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Op bezoek in het AZC op 30 augustus
Op deze mooie zomeravond bezochten zo'n 25 parochianen het asielzoekerscentrum Imstenrade. Na de verplichte registratie werden we in groepjes
verdeeld over vijf appartementen, bij mensen afkomstig uit Syrië, Tsjaad, Eritrea en Sudan, die na vaak na lange omzwervingen in Nederland terecht zijn
gekomen. We werden gastvrij ontvangen met eigengebakken taart, pannenkoeken met kip en kleine lekkernijen, in voor onze begrippen piepkleine
kamers, maar zo werd gezegd: "Als je uit onveilige omstandigheden bent
weggevlucht, dan is er niets belangrijkers dan dat je je veilig kunt voelen." Die
boodschap kwam aan.
Daarna vormden we een grote kring op het grasveld en speelden spelletjes
om elkaar op een ongedwongen manier beter te leren kennen. De avond
werd afgesloten met samen dansen, en dat ging ook velen van ons onverwacht goed af!
Dit alles onder leiding van Jeffrey, in dienst bij het COA. Het is bijzonder om
mee te maken hoe hij mensen bij elkaar brengt. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt om elkaar te ontmoeten. Als u wilt, kunt u op een
donderdagochtend met Eline mee naar het AZC.
Impressie uit de verhalen van Jacq Zenden, Anneke Lustermans, Piet
Trepels en Eline Claassens

Startzondag 18 september
Zoals al aangekondigd in het vorige parochieblad, vindt op 18 september
weer onze jaarlijkse ‘startzondag’ plaats, in de viering van 10.30 uur. Het is
tegelijkertijd ook vredeszondag.
Deze vredeszondag horen we in het evangelie (Lucas 16, 1-13) dat Jezus de
slechte rentmeester prijst omdat hij zo creatief en vindingrijk is en een strategie bedenkt om na zijn ontslag nog bij anderen terecht te kunnen. Niet zijn
slinkse manier van leven, zijn bedrog wordt geprezen, maar het feit dat hij
slim handelt, dat hij overlegt om er nog iets goeds van te maken. Dat laatste
willen we centraal stellen tijdens deze viering van startzondag: hoe kun je van
iets negatiefs nog iets goeds maken; hoe kun je in deze wereld met al zijn
problemen en narigheden, vindingrijk zijn in het bedenken van goede dingen
die de wereld toch een beetje mooier kunnen maken. We willen daar ook de
kerkgangers bij betrekken. Daarom nodigen we u uit, als u wilt, een briefje of
kaartje te schrijven over wat u een slimme zet vindt of een goede strategie
voor onze kerk om mee te werken aan een vredevollere wereld, aan dat Koninkrijk van God, aan die omgekeerde wereld.
Van harte welkom, met of zonder briefje, voor de viering en de koffie daarna.
Expositie met tekeningen van kinderen met autisme
2 september tot 3 november
De tentoonstelling bestaat uit tekeningen die zijn gemaakt door Celine
Senden en Isa Verbaak. Beiden volgen bij de Vrije Akademie onder begeleiding van Ger Koks een teken- en schildercursus. In deze cursus gaan de
kinderen creatief aan de slag en worden de praktische, technische vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd. Het plezier van de kinderen
staat hierbij voorop en dit is ook terug te zien in de tentoongestelde werken.
De onderwerpen zijn zelf gekozen of
in overleg met cursusbegeleider Ger
Koks bepaald. Er wordt gewerkt met
veel verschillende materialen, waarbij bijvoorbeeld ook de vingers vies
worden (iets wat kinderen met autisme vaak moeilijk vinden). Soms is
het een hele overwinning voor de
kinderen om met houtskool, krijt en
verf te werken. Het is geweldig om
de kinderen vanuit hun eigen visuele
wereld te zien werken; hun verbeelding kent geen grenzen. De kinderen
en ook begeleider Ger Koks zijn apetrots op de resultaten en zijn ook zeer
vereerd met deze expositie.
