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We naderen de tijd voor het Kerstfeest, een groot feest dat het verdient om je
goed op voor te bereiden. Uiterlijk zowel als innerlijk. Met die buitenkant weten we wel raad. De reclamekaravaan draait op volle toeren.
Die binnenkant heeft het wat moeilijker in deze zo hectische en vaak individualistische maatschappij. Misschien zouden we een nieuwe Johannes de
Doper moeten krijgen…
Of, met de woorden van Felicia Dekkers (in Op weg naar Kerstmis 2010):
Geef mij een man
die roept in de woestijn,
die preekt en doopt en wijst,
dat wij nog niet verloren zijn.
Geef mij een Mensen-Zoon
die in de woestijn verblijft,
totdat Hij nieuwe levenswoorden vindt,
waarmee Hij ons de woestijn uit leidt.
Geef mij een sterke mens
in de woestijn van deze tijd,
die om rechtvaardigheid en liefde roept,
zólang, zólang, tot ieder is bevrijd.
Wij wensen u een goede advent toe.

Nieuwe liturgieboekjes
Het nieuwe liturgieboekje (voor de liturgie door het jaar) is in juli van dit jaar in
gebruik genomen. De positieve geluiden hierover hebben ertoe bijgedragen
dat ook voor de kersttijd een nieuw liturgieboekje wordt samengesteld. Mogen wij ook voor deze kerstuitgave op uw financiële ondersteuning rekenen?
Het drukken van de boekjes kost ongeveer € 500,-. Uw bijdrage kunt u storten op rekening NL97 ABNA 0514602341 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Andreas
o.v.v. liturgieboekjes. Elk bedrag is welkom, ook een klein bedrag.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
Marga Peters
Uitnodiging adventskrans maken
Sinds enkele jaren maken de communicantjes voor het begin van de advent
samen een eigen adventskrans. Deze wordt dan tijdens de sterretjesviering
op zondag 1 december om 10.30 uur gezegend en door de kinderen mee
naar huis genomen.
Wij willen ook dit jaar weer alle kinderen hiervoor uitnodigen. Wie het fijn vindt
om – samen met de communicanten – op de pastorie een adventskrans te
maken, is welkom op vrijdag 29 november. We werken van 15.30 tot 16.30
uur. Wij zorgen voor de kransen; brengen jullie zelf wat groen mee, en ook
vier kaarsen en enkele versieringen (wij hebben wel lint om om de krans te
wikkelen). Graag even opgeven als je wilt komen, zodat we genoeg kransen
kunnen kopen (voor 20 november via parochiesintandreas@home.nl of een
briefje op de pastorie).
Sterretjesviering
Op zondag 1 december is om 10.30 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
2018 en begin 2019 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.
Adventsconcert door Vocalgroup Magan
Voor de vierde keer verzorgt Vocalgroup
Magan uit Mechelen een adventsconcert in
de Andreaskerk. Magan is een muziekgezelschap met een origineel, populair
repertoire en uitgekiende meerstemmige
arrangementen onder de bezielende leiding
van dirigent Jo Smeets. Ze brengen op deze adventszondag een sfeervol programma
met luisterrijke songs, composities en arrangementen.
Zondag 8 december, 14.30 uur, Andreaskerk. Entree: € 5,-.

