PAROCHIEBLAD H. ANDREAS
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Met het begin van de herfst maken wij ons op voor de naderende feestdagen
van Allerheiligen en Allerzielen. Wij gedenken de doden van lang geleden om
hen in onze herinnering voort te doen leven. We dragen de talloos velen die
gestorven zijn zonder dat hun naam op de lippen van een dierbare was, op
aan God bij wie geen mens zonder naam is. We denken ook aan degenen
die het afgelopen jaar gestorven zijn en van wie de dood een diepe wonde
heeft geslagen bij hen die achterbleven. Het verlangen groeit door het verlies,
de liefde door het gemis, en in de dood komen samen het verleden dat was,
en de toekomst die niet meer zal zijn.
Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal, om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.
Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan –
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.
Ida Gerhardt
De dood is radicaal en absoluut. De draad van het leven messcherp doorsneden. Of niet? Bij Rainer Maria Rilke leeft in een van zijn klaagzangen een
ander vermoeden:
“… de levenden maken allen de fout dat zij te scherp onderscheiden.
Engelen, zo zegt men, weten vaak niet of zij onder
levenden rondgaan of onder doden. De eeuwige stroming
sleurt door beide gewesten alle leeftijden
voortdurend met zich mee en overstemt ze in beide”.
Rob Pauls

Allerheiligen/Allerzielen
We vieren dit jaar Allerheiligen/Allerzielen op zondag 29 oktober om 10.30
uur. We gedenken 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:
 Leny van Lierop-Sips
overleden op 13 oktober 2016
 Fiet Trepels-Kerstjens
2 december 2016
 Elly Robbertz-Frederiks
27 december 2016
 Wim Brouns
27 februari 2017
 No Bruls
27 februari 2017
 Henriette Dominikowski-Reinaerts
6 mei 2017
 Enny Kerckhoffs-Moonen
6 augustus 2017
 Tony Geraads
1 september 2017
De nabestaanden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de viering,
met in de brief de vraag of ze de dienst samen met de pastores willen voorbereiden. Fijn als wij als gemeenschap met onze aanwezigheid onze
verbondenheid met de familie van de overledenen laten zien.
Aansluitend aan de dienst lopen we in stilte een rondje door de tuin over het
pad met daarin de tegels van bijzondere mensen die ons tot op de dag van
vandaag aanspreken.
Eline Claassens
Solidaridadgroep Andreas - van droom naar werkelijkheid
Solidaridad is een organisatie met een droom. De droom dat wie arbeid verricht, een rechtvaardig loon ontvangt, en dat bij de productie van goederen
het milieu en de cultuur worden gespaard. Om die droom te verwezenlijken
zorgt Solidaridad wereldwijd voor scholing, voorlichting aan boeren en boerinnen in het zuiden, zodat zij kunnen omschakelen op milieuvriendelijke
productiemethoden. Solidaridad richt zich niet alleen op consumenten, maar
ook op bedrijven en overheden.
Sinds 2013 kent ook de Andreasparochie een eigen Solidaridadgroep, die
nauw verbonden is met de Wereldwinkel. Als groep willen we mensen bewust
maken van het belang van duurzame productie en onrecht de wereld uithelpen. Door de verkoop van fairtradeproducten via de Wereldwinkel dragen we
ons steentje bij aan een menselijker samenleving. De groep verzorgt met
enige regelmaat themavieringen. Dit jaar willen we samen met de Wereldwinkel tijdens de advent de koffieboeren in Mexico, Guatemala en Peru steunen,
die klimaatvriendelijke landbouwtechnieken toepassen.
Onze parochie schenkt eerlijke koffie. U kunt ons steunen door een bijdrage
te leveren. Dat kan via het spaarpotje in de koffiekamer en/of door producten
te kopen in de Wereldwinkel.
Werkgroep Solidaridad: Ank Frederiks, Hans en Wil Heijster, Harry Kerckhoffs, Anneke Lustermans, Marcel Mollink, Nelly van Ooijen en Rob Pauls

