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Advent is wachten. Wachten en verlangen
totdat het eindelijk gebeuren gaat
wat werd voorspeld in de profetenzangen;
wachten, tot God het woord vervult in daad.
Advent is luist’ren. Luist’ren en verlangen
totdat de hemel lichtend opengaat
en je omspoeld wordt door de eng’lenzangen;
luisteren, totdat je hart méézingen gaat.
Advent is komen. Komen met verlangen
naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat
en onze mond vervult met nieuwe zangen
en waar geloof verandert in de daad.
Advent is bidden. Bidden vol verlangen
opdat Gods rijk van vrede komen gaat;
en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen
waar ons verlangen in aanbidding overgaat.
Nel Benschop

Corona en de Andreasparochie
Al 8 maanden bepaalt corona hoe, wanneer en wat we samen kunnen
doen. De maanden maart en april waren er geen vieringen in onze
kerk. Vanaf mei kunnen we weer samen vieren met inachtneming van
regels die we inmiddels allemaal kennen: gepaste afstand, handen
ontsmetten, met een beperkt aantal bezoekers aanwezig zijn.
In de afgelopen maanden is gebleken dat mensen genoeg ideeën
hadden om toch op een bepaalde manier 'Kerk' te zijn. Dat kan door
elkaar te bellen, even een bezoekje te brengen bij die mensen die het
nodig hadden, omzien naar elkaar.
In de Andreasparochie zijn zoveel mogelijk activiteiten doorgegaan.
Denk aan het inloopuurtje bij de gastvrouwen, taalles voor de vluchtelingen, de stilteviering/meditatie op donderdagochtend, de tuinmannen, de versiergroep etc. Als we namen gaan noemen, gaan we beslist mensen vergeten, dus dat doen we niet.
Een oprechte, welgemeende dank aan iedereen die de afgelopen
maanden op zijn/haar manier heeft bijgedragen aan de activiteiten in
onze parochie.
Omdat in de vieringen in het weekend niet iedereen aanwezig is, merken we dat wel in onze weekendcollectes. Wij missen daardoor een
belangrijke bron van inkomsten. We voelen ons wat ongemakkelijk om
dit te vragen, maar toch: wilt u ons helpen? Iedere extra bijdrage, hoe
klein of groot ook, wordt gewaardeerd! U kunt uw bijdrage overmaken
op NL17 INGB 0003269778 of NL21 ABNA 0577627325 o.v.v. extra
gift i.v.m. corona.
Marga Peters
Schenking Wereldwinkel aan Andreasparochie
De wereldwinkel in Landgraaf heeft jarenlang spullen verkocht in de
Andreas. Dat ging dankzij enkele vrijwilligers die het 'filiaal' met veel
inzet hebben gerund. Recentelijk heeft de wereldwinkel in Landgraaf
haar deuren voorgoed gesloten. Het resterende vermogen heeft de
wereldwinkel verdeeld over tien goede doelen. De Andreas is er daar
een van en mocht van de wereldwinkel maar liefst het bedrag van
2000 euro ontvangen voor het diaconale werk van de parochie. De
overhandiging gebeurde door een lid van het bestuur van de wereldwinkel tijdens een vergadering van het parochiebestuur. Waarbij ook
twee vrijwilligsters werden verrast met een prachtig boeket bloemen.
Wereldwinkel Landgraaf: dank!
Rob Pauls