Bezoek bisschop
Van 22 t/m 24 november bezoekt onze nieuwe
bisschop mgr. Smeets het dekenaat Heerlen,
zoals hij in de loop van het jaar ook alle andere
dekenaten bezocht.
De bisschop zal via diverse bijeenkomsten kennismaken met het dekenaat. Zo zal hij samen
met de burgemeesters van het dekenaat een
ontmoeting hebben met de diaconale groepen,
samen zijn met de kerk- en locatiebestuurders,
deelnemen aan de vormelingendag en een bezoek brengen aan onze parochiedag (daarover
verder meer).
Er zijn ook bijeenkomsten waarbij iedereen welkom is, en waarvoor aanmelding niet nodig is:
• zaterdag 23 november, 10.00 uur, mis in de Theresiakapel (Putgraaf),
waarna gelegenheid tot ontmoeting in de naastgelegen zaal van de Twee
Gezusters;
• zondag 24 november, 11.15 uur, mis in de Corneliuskerk (Heerlerheide) ter
afsluiting van de viering van het 180-jarig bestaan van de parochie, met na
afloop gelegenheid tot ontmoeting in de hal van het naastgelegen zorgcentrum Ter Eyck;
• om 15.00 uur in café Pelt een Noa de Mes-special, waar de bisschop de
eregast is, geïnterviewd wordt en het gesprek met de gasten aangaat;
• diezelfde zondag om 17.00 uur vespers in de kerk van de Laanderstraat.
Wij heten bisschop Harrie Smeets van harte welkom in Heerlen en nodigen u
van harte uit om hem te ontmoeten. Hij gaat rond om het bisdom te ontmoeten en te leren kennen; laten we ons dan ook kennen door hem te ontmoeten.
Welkom iedereen!
Deken Hans Bouman
Parochiedag
Op zaterdagochtend 23 november houden wij in onze parochie onze jaarlijkse parochiedag. De ochtend begint om 9.30 uur met een kopje koffie en duurt
tot ongeveer 13.00 uur met aansluitend een eenvoudige lunch (‘broodje op de
vuist’). Dit jaar willen we niet zoals de afgelopen jaren praten en discussiëren
over de kerk, maar met z’n allen een gebedsviering maken die ter afsluiting
aan het eind van de ochtend wordt gehouden. De ervaring leert dat samen
een viering bedenken en die uitvoeren vaak leidt tot een heel andere beleving
van de liturgie en tal van leermomenten kan bieden. Of dat ook op de 23e bij
ons gebeurt, weet niemand. Maar het is een keer de moeite van het proberen
waard, zo heeft het pastoraal team gemeend.
Een viering maken met een groep mensen door de eigen creativiteit de vrije
hand te geven vereist deskundige begeleiding en sturing. We hebben Franck
Ploum bereid gevonden ons door de ochtend heen te loodsen. Franck Ploum
heeft veel ervaring in het tot stand brengen en verzorgen van zulke bijzonde-

re vieringen. In onderstaande tekst vertelt hij wat hij zich voor de parochiedag
voorstelt.
Het toeval wil dat in het weekend van 22-24 november bisschop Harrie
Smeets ons dekenaat bezoekt en kennis komt maken met de verschillende
parochies. Als alles volgens plan verloopt, doet de bisschop onze parochie in
de loop van de ochtend aan en neemt hij deel aan de viering. Na afloop is er
nog tijd voor een ongedwongen samenzijn met de bisschop en deken Hans
Bouman onder het nuttigen van een broodje en kopje koffie. Daarna vertrekt
de bisschop naar een volgende activiteit in een andere parochie.
Als u wilt deelnemen aan de parochiedag, schrijf u dan in op de lijst op het
prikbord of stuur een mail naar parochiesintandreas@home.nl.
Het pastoraal team
Franck Ploum schrijft: “Tijdens de parochiedag bereiden we samen een bijzondere viering voor rond het verhaal van het ‘gouden kalf’. Het verhaal
waarin Mozes met de Tien Woorden van de berg af komt en ziet dat het volk
een gouden stierkalf heeft gemaakt en daar in aanbidding omheen danst en
zingt. Ze wilden geen onzichtbare maar een zichtbare god hebben.
Dit betekent dat we de dag afsluiten met een korte gebedsviering van ongeveer een half uur die vorm wordt gegeven met alles wat we van te voren
gezamenlijk hebben bedacht en voorbereid. Met elkaar maken we de viering
en daarbij gaan we vooral aan de slag met de vragen: wat vertelt het verhaal
van het ‘gouden kalf’ mij? Wat raakt me in dit verhaal? Wat herken ik? Heb ik
ook een ‘gouden kalf’?”
Franck Ploum (1968) is theoloog en verbonden aan de oecumenische Ekklesia Breda, het bijbels leerhuis Zinsverband en daarnaast werkzaam voor de
Congregatie van de Broeders van Huijbergen. Hij komt uit Kerkrade en studeerde theologie aan de UTP in Heerlen. Hij schrijft teksten en liturgische
liederen en publiceert regelmatig bij Uitgeverij Abdij van Berne.
Opheffing van curieafdelingen in het bisdom
U heeft het wellicht in de krant gelezen: de bisschop heeft besloten vanwege
de financiële situatie van het bisdom een aantal diocesane organisaties op te
heffen. Veertien werknemers verliezen hun baan. Het betreft Kairos (de catechistenopleiding voor vrijwilligers), de Diocesane Pastorale Dienst en de
diaconale Dienst Kerk en Samenleving. De maatregel van de bisschop heeft
veel deining veroorzaakt in de kerkelijke wereld in Limburg. De bisschop wil
in de toekomst de nadruk leggen op de parochies waar het kerkelijk leven
zich afspeelt. Het bisdom is dan nog hoofdzakelijk op de achtergrond ondersteunend aanwezig op het gebied van financiën, wet- en regelgeving en
vastgoedbeheer. De tijd zal leren wat de beslissing van de bisschop betekent
voor het kerkelijk leven in Limburg.
Rob Pauls