Ziekenzalving
Op vrijdagmiddag 29 september vond de ziekenzalving plaats die al heel wat
jaren elk jaar door de pastoraatsgroep wordt georganiseerd. Zieken en gezonden waren bijeengekomen om door handoplegging en zalving te ervaren
dat mensen kracht kunnen ontvangen door verzameld rondom paaskaars en
altaar samen te zijn. Geert Bles en Eline Claassens legden de handen op en
Geert Bles zalfde met chrisma, de heilige olie, allen die te kennen hadden
gegeven dat zij het eeuwenoude sacrament voor zieken wilden ontvangen.
Het sacrament wordt tegenwoordig gezien en beleefd als een sacrament voor
de levenden – voor allen die in een moeilijke levensfase voor situaties komen
te staan die mentale kracht en geestelijke souplesse vragen om er een antwoord op te vinden waarmee men verder kan leven. Het sacrament werd
vervolgd met een eucharistieviering waarin brood en wijn werden gedeeld
met elkaar. Aan het einde kregen alle aanwezigen als aandenken een herinneringskaart waarop het hieronder afgedrukte gedicht was opgenomen. Na
de viering was er koffie en wat lekkers voor degenen die nog wilden napraten. Wij hopen dat iedereen die aanwezig was, de viering als een waardevolle
samenkomst heeft ervaren, die bijdraagt aan het openhouden van de bron
waaruit wij mensen leven.
Rob Pauls
Als ik je dragen kon
over je angst en pijn heen,
dan droeg ik je.
Als ik een antwoord kon spreken
als antwoord op je vragen,
over geluk en liefhebben,
over leven en dood,
dan sprak ik met je.
Als ik beter kon maken
wat er omgaat in je hart
aan zielenpijn,
dan genas ik je.
Maar ik ben net als jij, niet sterk
en heb geen antwoord op alle levensvragen.
Ik ben alleen een vriend
die met je mee wil lopen,
naast je wil gaan en zegt:
‘hier, hier is mijn hand. Pak hem maar!'
Samen zoeken we om te vinden…

Afscheid ds. Henk van Es
Op zondag 15 oktober neemt ds. Henk van Es van de protestantse kerk aan
het Tempsplein afscheid als predikant. Hij gaat dan met emeritaat.
Er is om 14.30 uur in de Tempspleinkerk een viering waarin hij zelf voorgaat.
Wij hebben Henk diverse malen mogen meemaken tijdens de oecumenische
vieringen die wij samen met de Tempspleinkerk en De Ark houden, en tijdens de acties van de kerken voor Serious Request.
Wij wensen hem en zijn vrouw Cora een mooi afscheid en een goede tijd
samen in Deventer.
Werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting
Zoals u in het vorige parochieblad hebt kunnen lezen bent u van harte uitgenodigd voor onze activiteiten in het kader van de Werelddag van verzet tegen
extreme armoede en sociale uitsluiting.
Op zaterdag 14 en zondag 15 oktober wordt hier tijdens de vieringen aandacht aan besteed. Het familiekoor Chrisko komt op zondag naar de
Andreaskerk om zijn zangtalenten te laten horen. Na deze viering willen we u
graag ontmoeten bij een kopje koffie/thee en een stukje gebak. Er zal een infostand zijn met boeken en kaarten van de Vierde Wereld.
Op dinsdag 17 oktober is er om 17.30 uur een solidariteitsmaaltijd in het Cultuurhuis, Sittarderweg te Heerlen (ontvangst vanaf 17.00 uur). De kosten
bedragen naar draagkracht € 2,50 tot € 7,50.
Om 20.00 uur begint de theatervoorstelling De OmZieners (ook in het Cultuurhuis). Als entree wordt een vrije gave gevraagd.
Mogen we op uw aanwezigheid rekenen? Graag voor 10 oktober aanmelden
voor de maaltijd en/of voorstelling. Als u niet kunt of wilt komen, mag u ook
een maaltijd sponsoren: zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of 045 - 532 50 92
(Marion Braad) of 045 - 542 01 79 (Joke de Munter).
U kunt zich ook inschrijven via de intekenlijst op het prikbord in de kerk.
We lichten hier nog een klein tipje van de sluier op over het theaterstuk De
OmZieners. Het stuk stelt vragen over de samenleving en hoe deze is ingericht. Over het handelen van mensen met macht en invloed, en de gevolgen
daarvan voor mensen in armoede. De voorstelling laat zien hoe armoede
mensen kwetsbaar maakt. De OmZieners is ook een zoektocht naar compassie. Niet in de zin van medelijden, maar "het voelen van de pijn van een
ander in jouw hart", zoals een man in armoede omschreef. Kennen we nog
compassie voor de ander?
Marion Braad