Momenteel is er nog ruimte voor meer kinderen in de cursus. Voor vragen
kunt u terecht bij de Vrije Akademie ZOM in Kerkrade, tel: 045 737 03 02; email: info@vazom.nl. Voor informatie kijk dan ook op www.vazom.nl.

Vakantie voorbij, samen vooruit
De vakantie is weer voorbij, ik hoop dat iedereen een goede tijd heeft gehad:
van ontspanning, bezinning, andere lucht en klimaat, nieuwe indrukken. Met
al deze ervaringen gaan we weer vooruit. Ook voor wie niet op vakantie is
geweest, is het waarschijnlijk fijn dat dierbaren met hun foto's en verhalen
weer terug zijn en dat het leven van elke dag weer z'n draai vindt.
Zelf mocht ik er ook een weekje tussenuit. Dat heeft goed gedaan om de eerste indrukken te verwerken en te plaatsen. Overal ervaar ik enorme
hartelijkheid en welkom, gelukkig vaak (niet altijd!) ook veel begrip dat ik niet
alles kan weten en dat ik niet overal tegelijk kan zijn.
Naast alle organisatorische zaken waren er ook al diverse contacten waar het
over de echte zaken van het leven ging: gesprekken met doopouders en
bruidsparen, en helaas ook al enkele uitvaarten. Daarin merk ik telkens weer
hoe kostbaar het is dat je als priester zo ongelooflijk dicht bij het privéleven
van mensen mag staan en zo teken van Gods liefde mag zijn. Voor een uitvaart voel je je klein als iemand bespreekt of een moeilijke kwestie wel of niet
naar voren gebracht kan worden, en zo ja: op welke manier. Daar mag je dan
over meedenken en meevoelen... om zowel de mooie als de moeilijke kanten
van het leven samen te laten komen in een respectvolle viering en neer te
leggen in Gods hand. Dat is maar één van de voorbeelden, maar zo zijn er al
veel momenten waarop ik ervaar dat ik van betekenis mag zijn.
Tegelijkertijd voel ik ook dat het lastig is om op een priester af te stappen die
onbekend is. Ik zou zeggen: aarzel niet. Ik probeer bij zoveel mogelijk gelegenheden aan te sluiten, van de opening van Cultura Nova tot de Parade in
Brunssum tot Parc City Live, van een zaterdagavondje bij Bijsmans Next
Door tot de opening van de dies van de Open Universiteit, van een gesprekje
met jongeren op het Schelmenhofje tot de biecht op zaterdagmiddag in de
Pancratius. Zijn dat de goede momenten en doe ik daar goed aan? Wie zal
het zeggen... In mijn niet-weten probeer ik het en ik hoop dat deze stappen
van mijn kant worden gewaardeerd.
Eind september mag ik vieren dat ik nog net geen 50 word. Daarom zal ik de
missen van zondag 25 september opdragen uit dankbaarheid. Ik hoop dat we
in het nieuwe levensjaar de drempel naar elkaar nog verder kunnen verlagen.
Daarom zal het op 25 september na de mis tot uiterlijk 17:00 uur 'open huis'
zijn op de pastorie, Pancratiusstraat 41, waar we elkaar informeel kunnen
ontmoeten. Ik zal me niet de hele tijd met koffie en thee bezighouden, zoals ik
op veel verjaardagen de jarige druk bezig en dus onaanspreekbaar zie: we
regelen het dan met elkaar. Wie dit aardig vindt: breng niets mee, want u
komt dan niet met lege handen maar met open handen. En als het huis te
klein is, zijn er pleinen genoeg in de buurt.
Van harte alle goeds en veel zegen!
Uw pastoor en deken, Hans Bouman

Ziekenzalving op vrijdag 30 september om 15.30 uur
Ook dit jaar houden we in onze parochie een viering die erop gericht is om
kracht te vragen voor mensen die de laatste levensfase naderen.