Fotoclub Heerlerbaan viert 30-jarig jubileum
Fotoclub Heerlerbaan bestaat dertig jaar. In het voorjaar van 1989 werd de
Amateurkunstkring Heerlerbaan opgericht, bestaande uit een schilderclub en
een fotoclub. Na enkele jaren is besloten dat beide clubs afzonderlijk verder
gaan. De fotoclub als Fotoclub Heerlerbaan.
Als kleine club van toen, met een wisselend aantal leden, is de club uitgegroeid tot een bloeiende club van 25 leden die fotografie als hobby hebben.
De vereniging heeft in de loop der jaren veel leden gehad, een enkeling is al
30 jaar lid.
Het niveau van de leden is zeer divers. Van mensen met een vakdiploma tot
pas beginnende fotografen. Hierdoor is de fotoclub zeer laagdrempelig en
kan iedereen lid worden.
Na diverse omzwervingen is ons huidige clublokaal gevestigd in het Buurtpunt aan de Peter Schunckstraat 340a. Naast de twee clubavonden per
maand houden we ook regelmatig uitstapjes om samen te fotograferen. Behalve samen fotograferen willen we ook van elkaar leren in een gezellige
sfeer.
De fotoclub viert dit heuglijke feit met een jubileumexpositie van 15 tot en
met 27 november in de Andreaskerk.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10:00 tot 12:00 uur. Op zondag 24 november is er een speciale middagopenstelling van 14:00 tot 16:00 uur. De
koffie staat klaar. Kom genieten van een mooie speciale tentoonstelling.
Op 15 november om 19:00 uur is de feestelijke opening door Barry Braeken,
oud wethouder van Heerlen. De opening zal worden opgeluisterd door muziekgroep Ubuntu. U bent van harte welkom bij deze feestelijke opening.
Expositie Hub Janssen
30 november 2019 tot 15 januari 2020
Hub Janssen, geboren in Vaals en nu
woonachtig op Heerlerbaan, toont in deze
overzichtsexpositie schilderijen en tekeningen in gevarieerde technieken.
Kenmerkend voor zijn werk is het verwerken van indringende historische feiten,
bijzondere culturele aspecten en reiservaringen, dingen uit het dagelijkse leven en
natuurervaringen, gezien vanuit een filosofisch oogpunt. Het respecteren van
historische waarden en het benaderen
van de visie van natuurvolken, veelal met
het landschap als platform vormen in zijn gehele oeuvre een rode draad.
Als u overweegt om een werk van Hub Janssen te kopen, dan kunt u contact
opnemen met Marga Meyer (045 - 541 51 77).