Onthulling kunstwerk
Op zondag 3 september werd na een interreligieuze viering (met deelname
van moslims en Syrisch-orthodoxe christenen) op het plein van de Andreaskerk een kunstwerk onthuld dat vrouwen uit het azc en enkele parochianen
van de Andreas hebben gemaakt onder begeleiding van Ivon Drummen,
beeldend kunstenaar in Heerlerbaan.
Het kunstwerk bestaat uit een zestal uit beton gegoten handen, vijf vrouwenhanden en een kleine kinderhand, die naar een idee van de deelnemende
vrouwen aan de muur zijn bevestigd. De kinderhand grijpt zich vast aan de
bovenkant van de muur en verbeeldt de poging van kinderen om hun weg te
zoeken in de wereld en op eigen
benen te gaan staan. Over de
muur heen, de wereld in. De
vrouwenhanden ondersteunen
het kinderhandje en duwen het
liefdevol naar boven. Ze omringen
het beschermend om het op te
vangen als het mocht vallen. Wit
steken de handen af op de donkere muur van het kerkplein. Bij
het betreden van het plein en het
verlaten van de kerk valt het oog
meteen op de kunstig gegroepeerde handen. Een betere plek
had voor het kunstwerk niet kunnen worden gevonden. Het werd
onder een stralende zon onthuld
door een kind uit een gezin dat vanuit het azc een woning heeft gekregen in
Heerlerbaan.
Onder het genot van koffie en gebak en de stemmige muziek van accordeonist Wout Willigenburg (ook al van de Heerlerbaan!) werd door de vele
bezoekers nog lang gezellig nagekletst. Voor de Andreasparochie staat het
kunstwerk voor de belofte van een geslaagde integratie van vluchtelingen en
asielzoekers in onze wijk. De mooie viering en vrolijke ochtend heeft in elk
geval daar zijn steentje aan bijgedragen!
Rob Pauls

Open dag azc
Op zaterdag 23 september had het azc aan de Imstenraderweg zijn poorten
geopend voor belangstellenden die een kijkje wilden nemen in een asielzoekerscentrum. Behalve rondleidingen in het gebouw met toelichtingen over wat
er allemaal komt kijken bij het runnen van een opvang voor asielzoekers en
vluchtelingen, bood het azc een ‘rondje over de wereld’ aan. Buiten, onder
een stralende herfstzon, konden bezoekers een rondje maken langs vele
standjes waar men zich te goed kon doen aan de culinaire specialiteiten van
diverse landen. De bewoners hadden hun beste beentje voorgezet om hun
land met behulp van gebak en andere lekkernijen in de schijnwerpers te zetten. Er heerste een gezellige sfeer en men flaneerde en slenterde van het
ene kraampje naar het andere.
Binnen in het gebouw kon men bij bewoners van het azc taallessen in de taal
van hun eigen land volgen. Daar stond je dan bijvoorbeeld versteld over de
vele talen die in Eritrea worden gesproken en over het ingenieuze schrijfsysteem dat men er sinds eeuwen hanteert.
Er was ook een aantal mensen van de
Andreas naar het azc getogen om het
sluitstuk van het ontmoetingsproject
tussen azc en Andreas onder begeleiding van Ivon Drummen mee te
maken. Sinds de feestelijke onthulling
een aantal weken geleden prijken,
voor alle bezoekers van de kerk goed
zichtbaar, de in beton gegoten handen
van een aantal vrouwen uit het azc en
vrijwilligsters van de kerk op de donkere muur van ons kerkplein. Samen
met de voeten op de deur een mooi
symbool van waar de Andreas voor
staat. Maar voor een ontmoeting zijn
er altijd twee nodig. En daarom heeft
de onthulling in de kerk een vervolg
gekregen in het azc waar op de open
dag twee ineengeslagen handen, in
beton vereeuwigd, werden overhandigd aan de enige deelneemster aan
het project die nog in het azc woont.
Toevallig was een van de twee handen die van haar! Zij wil de handen graag als aandenken voor zichzelf behouden. Maar misschien krijgen de handen toch nog een vast plekje in het
azc. Dan kunt u gaan kijken.
En wie kan raden van welke van onze gastvrouwen de andere hand is, krijgt
een prijs. Maar alleen als u kunt bewijzen dat u het niet al van te voren wist!
Rob Pauls