Als onze levensweg moeilijker wordt door beperkingen als ziekte, pijn en hoge leeftijd, kunnen we kracht en bemoediging goed gebruiken. Het is niet
gemakkelijk om afhankelijk te worden van anderen. Maar dit is beter te aanvaarden als je steun ondervindt van een gemeenschap van mensen om je
heen.
De Andreasparochie wil een gemeenschap zijn waarin zieken en gezonden,
jongeren en ouderen, goed met elkaar omgaan, waarin we weten te geven en
weten te ontvangen. We hopen daarom dat naar deze viering mensen komen die er willen en kunnen zijn voor hun medemensen.
In deze viering bidden we om troost, vrede, kracht en vertrouwen in die moeilijke periode.
Als u graag wilt komen, maar problemen heeft met het vervoer, laat het ons
dan weten; dan zoeken we naar een oplossing.
Na de viering ontmoeten we elkaar in de koffiekamer om even na te praten.
Wilt u zich s.v.p. aanmelden bij Annemarie Noijen, tel. 06 - 24 99 98 55 of
noijen@ziggo.nl.
Jack Steeghs, diaconaal jongerenwerk onderweg (5)
Kunnen we als 'Jongeren Andreasparochie Heerlerbaan'
de energie van voor de zomer oppakken en verder brengen? Dat wordt de spannende vraag komend najaar. Een
groep bijeen krijgen die bereid is zich in te zetten is één,
nieuwe passende activiteiten en oog houden voor de langere termijn is twéé...
Omstreeks november 2016 komt een vervolg op de eerste zondagmiddag zoals die in juni plaatsvond tijdens
Pinkpop. Die middag komt al aardig richting het einde
van het project en zal daarom in het teken staan van het
'hoe verder?' Maar vooraf (en daarna) werk ik met de
groep toe naar enkele nieuwe activiteiten.
Ben jij ongeveer 18 - 25 jaar en wil je meedoen? Welkom! De huidige groep
is een mooi begin, maar voor de toekomst is versterking gewenst. Buiten de
activiteiten om houden we contact via WhatsApp.
Ik probeer zoveel mogelijk op maandagen tussen 10.30 uur en 16.00 uur in
het parochiecentrum aanwezig te zijn, om meer werk te maken van diaconaal
jongerenwerk in de leeftijdscategorie van ongeveer 18 – 25 jaar. Voel je welkom om langs te komen. Wil je een afspraak met me maken, eventueel op
een ander moment?
Jack Steeghs (steeghsjack@gmail.com 06 - 26 98 94 11)
Dit project wordt gesubsidieerd door commissie PIN van de Nederlandse religieuzen, het Kansfonds en het Limburgs Diaconaal Fonds.

Laudato Si’ - een oproep van de paus, deel 8 - tijd voor de schepping Laudato si’ mi signore per sora nostra madre terra; Geloofd zijt Gij mijn Heer
om onze zuster moeder aarde. Zo beginnen de zinnen in het Zonnelied van
Franciscus van Assisi, die hij in zijn laatste levensdagen schreef. Een uitbundig lied waarin hij de schepping omarmt en waarin hij de zon en de maan, de
dieren en planten zijn broeders en zusters noemt.
Laudato Si’. Zo begint ook de encycliek van paus Franciscus over ‘de zorg
voor het gemeenschappelijk huis, onze zuster en moeder, de aarde'. Een oproep om niet langer plunderend en egoïstisch met de aarde om te gaan. De
paus wil dat we ons opnieuw gaan heroriënteren op de grote bijbelse waarden van eerbied, rechtvaardigheid, solidariteit en dankbaarheid.
De Wereldraad van Kerken stelde in 1997 voor om een scheppingsperiode
in te stellen. Een periode die loopt van 1 september tot 4
oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi, bedoeld
om in die tijd extra aandacht te schenken aan de schepping en de bedreiging daarvan. Zo’n periode voor de
schepping is niet nieuw. De joden vieren Rosj ha-Sjana,
het joodse nieuwjaar, wat meestal valt tussen half september en begin oktober. Dan wordt de schepping van de
wereld gevierd. En in de oosters-orthodoxe kerken is 1
september de start van het kerkelijk jaar. Dan begint een
periode van versobering om stil te staan bij de schepping.