Samen koken, samen eten,
samen praten over het onrecht van armoede
Tijdens de internationale Dag van de Armoede op
17 oktober 2019 stonden we in Limburg gezamenlijk op tegen armoede en de gevolgen daarvan.
In heel Limburg werd tijdens kooksessies op meer
dan twintig verschillende plaatsen samen gekookt,
gegeten en nagedacht hoe we armoede en de gevolgen daarvan kunnen aanpakken.
In Heerlen werd op drie plekken meegedaan.
In het Aambosveld was ATD bij Radar te gast. In de ontmoetingsruimte startten ze met het samen groenten snijden voor de soep; zowel bewoners van de
flat als cliënten van Radar schoven aan, ongeveer 20 personen. Er ontstond
een levendig gesprek over de AOW, die toch wel karig is als je geen pensioen erbij hebt. Anderen vertelden over hun weekgeld dat krap bemeten is.
Men noemde zich niet arm, maar het is wel goed opletten waar je je centjes
aan uitgeeft. Toen de soep klaar was, werd er heerlijk van gesmuld.
Wij, ATD Vierde Wereld en de Andreasparochie, hebben in het winkelcentrum Giesen-Bautsch op de Heerlerbaan soep met stokbrood uitgedeeld aan
het winkelend publiek. Menigeen was geïnteresseerd in wat wij als beweging
en parochie doen, anderen vertelden hun eigen ervaringen met armoede.
Sommigen waren speciaal gekomen en hadden het in hun agenda gezet zodat ze ons niet zouden mislopen. Ook verschillende parochianen kwamen
voor een kopje soep en om hun steun te betuigen. De sfeer was ontspannen
en gezellig ondanks het beladen onderwerp. De soep ging er goed in. Naar
schatting hebben zeker 45 mensen een kop soep gegeten en met ons een
praatje gemaakt.
De PKN en de Andreasparochie hadden op de tweede Promenade bij boekhandel Van der Velden Van Dam hun stek. Ook daar zijn goede en
interessante gesprekken ontstaan bij het eten van een kopje soep.
We kunnen tevreden terugkijken op een geslaagde activiteit.
Marion Braad

Terugblik viering 27 oktober 2019
Het is niet eenvoudig een stukje te
schrijven over de viering als je applaus en zoveel complimenten hebt
gekregen. Zo’n groot gevoel van
trots heb ik niet eerder gevoeld voor
ons team.
Het thema was 'de smaak van armoede, de smaak van samen delen'.
Geen gemakkelijk thema. We waren
ons ervan bewust dat de ervaringen
uit het leven gegrepen van de mensen die in armoede leven, soms al
generaties lang, zouden kunnen confronteren.
Al tijdens de viering voelde ik hoe het bij iedereen binnenkwam, ook bij ons.
Vooral het gedicht van Jozé, de ervaringsverhalen en ook de overweging. Het
openingslied De Woede van de Armoede van Frank Boeijen, dat het Sopafkoor speciaal voor ons had ingestudeerd, zette meteen de toon. Wij voelden
ons hierdoor enorm gesterkt. Ook de andere liederen door hen gezongen sloten mooi aan en versterkten onze verhalen; het maakte het tot een intens
geheel.
Natuurlijk waren we zenuwachtig en erg opgewonden, wat zo nu en dan ook
een beetje merkbaar was. Maar de drang om ons verhaal zo goed mogelijk te
vertellen voerde de boventoon.
Zoals Eugenie vertelde in het welkomstwoord is de voorwaarde om te kunnen
zijn wie we zijn, een plek te hebben waar je thuis bent en waar je je veilig en
vertrouwd voelt. Deze plek is o.a. de huiskamer van de parochie, waar we
deze viering hebben voorbereid. Ook vandaag voelden we dat we ‘thuis’ ontvangen werden door de aanwezigen van de viering. Dank voor jullie
geopende ogen, oren en hart.
Marion Braad

Vastenactie 2020
De aftrap voor de Vastenactie 2020 gebeurt in het bisdom Roermond dit jaar
op zaterdag 23 november in Roermond. Het thema van de Vastenactie 2020
luidt ‘Werken aan je toekomst’. De ervaring leert hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding
krijgen om een vak te leren. Wereldwijd krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter
vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak, zoals kleermaker,
bakker, winkelier of bijenhouder, te leren waarmee je een inkomen kunt verdienen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar
school gaan en door kunnen leren! Vastenactie doet dat door het komende
jaar tal van projecten te steunen. Zambia is het land dat komend jaar in de
schijnwerpers van Vastenactie staat.