Jubileum
Op 24 september vierden we het 40-jarig bestaan van de Andreasparochie.
Het weer feestte mee. Het was een prachtige dag onder een stralende zon.
Deken en pastoor Hans Bouman beet de spits af door vóór het begin van de
viering een felicitatie uit te spreken, waarin hij niet terugblikte op de afgelopen
veertig jaar maar de Andreas in het zonnetje
zette door in te gaan op wat er in de Andreas allemaal aan goeds en moois gebeurt en
van daaruit naar de toekomst te kijken. Dat
was helemaal in lijn met de creatieve ideeën
en artistieke vormgevingen die de vele
werkgroepen van de parochie hadden bedacht om te laten zien welke kerk hen in de
toekomst voor ogen staat. Het resultaat is
een vrolijk kleurenspel dat je tegemoet spettert als je de kerk binnen loopt.
Na de drukbezochte viering was er een feestelijke koffie voor de bezoekers, die zich te goed hebben gedaan aan de vele
soorten gebak die op zondagochtend door vele dames – en hopelijk ook door
een enkele heer – van de parochie vers uit eigen oven waren aangeleverd. In
de kerkgang kon men onder het genot van de koffie en het gebak de kleurrijke schilderijen bewonderen die daar nu worden geëxposeerd. Artistiek zeer
de moeite waard. In onze kerk gaan geloof, kunst en gezelligheid moeiteloos
in elkaar over!
Dominee Henk van Es hield uit naam van de bevriende PKN-gemeenten
Parkstad een toespraak waarin hij niet alleen de parochie feliciteerde met
haar 40-jarige bestaan, maar ook Eline Claassens nog eens speciaal naar
voren haalde om haar te bedanken voor haar inzet voor de oecumene en
voor de goede samenwerking. Daar had Eline niet op gerekend, en ze kon
haar verlegenheid nog maar net verbergen achter de enorme bos bloemen
die ze in haar handen kreeg gedrukt.
Daarna luisterde Ger, onze eigen onovertroffen
huisgitarist, die ook nog eens uitstekend zingt,
de koffie op met liedjes van Limburgse makelij
die, nadat de eerste flessen bier en wijn waren
aangesproken en een toost was uitgesproken op
de parochie, steeds vrolijker door de aanwezigen werden meegezongen. Schrijver dezes
deden sommige liedjes denken aan carnaval,
maar hem is ingepeperd dat hij er geen snars
verstand van heeft – wat ook zo is.
Het was een geslaagd jubileum. Het was een
dag om dankbaar voor te zijn.
Rob Pauls

