twee gezellige uurtjes hebben doorgebracht. Een geslaagde middag! Met dank aan de vrijwilligsters van
de parochie die ook deze keer graag bereid waren tijd
vrij te maken om deze middag mogelijk te maken.
Rob Pauls

Mondiale fietstocht door Parkstad
Het is zaterdag 27 oktober, 10 uur.
Achttien mensen hebben zich op het
Pancratiusplein verzameld voor een
fietstocht door Heerlen en Kerkrade. Het
is al de vijfde keer dat HeerlenMondiaal
zo'n fietstocht organiseert. De Andreasparochie is sterk vertegenwoordigd:
Geert, Eline, Nan en Karin fietsen mee.
Na een korte rit komen we bij de eerste
stop: het Repair Café in Zeswegen.
Deskundigen helpen bezoekers met het repareren van defecte artikelen:
elektronische apparaten, computers, kleding en meubilair. Ook voor problemen met software kun je hier terecht. Leo de Groot legt uit dat het niet goed
is om kapotte spullen zomaar weg te gooien. Slecht voor je portemonnee en
slecht voor het milieu. Het Repair Café is iedere maand open, meestal in
SamSam in Zeswegen, maar vier keer per jaar in Bocholtz.
Na een kopje koffie of thee leidt een flinke klim ons naar Kerkrade-West voor
een bezoek aan de Kansenwinkels. Na de bouw van een nieuw winkelcentrum in Kerkrade-West kwamen veel winkelpanden in de Akerstraat leeg te
staan. Een aantal hiervan werd ingericht als kansenwinkel. Onder begeleiding
van de werkcorporatie d'r Sjalter krijgen bewoners van de wijk hier nieuw perspectief op werk, betaald of als vrijwilliger. Monique ontvangt ons in het
Boutje. Hier wordt tegen kleine prijsjes tweedehandskleding verkocht. Ook
kun je hier kleding laten strijken. Aan de overkant zijn Samen aan Tafel en
Art-For-All gevestigd. In het sociaal wijkrestaurant kunnen bewoners elkaar
tweemaal per week ontmoeten bij een goede maaltijd. In de werkplaats Artfor-All worden snuisterijen gemaakt, maar ook prachtige leren tassen. Ook
kun je je maatkleding laten aanmeten door een professionele Syrische kleermaker.
De volgende stop is het project Superlocal in Bleijerheide. Geordy van
Bussel van HEEMwonen wacht ons op
met een buitengewoon leerzame presentatie over de transformatie van een
wijk met vier grote flatgebouwen naar
een wijk met hoofdzakelijk eengezinswoningen. Het materiaal van de flats
wordt in de nieuwe woningen hergebruikt. Het expogebouw waarin we
werden ontvangen is al gebouwd uit delen van een appartement uit een van
de afgebroken flats.
Via Horbach en de Heerlerbaan rijden we terug naar het Pancratiusplein. Het
was een mooie tocht langs inspirerende projecten. We danken alle mensen
die ons ontvangen hebben voor hun mooie verhalen.
Rens Trimp

In gesprek met Marianne Duurvoort
Op 16 oktober zaten wij in de koffiekamer van de Andreas voor dit gesprek.
Ergens in haar verhaal klonken de woorden “Zeg maar ja tegen het leven, ja
tegen het leven...anders zeg 'r ’t leven nog nee.” Wij dachten eerst dat deze
woorden van Toon Hermans waren maar ze blijken van Wim Sonneveld te
zijn. Grappig als ze klinken, bevatten ze wel wijsheid, die als een rode draad
door Marianne’s leven loopt. Zij vertelt:
“Ik heb kritieke momenten meegemaakt, waarin ik keuzes moest
maken. Mijn man Frits is op Java geboren, en in 1946 (hij was toen nog
een kind, pas 11 jaar) naar Nederland
gekomen. Wij hebben toen we trouwden, voor elkaar gekozen in lief en
leed, maar zijn driejarig verblijf als
kind bij zijn moeder in het Jappenkamp had hem zodanig voor het
leven getekend dat het niet alleen
voor hem zwaar was maar ook op
anderen drukte. Ik heb voor de keuze gestaan: blijf ik trouw of loop ik er voor
weg? Hij was en bleef in wezen een lieve man, ik hield van hem. Ik heb toen
voor hem gekozen, omdat ik hem begreep vanwege zijn kampverleden. Ik
voelde dat ik niet gelukkig zou zijn, als ik daarvan weg zou lopen. Ik ben nu
(hij is zeven jaar geleden gestorven) heel blij dat ik toen ja heb gezegd, toen
ik voor die keuze stond.
Ik ben geboren in Heerlen en ging naar school in de Klompstraat. Wij zijn van
een muzikale familie; mijn grootvader was 50 jaar organist in de Pancratius,
mijn vader muziekleraar aan de muziekschool; ikzelf hou ook van muziek en
mijn kinderen niet minder. Ik heb drie kinderen, resp. twee zoons en de jongste een dochter. De oudste zoon is homo en sinds 1999 getrouwd; als ik zie
hoe gelukkig zij zijn en hoe fijn zij met elkaar omgaan, kan niemand mij de
gedachte afnemen dat het goed is zoals het is: ‘zeg ja tegen het leven’. De
tweede (een zoon) en de derde (dochter) hebben beiden een handicap; ze
zijn praktisch blind, en resp. 13 en 6 jaar intern geweest op de blindenschool
in Grave, maar ze staan heel positief in het leven. Deze zoon woont zelfstandig, speelt muziek en componeert. De dochter heeft de Sociale Academie in
Eindhoven afgerond en is werkzaam in ICT. Interessant is dat zij – sportief
als ze is – twee keer is geselecteerd om met de paralympics mee te doen. Ik
ben trots op mijn kinderen en heb een fijne warme relatie met hen.
Via de oudste en de jongste ben ik bij Samen Onderweg op de Akerstraat
gekomen. En toen de Akerstraat werd opgeheven, heb ik bewust gekozen
voor de Andreaskerk. Ik voel mij wel bij die keuze, omdat ik er zoveel betrokkenheid van mensen bij elkaar ervaar. Iedereen is – en voelt zich – er heel
welkom; ik wil hier vooral mijn waardering uitspreken voor de gastvrouwen
die daar een belangrijke rol in spelen. Het gaat ook allemaal zo natuurlijk en