In gesprek met Ria Post
Zorg voor mensen zit in haar genen, bleek vanaf het
eerste moment dat wij bijeenkwamen voor dit interview.
Zij vertelt, ik luister:
“Ik ben geboren in 1960 in Geleen als oudste van vier
kinderen in een hecht gezin; vader was accountant bij
de DSM. Na de mavo koos ik voor de INTAS, een
voorbereidende opleiding, en daarna voor de opleiding
ziekenverzorging in het ziekenhuis in Geleen en in verpleegklinieken. Het was allemaal gericht op de zorg,
vooral van oudere mensen; ik voelde mij daarbij als een vis in het water.
In 1987 ben ik met Nico getrouwd en zijn we in Heerlen komen wonen; ons
huwelijk werd gezegend met dochter Linda; haar gezondheid heeft ons aanvankelijk wel zorgen gekost, maar ze is nu gelukkig goed gezond. Toen ik
naar Heerlen kwam, heb ik eerst in de verpleegkliniek gewerkt; vandaar ben
ik in de thuiszorg gaan werken, eerst in Haagdoorn; later kwam Douve Weien
erbij. Daar werk ik nog, en nog altijd met veel plezier, al wordt het vanwege
de toenemende zorg (langer thuis, etc.) wel zwaarder.
Mijn betrokkenheid bij de Andreaskerk is eigenlijk vanzelf ontstaan; in Geleen
waren mijn ouders trouwe kerkgangers en altijd actief (lector); toen wij als gezinnetje in 2001 op de Maaierhof in Heerlerbaan kwamen wonen, zijn we dus
bijna vanzelfsprekend bij de Andreas terecht gekomen. Ik herinner me de
verschillende groepen die toen gevormd werden in aanloop naar het 25-jarig
jubileum van de parochie; ik zat in de groep ouders van schoolgaande kinderen; langs die weg ben ik in de werkgroepen kindernevendienst, vormselvoorbereiding en ontmoetingsgroep terecht gekomen.
Wat me in de Andreas aanspreekt is het laagdrempelige menselijke aspect,
mensen voelen zich betrokken bij elkaar, zijn geïnteresseerd in elkaar, mogen zijn wie ze zijn, iedereen is welkom, er wordt geen verschil gemaakt;
vluchtelingen mogen aankloppen, hun verhaal wordt serieus genomen.
Mijn geloof betekent veel voor mij; het geeft mij houvast en rust in mijn leven
wanneer het niet allemaal meezit; mijn opa die erg veel heeft meegemaakt,
was daarin mijn grote voorbeeld; hij bleef altijd rustig en positief.
In mijn werk word ik regelmatig geconfronteerd met de dood; ik ontmoet
mensen die er bang voor zijn; ik heb dat niet, het hoort bij het leven. Wel ben
ik bang voor de manier waarop; misschien heeft dat ook te maken met mijn
astma die mij soms letterlijk benauwd maakt. Misschien dat ik daarom in het
afgelopen jaar wel gekozen heb om de palliatieve-zorgopleiding aan de Hogeschool Zuyd te doen. Ik ga namelijk veel met oudere kwetsbare mensen
om en vind dat het laatste stukje van hun leven er ook mag zijn, en kwalitatief
zo goed mogelijk. Wat die gedachte betreft, heb ik heel veel te danken aan
rector Simmelink, die indertijd bij de opleiding in Geleen benadrukte dat naast
de technische kant van de zorg er grote aandacht moest uitgaan naar welbevinden zoals kwaliteit van leven, relaties met gezinsleden, etc.; dankzij deze
heel bijzondere man heb ik daar altijd speciaal op gelet en voel ik dat dit aspect voor mij in mijn contact met mijn cliënt zwaar weegt.