Nieuws van stichting Taiama Andreas
Zoals in het parochieblad van oktober is beschreven, heeft ook Sierra
Leone te maken met corona. Daarom staan zowel daar als hier veel
contacten op een laag pitje. Hier merken wij dat het groepsgevoel
minder is. Ook het met anderen samen iets ondernemen gaat moeilijker. Je spreekt je vrienden minder, deelt minder met wat je samen
hebt. Ook in Sierra Leone zijn er veel beperkingen en moeten veel
mensen maar zien hoe ze dagelijks hun kost bij elkaar scharrelen.
Ouderen zoals ik hebben hier weinig verplichtingen; dat is makkelijk, maar remt
ook je betrokkenheid. Afrika, Sierra Leone
is dan nog verder van je bed dan het anders al is. Dat geldt ook voor de contacten die we daarover met de mensen via
de parochie hebben en de informatie die
we hun kunnen geven.
Goed is het dan als er toch berichten komen dat de Youth Advocacy Network
(YAN) eigenlijk heel zelfstandig draait, dat
de bijeenkomsten goed bezocht worden
en dat meer dan voorheen de jongeren
zelf bezig zijn met het oplossen van hun
problemen.
Is de coronacrisis daar dan minder? Je weet het niet want je hebt er
minder zicht op: testen is een illusie, er is minder testmateriaal voorhanden. Er zijn algemene maatregelen zoals een avondklok, die je
daar als overheid kunt opleggen zonder in een debat te raken of dat
niet te veel beperking van de individuele vrijheid geeft. Ook was er zoals in het vorige artikel stond opnieuw een lockdown van drie dagen.
Een tijdlang zijn de scholen dicht geweest. Begin oktober zijn ze weer
opengegaan: een nieuw schooljaar. Dat brengt weer de vraag welke
leerlingen ondersteuning nodig hebben zoals schoeisel, een rugzak,
schoolbenodigdheden. Allereerst moeten degenen die afgelopen jaar
ondersteuning hebben gehad, hun rapporten aan de stichting doorgeven. Dit om zicht te hebben wie er daadwerkelijk naar school gaan.
Via whatsapp worden foto’s van rapporten door oudere YAN-mentoren
doorgestuurd. Als blijkt dat dit in orde is kunnen ze weer een tegemoetkoming op maat krijgen.
We ondersteunen ook een groep meisjes uit Semamaya die in Kabala,
12 km verderop, naar de middelbare school gaan. Zij wonen door de

week in Kabala, maar lopen in de weekenden terug naar hun dorp (zie
foto). We willen uit dit dorp een aantal jongens helpen om het geheel
evenwichtig te houden. We wachten nog op informatie van YAN.
Zo proberen we door te gaan met onze initiatieven: bedachtzaam, alleen sturen als dat nodig is. In de eerste plaats hun eigen initiatieven
volgen en vertrouwen geven. Soms corrigeren waar dat nodig lijkt. Met
onze premier Rutte zeggen we aan hen: het is jullie verantwoordelijkheid, maak er goed gebruik van!
Wat doen we hier? Niet zo heel veel: we zullen met activiteiten moeten
wachten tot volgend voorjaar. Marie-José heeft tassen gemaakt en die
vooral via de website verkocht: dat heeft veel inkomsten gegenereerd
die we hard nodig hebben.
We hopen u in het voorjaar weer bij activiteiten te ontmoeten! En voor
u allen: vergeet niet via onze website om op de hoogte te blijven:
https://taiama-andreas.org.
Gard Verstegen, Stichting Taiama-Andreas
Anna Maria Brassé over soefisme
zaterdag 28 november 14.30 uur, Andreaskerk
De schoonheid en de tegenwoordigheid van de mystieke verzen van
Rumi vormt een van de leidraden voor de mens die zich op het pad
van het soefisme begeeft.
Graag van tevoren aanmelden bij Marcel Mollink (045 - 574 03 78,
butterflymarcel@hotmail.com).
Wiel Hupperets over antroposofie
vrijdag 18 december 19.00 uur, Andreaskerk
Tijdens de kerkproeverij vorig jaar vertelde Wiel Hupperets over wat
Rudolf Steiner en de antroposofie voor hem betekenen. Dat maakte
nieuwsgierig, en daarom is hij uitgenodigd hier meer over te vertellen.
Het thema is: het mysterie van de beide Jezuskinderen, zoals dat blijkt
uit oude geschriften, in de schilderkunst en in de antroposofie. Deze
bronnen zullen op deze avond worden besproken.
Wiel was enkel decennia leerkracht aan de Vrije School in Maastricht,
die werkt op basis van de antroposofische pedagogie.
U kunt zich aanmelden bij Marcel Mollink (zie hierboven).
Voorbehoud i.v.m. corona
Het doorgaan van activiteiten is in deze tijd onzeker. Raadpleeg daarom voor u komt, onze website en Facebookpagina.