Abraham zien en zilveren priester zijn
Hans Bouman, deken van Heerlen en pastoor van onder andere de Pancratius, de H. Joseph en ook van onze eigen parochie, vierde op 1 oktober zijn
vijftigste verjaardag en – voor hem misschien nog belangrijker – zijn 25-jarig
priesterjubileum.
Hij vond het wat vreemd om dit dubbele feest te vieren in parochies waar hij
pas ruim een jaar werkzaam is. "Als mensen mij vragen of ik al kan wennen",
schrijft hij, "antwoord ik steevast: kunnen jullie al aan mij wennen? Met alles
wat ik ben, met wat ik goed kan en waar ik minder goed in ben; met wat ik
doe en de steken die ik laat vallen; met alles speelt continu door mijn hoofd:
hoe kunnen we onze geloofsgemeenschappen laten groeien? En dan niet per
se in omvang en in aantal, maar in de kwaliteit van ons christenzijn. Hoe kunnen we in deze tijd nieuwe wegen vinden, hoe kunnen we verbinden?"
In onze parochie hebben wij Hans Bouman bij diverse gelegenheden mogen
ontmoeten: een enkele keer bij een viering, maar ook bij de veiling voor de
actie Kerkbalans, de parochiedag en ons 40-jarig jubileum. En zijn auto is al
twee keer door jongeren uit onze parochie gewassen! Dat hij tijd vrijmaakt om
er bij te zijn als er iets georganiseerd wordt, al is het soms maar even, wordt
zeer gewaardeerd.
Als dank werd op 1 oktober in de tent van
het Heerlense Oktoberfest op het Pancratiusplein een feestelijke mis opgedragen
waarin de deken met vijf concelebranten
voorging. De plechtigheid werd opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor St. Joseph
Heerlerbaan-Welten. Ook de Heerlense
stadsschutterij en het Martinusgilde uit
Gennep waren van de partij.
De deken wilde geen cadeau voor zichzelf.
Het feit dat mensen elkaar tijdens het feest
ontmoetten, was voor hem al cadeau genoeg. Niettemin werd hem als geschenk
een reischeque overhandigd.
Ook de receptie na de mis was in de tent.
Dat is nog eens handig van de gelegenheid
gebruik maken. Een lange rij genodigden, parochianen en andere belangstellenden vonden de weg naar binnen om Hans Bouman de hand te schudden
en te feliciteren met het behalen van zijn dubbele mijlpaal. Veel bezoekers
kwamen bekenden tegen van lang geleden of van ver weg. Het gezellige geroezemoes was niet van de lucht. Zo is het jubileum voor veel mensen binnen
en buiten de parochie de gelegenheid tot ontmoeting geworden die Bouman
voor ogen stond. Het was een bijzonder feest, in een sfeervolle entourage,
met ook op deze zondag weer mooi weer.
Wij hopen van harte dat Hans Bouman heeft genoten van het feest.
Rob Pauls en Karin van Doormaal

In gesprek met Joke Berends
Het is maandagmiddag 18 september, iets over drie uur. Ik ontmoet Joke in
de koffiekamer van de Andreas. Als het gesprek begint klinkt ergens het begin van Jezus’ bergrede: ‘Je bent op de goede weg, als…’ Het lijkt de rode
draad in haar verhaal; zij steekt van wal, ik luister:
“Ik ben geboren in de mooi(st)e stad Amersfoort in
1947, de vijfde in een gezin van zeven. Na mijn
studie (rechten) in Utrecht ben ik in 1970 – mijn
toenmalige man werkte bij DSM – naar Heerlen
verhuisd. Wij hebben drie kinderen, die met hun
partners in het midden van het land wonen, en zeven prachtige kleinkinderen.
Mijn ouders waren trouwe kerkbezoekers en nauw
bij de kerk betrokken. Ik heb dat ook en zocht, toen
ik in Heerlen kwam, direct naar een plek die mij zou
aanspreken. Het werd eerst het Eikske, toen de
UTP, waar ik kindernevendiensten heb geleid en
zeker 25 jaar in de liturgiegroep heb meegedraaid
(een mooie tijd met fijne gespreksavonden!); daarna kwam ik bij Samen Onderweg, waar ik jarenlang lector ben geweest, coördinator van de lectoren,
actief in poetsgroep en in het Samen Onderweg Beraad; en nu dan de Andreas.
Ik heb me nooit thuis gevoeld in kerken waar een behoudende sfeer heerste,
waar regels golden en men weinig openstond voor de omwentelingen in die
dagen. Hier in de Andreas was er al heel gauw een klik: er wordt gezocht
naar de kern van de boodschap, en die moet door de gemeenschap de samenleving in: ‘Je bent op de goede weg, als…’
Ja, de Bergrede, waar Jezus zijn openbare leven mee begon, betekent voor
mij geloven: vertrouwen dat het beter zal gaan met de wereld, als je zelf ‘die
goede weg kiest’. Het is een leidraad om na te leven, samen met anderen: je
inzetten voor gerechtigheid en door dat ‘samen te doen als gemeenschap’
gestimuleerd worden.
De nadruk op dat gemeenschappelijke in de Andreas is een manier van kerkzijn die mij bijzonder aanspreekt. Dit komt tot uitdrukking in het samen bidden, het samen zingen – in plaats van stil te luisteren naar een opluisterend
koor – en in het uitgenodigd worden rondom de altaartafel.
De symboliek van de kerk is mooi en spreekt mij erg aan; daarom hebben wij
binnenkort ook een rondleiding georganiseerd voor het KVG (Vrouwengilde)
waarvan ik voorzitter ben.
Ik heb elf jaar lang als vrijwilliger gewerkt bij Slachtofferhulp. De confrontatie
met schade aan mensen toegebracht was heel intensief en aangrijpend,
vooral een eerste gesprek, waarvan ik vaak dacht: wat een ellende, hoe komen ze hier ooit uit! Maar als ik in de gesprekken daarna zag hoe ze overeind
kwamen en stap voor stap krachtig werden en hun leven weer oppakten,
voelde ik dankbaarheid dat ik dit werk mocht doen.