Als je mij ten slotte de gelegenheid zou bieden om drie mensen aan tafel te
nodigen, denk ik aan die rector Simmelink uiteraard, en wat zou ik daar graag
Michelle Obama bij hebben, maar ook Angelica Thieriot die ‘Planetree’ heeft
opgericht; we zouden dan spreken over wat hen in hun leven zo heeft geïnspireerd en over hoe belangrijk het is te luisteren naar de mensen die aan je
zorg zijn toevertrouwd.”
Hiermee kwam een einde aan het interessante gesprek met Ria; zij geeft het
stokje door aan Marion Braad; naar haar verhaal zien we uit in het volgende
parochieblad.
Geert Bles
Amazonegebied
Toen Geert Bles ongeveer een jaar geleden door vrienden uit België werd
aangesproken op de kwalijke rol die Nederlandse bedrijven en de Nederlandse overheid spelen in het Amazonegebied, voelde hij zich geroepen om in
actie te komen. Binnen de Andreasparochie vond hij een aantal medestanders en later kwamen daar nog mensen bij van Heerlen Mondiaal en de
Steungroep Indianen in Brasil. Zo ontstond wat we meestal de Amazonewerkgroep noemen.
Wat is er aan de hand in het Amazonegebied?
Al heel lang wordt het Amazoneregenwoud
bedreigd door grootschalige landbouw, mijnbouw en de aanleg van wegen. Grote stukken
bos worden gekapt of platgebrand om plaats
te maken voor de verbouw van vooral soja.
De grond wordt vergiftigd door de mijnbouw.
De inheemse bevolking raakt haar bestaansbronnen kwijt, wordt verjaagd en
soms vermoord. Officieel heeft de inheemse bevolking wel rechten, maar die
worden met voeten getreden. Vooral na het aantreden van Bolsonaro als
president zijn de schendingen van de rechten van de bevolking sterk toegenomen.
De laatste jaren wordt gewerkt aan wegen, spoorwegen en havens in het
Amazonegebied om het transport van vooral landbouwproducten te vergemakkelijken. Daardoor dreigt de verwoesting van het Amazonegebied
versneld te worden. Een aantal Nederlandse bedrijven werkt hier aan mee en
de Nederlandse overheid helpt daarbij.
Wat doet de Amazonewerkgroep?
In Nederland maken veel mensen zich zorgen over de ontwikkelingen in het
Amazonegebied, maar over de Nederlandse betrokkenheid daarbij hoor je
minder. Onze werkgroep richt zich vooral op dat laatste. We hebben een
open brief met vragen geschreven aan de betrokken bedrijven en aan minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In
eerste instantie kregen we daarop weinig inhoudelijke respons en daarom zijn
we een aantal vervolgacties gestart.

Naar de politiek: We hebben een brief gestuurd naar de leden van de vaste
Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
met het verzoek de Nederlandse betrokkenheid bij de problemen in het Amazonegebied aan de orde te stellen. De commissie wilde zelf geen actie
ondernemen, maar van sommige Kamerleden kregen we wel een reactie.
Verder zijn er sinds die tijd door leden van PvdA, PvdD, SP, GroenLinks en
D66 zeer regelmatig vragen gesteld aan minister Kaag over de verwoesting
van het Amazonegebied en de Nederlandse betrokkenheid daarbij. Uit de
antwoorden van de minister blijkt dat ze wel met bedrijven in gesprek wil
gaan over maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar bedrijven niet
kan dwingen. Ook uitsluiten van een aanbesteding is juridisch niet mogelijk.
Naar de bedrijven: Omdat we van de aangeschreven bedrijven geen reactie
ontvingen, hebben we een paar bedrijven gebeld (Boskalis, Pantheia, Cargill
en Arcadis). Dat heeft vooralsnog niet geleid tot een inhoudelijke reactie.
Naar de kerk: Met het oog op de bijzondere synode over het Amazonegebied
hebben we een brief aan de Nederlandse bisschoppen gestuurd over onze
zorg over het Amazonegebied en de Nederlandse activiteiten daar. Via mgr.
Jan Liesen kregen we antwoord. Hij zegt dat de Nederlandse bisschoppen uiteraard niet zijn uitgenodigd voor de Amazone-synode, maar dat zij met name
de bisschop van Paramaribo willen ondersteunen in de strijd voor rechtvaardigheid en waarheid; en dat zij de lokale bisschoppen (o.a. de bisschop van
Paramaribo) graag op de hoogte willen brengen van onze brief en hen bemoedigen om de stem van de Kerk te laten horen op de Amazone-synode.
Interessant is dat de bisschop van Paramaribo, Karel Choennie, in Trouw van
28 oktober over dit onderwerp spreekt. De laatste vraag en antwoord in het
interview zijn:
"V: En als gelovigen u thuis op de man af vragen: 'Bisschop, komen die gehuwde priesters er nu of niet?' Wat zegt u dan?
A: Ik denk eerlijk gezegd dat ze eerder zullen vragen: wat heeft de synode
gezegd over mensenrechten en de bescherming van het Amazonewoud? Die
hele celibaatdiscussie leeft bij hen minder."
Naar de pers: We hebben kranten benaderd, rechtstreeks en via ons bekende journalisten. Tot nu toe heeft dat niet geleid tot veel publiciteit.
Hoe gaan we verder?
De werkgroep is van plan door te gaan op de ingeslagen weg. Met de bedrijven zouden we graag in gesprek gaan om van hen persoonlijk te horen hoe
ze denken over hun activiteiten in het Amazonegebied. De politiek, de kerken
en de pers willen we aanzetten tot meer aandacht voor de Nederlandse betrokkenheid bij het Amazonegebied. We stellen suggesties en nieuwe ideeën
zeer op prijs. Dus laat van je horen.
Rens Trimp