Expositie Marlies Moonen-Veldman
25 november 2020 tot 15 januari 2021
Ik ben autodidact gedurende vele tientallen jaren. Begin jaren ’80 onder begeleiding van
diverse kunstenaars. Sinds 2000 breng ik met
exposities mijn werken onder de aandacht van
een breder publiek.
Kenmerkend voor mijn werken zijn het uiten van mijn gevoel en emoties, de warme kleuren en de verscheidenheid van materialen en
technieken. Naast het schilderen maak ik ook keramisch werk. Deze
collectie bestaat veelal uit abstracte vormen die hout/raku gestookt
zijn. De objecten zijn te bezichtigen op de Open Atelierdagen bij mij
thuis. Mocht u interesse hebben in mijn werk, dan kunt u via Marga
Meyer (045 - 541 51 77) contact met mij opnemen.
Marlies Moonen-Veldman
ATD Vierde Wereld zingt bij Caritas045
Op 20 oktober togen we met een paar
mensen van de groep ATD Vierde Wereld
Zuid-Limburg spontaan naar de SintFranciscus van Assisiëkerk aan de Laanderstraat in Heerlen. Met in onze bagage
de alternatieve smartlappen die we als
voorbereiding voor 17 oktober op de
woensdagen met veel plezier hadden ingestudeerd. Echte zangers
zullen we waarschijnlijk niet worden, maar het gaat ons om de teksten,
die een ludieke en soms serieuze verwijzing hebben naar armoede.
Sinds 20 oktober worden elke dinsdag tussen 17.00 en 19.00 uur door
vrijwilligers van Caritas045 maaltijden uitgedeeld bij deze kerk. Na wat
fijne gesprekken met vrijwilligers en bezoekers/afhalers hadden we de
moed bij elkaar gesprokkeld om te gaan zingen. Zelfs de pastoor
kwam naar buiten om naar ons te luisteren en sprak zijn waardering
uit, niet alleen voor ons zingen, maar vooral voor ons werk. Het gaf
ons een steuntje in de rug om door te gaan met zingen en wie weet
geven we volgend jaar een klein concert in de Andreaskerk.
Marion Braad
Opbrengst deurcollecte Zonnebloem
De deurcollecte voor de Zonnebloem in september heeft het mooie
bedrag van € 182,50 heeft opgeleverd, waarvoor hartelijk dank.

In gesprek met Math Gulpers
Op 29 oktober was ik op A Gen Giezen no. 48, om te luisteren naar
zijn verhaal. Hij was nog maar kort terug van een fietstocht met een
vriend naar Lugano, nog nagenietend van de grootsheid en schoonheid van natuur, van de rijkdom van cultuur, maar ook van stilte om te
reflecteren over allerlei zaken. Over zijn plek in dit alles, over leven,
zin van leven. Verwondering, openstaan voor alles lijkt de grondhouding in zijn leven; een luxe noemt hij
het. Hij praat, ik luister:
"Ik ben geboren in 1951 in Schaesberg , als vierde in een gezin van vijf.
Na de basisschool heb ik de LTS in
Heerlen mogen doen, en ben in 1966
aan het werk gegaan als automonteur. In 1968 ben ik in het leger
gegaan bij de technische troepen,
vooral ook omdat dat mij de kans
bood me verder te specialiseren in de
autotechniek. Maar toen ik 22 was, in
1972, heb ik toch mijn hart gevolgd;
dicht bij mensen zijn in mijn werk leek
meer bij mij te passen. Ik heb daarom
de opleiding verpleegkunde gedaan
in het ziekenhuis in Heerlen, daarna
de psychiatrische verpleegkunde in de Welterhof, en ben zo langzaam
doorgegroeid in de zorg in allerlei functies bij Meander, om tenslotte in
2013 mijn studie af te ronden met mijn promotie over fixatie: het overbodig maken van vastbinden van patiënten door een meer menselijke
benadering. Nu ik 70 ben en inmiddels met pensioen, heb ik me wel
eens afgevraagd wat de zin van al dat leren is geweest. Ik denk daar
heel positief over; wat ik ooit geleerd heb gebruik ik nog steeds; los
van wat het voor mijn eigen ontwikkeling heeft betekend, heeft mijn
bijdrage toch ook sporen nagelaten in de gemeenschap. Ik word nu
nog regelmatig gevraagd voor lezingen en ik ben voorzitter van de
Alzheimer Afdeling Parkstad Limburg; kan dus op deze manier mij blijven inzetten voor het welzijn van mensen. Wat is er mooier dan dat,
en het geeft heel veel voldoening.
Mijn gezin heeft daarbij altijd een grote plaats ingenomen; in 1976 zijn
Anita en ik getrouwd en zijn wij de gelukkige ouders geworden van
drie kinderen, en grootouders van twee (binnenkort hopelijk drie)