Ik ken zelf in mijn leven ook de nodige moeilijke momenten, waar ik me op
moest pakken. Mijn ouders zijn jong gestorven, mijn moeder toen ik 19, mijn
vader toen ik 25 was; drie van mijn broers en zussen zijn jong gestorven, en
van mijn man heb ik afscheid moeten nemen 23 jaar geleden toen ik zelf pas
47 was. Wel denk ik dat al deze ervaringen mij sterker gemaakt hebben, en
geschikt om het werk bij Slachtofferhulp te doen en aan te kunnen. Het had
volgens mij ook iets van doen met wat ik ‘geloven’ noem: daadwerkelijk je inzetten voor de meest kwetsbare mensen, en hen weer op weg helpen.
Iemand die mij echt geïnspireerd heeft in mijn leven, is mijn man. De laatste
jaren van zijn leven was hij zwaar nierpatiënt. Hoe belastend en bedreigend
die ziekte ook was, hij ging nooit bij de pakken neer zitten en bleef positief.
‘Er is zoveel moois in het leven’, was zijn vaste gezegde, en hij ging door.
Als je mij de gelegenheid geeft om enkele mensen aan tafel te nodigen, dan
denk ik direct aan mijn ouders. Ik heb ze veel te jong verloren; ik was net de
pubertijd ontgroeid; wat zou ik die twee nu veel willen vragen!”
Hier eindigde ons gesprek, dat Joke best wel spannend vond, omdat het niet
zozeer in haar aard lag haar eigen verhaal te vertellen; het stokje geeft ze
door aan Lambert Cuppers.
Geert Bles

Mondiale fietstocht 14 oktober
HeerlenMondiaal organiseert op zaterdag 14 oktober weer een mondiale
fietstocht. We vertrekken om 10.00 uur vanaf het Pancratiusplein in Heerlen.
Om ongeveer 15.00 uur zijn we weer terug op het plein. We bezoeken:
 Plus Heerlerbaan: de Plusmarkten in Parkstad hebben het initiatief genomen om van Parkstad een fairtraderegio te maken. Bij de Plus in
Heerlerbaan kijken we welke fairtradeproducten ze verkopen en praten we
met de manager over zijn kijk op eerlijke en duurzame handel.
 Wijk van Morgen (onder voorbehoud): de Wijk van Morgen bezochten we
ook al in 2014. Maar er is veel nieuws te zien, zoals het Flex House, waar
nieuwe ontwikkelingen bij zonne-energie uitgetest worden.
 Andreasparochie: in de Andreasparochie is veel aandacht voor mondiale
problemen. Zo zijn er een Wereldwinkel, een project in Sierra Leone en
activiteiten met asielzoekers in het azc. Er is ook aandacht voor armoede
in Nederland.
Kijk voor meer informatie op www.heerlenmondiaal.nl of www.sintandreas.nl.
Donatie
Van een jubilerend echtpaar ontving de parochie de afgelopen maand het
prachtige bedrag van € 900, dat aan hen als cadeau was aangeboden door
de genodigden op hun feest. De parochie kan het geld goed gebruiken. Wij
zijn blij met dit genereuze gebaar en zeggen beide betrokken parochianen
hartelijk dank.