AGENDA

COLOFON

Iedere maandag en woensdag
10.00 uur: taalles

Contact
Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 - 541 33 81
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreas-parochie
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. van
10.00 tot 12.00 uur

Iedere woensdag
13.30 uur: ATD Vierde Wereld
Vrijdag 15 november
10.30 uur: In gesprek met de Bijbel
19.00 uur: feestelijke opening expositie Fotoclub Heerlerbaan
15 november t/m 27 november
Expositie Fotoclub Heerlerbaan
Dinsdag 19 november
14.00 uur: leesgroep Een nieuwe
aarde
Woensdag 20 november
19.00 uur: Cantorgroep
Donderdag 21 november
12.00 uur: soep met inhoud
Zaterdag 23 november
10.00 uur: parochiedag (ontvangst
vanaf 9.30 uur)
Donderdag 28 november
14.00 uur: gespreksgroep Kerk en
geloof
19.30 uur: gespreksgroep Kerk en
geloof
Vrijdag 29 november
15.30 uur: adventskransen maken
30 november tot 15 januari
Expositie Hub Janssen
Dinsdag 3 december
14.00 uur: leesgroep Een nieuwe
aarde
Woensdag 4 december
19.00 uur: Cantorgroep
Zondag 8 december
14.30 uur: concert Vocalgroup Magan

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
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

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week van
16 december. Intenties en kopij voor
21 december t/m 19 januari graag uiterlijk 2 december opgeven.

VIERINGEN
16 november t/m 15 december

Vrijdag 6 december
10.30 uur: eerstevrijdagviering

Donderdag 14 november
10.30 uur: Corisbergviering

Tweede zondag van de advent
Zaterdag 7 december
13.30 uur: presentación de tres años
Amélie van Ast

Zaterdag 16 november
18.00 uur: eucharistieviering in de
huiskamer
Zondag 17 november
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
15.00 uur: doop Owynn Destiny en
Misty Heaven Boosten
Zaterdag 23 november
18.00 uur: woord- en communieviering in de huiskamer
Gebed voor Liesbeth Hulsteijn
Zondag 24 november
10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Riet Wark-Bemelmans
en voor Leen Adriaanssen (jaardienst)

18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 8 december
10.30 uur: woord- en communieviering
Derde zondag van de advent
Zaterdag 14 december
18.00 uur: eucharistieviering in de
huiskamer
Gebed voor Pascalle Flekken (i.v.m.
Kerstmis)
Zondag 15 december
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Kindernevendienst
Gebed voor: Ada Hayes-Beekveld
(vw. verjaardag)

13.15 uur: doop Silicia Pin
Eerste zondag van de advent
Zaterdag 30 november
18.00 uur: eucharistieviering in de
huiskamer
Zondag 1 december
10.30 uur: sterretjesviering
Koor: Sound of Peace and Freedom

Overleden
26 oktober 2019
Ans Limpens-Timmermans
28 oktober 2019
Sjra Raemaekers