kleinkinderen. Toch is leed ons niet gespaard gebleven; in 1995 is onze oudste, Joep, plotseling gestorven. Dat was heel pijnlijk, hij stond
nog pas aan het begin van zijn leven; en die pijn is er nog elke dag.
Als ik vandaag zie wat kinderen in arme landen vaak te verduren hebben en wat ouders moeten ploeteren om hen een betere toekomst te
geven, raakt dit mij diep en wil ik meedoen om daar iets aan te doen.
Dit doet me denken aan de kwestie van voltooid leven, dat vandaag in
de lucht hangt. Wanneer is het leven voltooid? En mag de mens dat
op zijn eentje bepalen? Of horen er spelregels bij en zijn er grenzen
aan zijn autonomie?
Kerk en geloof? Wat betekenen kerk en geloof voor mij? Het geloof
heeft er in ieder geval voor gezorgd dat ik de mens ben geworden die
ik ben, die er voor anderen wil zijn. Mijn ouders hebben mij op die weg
gezet en mijn rugzakje gevuld met wat zij indertijd dachten dat belangrijk was. Nu moet ik zelf verder met die bagage, op eigen stoom
werken aan zelfverwerkelijking, maar het DNA en het voorbeeld van
mijn ouders is niet weg te denken, daar ben ik mij goed van bewust.
Zo zie ik ook de relatie met de kerk. Ik heb veel meegekregen, maar
moet zelf met dat aangeboden ‘materiaal’ aan de slag in mijn leven.
Ook hier dus zelfverwerkelijking; dat woord is mij dierbaar. Voor mij
zijn er altijd vraagtekens en twijfels, rondom begrippen als zonde,
hiernamaals, hemel, hel en dergelijke. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Is het wel echt dat wat ik altijd te horen heb gekregen, of mag
ik twijfelen, op zoek gaan, vragen stellen? Ik hou het bij dit laatste,
omdat het voelt als een uitdaging. Al die stelligheden van vroeger maken het leven er niet gezelliger op. Er moet een plek zijn voor open
gesprek, waar niet alles vastligt, waar niet het moralistisch vingertje
ons stuurt, maar waar we met elkaar in gesprek mogen gaan, ieder
puttend uit zijn/haar eigen rugzakje, en waar we zo samen bouwen
aan een gemeenschap die werkt aan een mooiere wereld. Dat is wat
ik mij voorstel bij wat kerk moet zijn, wat geloof mag zijn, waar ik mij
goed bij voel: een open gastvrije plek."
Hoe interessant het gesprek ook was, de tijd vroeg om een afronding.
Om 12.00 uur kwam kleindochter Jet van twee-en-een-half binnen om
ons te verstaan te geven dat het genoeg is geweest en het nu tijd is
om naar haar te luisteren. Math heeft Annemarie Noijen bereid gevonden het stokje over te nemen; haar verhaal kunnen we tegemoet zien
in het volgende parochieblad.
Geert Bles

COLOFON
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
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
Vicevoorzitter
Karin van Doormaal:
045 - 541 35 68
Rekeningnummers
NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778
Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org

VIERINGEN
21 november t/m 13 december
Alle vieringen zijn in de kerk. Voor de
zondagviering moet u zich aanmelden.
Zaterdag 21 november
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 22 november
10.30 uur: woord- en communieviering
Zaterdag 28 november
18.00 uur: woord- en communieviering
Eerste zondag advent 29 november
10.30 uur: sterretjesviering
Vrijdag 4 december
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Zaterdag 5 december
18.00 uur: eucharistieviering
Tweede zondag advent 6 december
10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Fiet Trepels-Kerstjens
(jaardienst) en voor Herman Kunne
Zaterdag 12 december
18.00 uur: woord- en communieviering
Derde zondag advent 13 december
10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Leo van Mierlo

AGENDA
Redactie
Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Iedere donderdag
11.00 - 12.00 uur: stilte-uur
11.30 uur: bezinningsmoment
25 november - 15 januari
Expositie Marlies Moonen-Veldman

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week
van 14 december. Intenties en
kopij voor 19 december t/m 17
januari graag uiterlijk 30 november opgeven.

Zaterdag 28 november
14.30 uur Anna Maria Brassé over
soefisme, Andreaskerk
Vrijdag 18 december
19.00 uur: Wiel Hupperets over antroposofie, Andreaskerk