ongedwongen. Je voelt je thuis, je wordt gemist als je er niet bent. Dit is wat
volgens mij een kerkgemeenschap hoort te zijn. Mijn huidige vriend Martin
Goessens is het, wat dit betreft, helemaal met mij eens; we praten daar vaak
over; hij komt hier graag.
Mensen die in mijn leven heel veel voor mij betekend hebben? Dat is op de
allereerste plaats mijn schoonmoeder. Met haar vijf kinderen heeft ze een
drietal jaren in het Jappenkamp doorgebracht; een sterke vrouw, heel gelovig, op God vertrouwend in moeilijke situaties. Ze was een moeder voor me;
ruimdenkend en open naar anderen. En ik noem hier ook mijn huisarts, dokter Dias, die heel nabij was in de periode dat mijn man Frits palliatieve zorg
nodig had. Zoals zij in het leven stonden heeft mij geïnspireerd in mijn leven.
Zij hebben mij laten zien dat geloven een werkwoord is: je verhouden tot de
dingen die gebeuren, en tot de mensen om je heen, met het voorbeeld van
Jezus van Nazareth voor ogen. Als ik op vakantie ga, zorg ik natuurlijk altijd
dat ik een paar boeken bij me heb; een of andere historische roman, maar in
ieder geval de Psalmen in de vertaling van Ida Gerhardt; dit laatste boek gaat
altijd mee.
Als ik vandaag drie mensen aan tafel mag nodigen, denk ik aan mijn vrienden, Martin natuurlijk, en Wim en Annemarie Warmerdam. Wij hebben niet
alleen dezelfde hobby’s zoals muziek en graag wandelen, maar vinden elkaar
ook in gesprekken. Aan Wim zou ik daarom ook het stokje voor het volgende
gesprek willen doorgeven.”
Het werd tijd dat we ons boeiende gesprek hier eindigden; anders zou Martin
‘voor de deur staan te wachten’.
Geert Bles
AGENDA
Iedere woensdag
10.00 uur: taalles
13.30 uur: ATD Vierde Wereld
11 oktober t/m 28 november
Tentoonstelling Sandra Hendriks
Donderdag 15 november
12.00 uur: soep met inhoud
Vrijdag 16 november
10.30 uur: in gesprek met de Bijbel
Woensdag 21 november
19.00 uur: Cantorgroep
Donderdag 22 november
10.00 uur: leesgroep Vraag en het
wordt gegeven

Woensdag 28 november
14.00 uur: adventskrans maken
Zondag 2 december
14.30 uur: concert Vocalgroup Magan
Woensdag 5 december
19.00 uur: Cantorgroep
Donderdag 6 december
10.00 uur: leesgroep Vraag en het
wordt gegeven
Zondag 9 december
11.15 uur: kerst-weggeef-markt
Woensdag 12 december
19.30 uur: pastoraal team
Donderdag 13 december
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
Rekeningnummers
NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778
Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org
Redactie
Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp
Overleden
17 oktober 2018
Ineke Elzinga
Het volgende parochieblad
verschijnt in de week van 17
december. Intenties voor 22
december t/m 13 januari
graag uiterlijk 3 december
opgeven. Ook kopij graag
voor die tijd aanleveren.

VIERINGEN
17 november – 16 december
Zaterdag 17 november
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 18 november
10.30 uur: woord- en communieviering
Zaterdag 24 november
18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 25 november
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Cantorgroep
Gebed voor Leen Adriaanssen (jaardienst)
12.30 uur: doopdienst Oliver, Louise en
Emily Reinaerts
14.00 uur: doopdienst Rosa Römgens
Eerste zondag van de advent
Zaterdag 1 december
18.00 uur: sterretjesviering met zegening
adventskransen
Zondag 2 december
10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Jac van der Scheer en Fiet Trepels-Kerstjens (jaardienst)
Vrijdag 7 december
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Tweede zondag van de advent
Zaterdag 8 december
18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor Pascalle Flekken
Zondag 9 december
10.30 uur: eucharistieviering met kindernevendienst
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Annemarie Warmerdam (vw.
85e verjaardag) en overleden familie Warmerdam-Seelen
Derde zondag van de advent
Zaterdag 15 december
18.00 uur: Solidaridadviering
Zondag 16 december
10.30 uur: Solidaridadviering, met kindernevendienst
Gebed voor Bep Frijns-Ruijschop (jaardienst) en Marian Reinaerts