AGENDA

COLOFON

Iedere woensdag
10.00 uur: taalles

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

13.30 uur: ATD Vierde Wereld
Iedere donderdag
14.30-16.00 uur: inloopmiddag
Zondag 15 oktober
14.30 uur: afscheidsviering ds. Henk
van Es, Tempspleinkerk
Dinsdag 17 oktober
17.30 uur: solidariteitsmaaltijd dag van
de armoede, Cultuurhuis
20.00 uur: theatervoorstelling De OmZieners, Cultuurhuis
Woensdag 18 oktober
19.00 uur: cantorgroep
20.00 uur: pastoraal team

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

Donderdag 19 oktober
12.00 uur: Soep met inhoud

Parochiebestuur
Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68

Vrijdag 20 oktober
10.30 uur: geen In gesprek met de
Bijbel i.v.m. herfstvakantie

Rekeningnummers
NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Dinsdag 24 oktober
20.00 uur: informatieavond over het
vormsel voor kinderen van groep 8 of
de brugklas en hun ouders

Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org

Donderdag 26 oktober
20.00 uur: parochiebestuur
Vrijdag 27 oktober
16.00 uur: ComKids
Woensdag 1 november
19.00 uur: repetitie cantorgroep
Zondag 19 november
Vrijwilligersmiddag
Vrijdag 24 november
16.00 uur: ComKids: maken van adventskransen

Redactie
Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp
Overleden
1 september 2017
Tony Geraads
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 13 november.
Intenties voor 18 november t/m 10
december graag uiterlijk 30 oktober
opgeven. Ook kopij graag voor die
tijd aanleveren.

VIERINGEN
14 oktober – 12 november
Zaterdag 14 oktober
18.00 uur: woord- en communieviering

Ter afsluiting van het jubileumfeest
van onze parochie werd onderstaand lied gezongen, met door Nan
Paffen aangepaste tekst en muzikale begeleiding van Ger Klinkenberg.
Het geeft zo mooi weer wat er in de
Andreasparochie gebeurt, dat we u
deze tekst niet willen onthouden.

Zondag 15 oktober
10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: familiekoor Chrisko
Gebed voor: Lenie en Ferd van Lierop
(jaardienst) en overige overleden leden
Wij zijn samen onderweg, alleluja
van de familie Van Lierop-Sips
Wij zijn samen onderweg, alleluja
Zaterdag 21 oktober
Samen delen lief en pech, alleluja
18.00 uur: eucharistieviering
Met Andreas 40 jaar, alleluja
Zondag 22 oktober
krijgen wij het voor mekaar, alleluja
10.30 uur: eucharistieviering
Samen vieren, samen feest, alleluja
14.00 uur: doop Yinthe Stakenborg
menig zondag was zo geweest, alleluja
Zaterdag 28 oktober
18.00 uur: eucharistieviering
Aan de koffie werd gepraat, alleluja
en getekend menige kaart, alleluja
Zondag 29 oktober, Allerheiligen/Allerzielen
Gastvrouwen zijn onmisbaar, alleluja
10.30 uur: eucharistieviering
een open oor voor hem en haar, alKoor: cantorgroep
leluja
Gebed voor Theo Laemers (jaardienst)
Ook de tuin wordt liefdevol, alleluja
Vrijdag 3 november
onderhoud is soms geen lol, alleluja
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Liturgie is van het volk, alleluja
Zaterdag 4 november
vele stemmen Jezus tolk, alleluja
18.00 uur: woord- en communieviering
AZC en ATD, alleluja
Zondag 5 november
allen doen er met ons mee, alleluja
10.30 uur: woord- en communieviering
Als we nu de toekomst zien, alleluja
Zaterdag 11 november
optimistisch bovendien, alleluja
18,.00 uur: eucharistieviering
Samen blijft het toverwoord, alleluja
Zondag 12 november
menig jaartje doen we voort, alleluja.
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Wiel Dautzenberg (jaardienst)