In 1989 riep Patriarch Dimitrios 1 september uit tot de dag
van gebed voor het milieu. In 2015 sloot paus Franciscus zich aan bij de orthodoxe kerk en riep 1 september ook voor de rooms-katholieke kerk uit tot
jaarlijkse ‘Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping’.
De Solidaridadgroep wil zich bij deze traditie aansluiten en verzorgt in het
weekend van 1 en 2 oktober een speciale gebedsdienst voor de schepping
ter gelegenheid van de feestdag van Franciscus van Assisi. Een viering met
als thema: ‘Behoeders van de schepping’.
Van harte uitgenodigd, namens de werkgroep Solidaridad.
Harry Kerckhoffs
Vredeswandeling 2016
Het Vredesplatform Heerlen en het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen organiseren op Vredeszondag 18 september een vredeswandeling in en nabij
het centrum van Heerlen. De wandeling begint om 14.00 uur bij het Joods
monument bij de begraafplaats, Akerstraat 35, en zal ongeveer anderhalf uur
duren. De wandeling eindigt op het Pancratiusplein. Aansluitend zal er in het
zaaltje van café Pelt aan het Pancratiusplein gelegenheid zijn om na te praten en indrukken en ervaringen te delen. Er wordt koffie met vlaai geserveerd.
Tijdens de wandeling zal op enkele plaatsen een vluchteling kort zijn/haar
verhaal vertellen. De vluchtelingen zullen niet alleen spreken over hun persoonlijke ervaringen, maar ook over de oorlog/onveilige situatie waarvoor zij
zijn gevlucht en hoe zij vinden dat ze in Nederland zijn ontvangen.
Voor meer informatie: Ans Houben 045 - 541 24 48 of ajhouben@hetnet.nl.

Bekroonde documentaire Fuocoammare in Heerlen te zien
In samenwerking met Filmhuis De Spiegel hebben Heerlen Mondiaal, Stichting VLOT, Amnesty Internationaal Parkstad en Comité 4 en 5 mei Heerlen
de bekroonde documentaire Fuocoammare naar Heerlen weten te halen. Op
zaterdag 17 september 2016 om 20.00 uur, de dag dat Heerlen 72 jaar bevrijd is, wordt deze indrukwekkende film in het filmhuis als voorpremière
vertoond.
Fuocoammare is een aangrijpend relaas van Gianfranco Rosi (Italië). De documentaire van 108 minuten vertelt het verhaal van de twaalfjarige Samuele,
die zich, zoals alle jongens van zijn leeftijd, gewoon wil amuseren: klauteren
op de rotsen van zijn kleine eiland in de Middellandse Zee, of wat rondhangen in de haven. Maar hij woont niet op zomaar een eiland: Samuele woont
op het Italiaanse vluchtelingeneiland Lampedusa, het eiland dat de afgelopen
jaren het toneel werd voor een van de grootste menselijke tragedies van deze
tijd. Van de duizenden mannen, vrouwen en kinderen die op schamele bootjes de Europese kust proberen te bereiken, haalt maar een deel levend de
eindbestemming. Ondertussen gaat het leven op het eiland ook gewoon door,
zo toont Fuocoammare, wat letterlijk 'brand op zee' betekent.
Dana Linssen, filmcritica van NRC en hoofdredacteur van de Filmkrant zal
voorafgaand aan de film een inleiding geven.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de kassa van het filmhuis en kunnen ook online
worden gereserveerd: filmhuisdespiegel.nl/reserveren.
Gabriël ontmoet Andreas
Deze mooie brochure waarin verschillende mensen vertellen wat de symboliek van de Andreaskerk voor hen betekent, is nog steeds te koop. De prijs is
€ 7,50. De opbrengst komt geheel ten goede aan onze parochie.
Van harte aanbevolen.

Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen
Zaterdag 24 september van 10.30 tot 16.30 uur
Locatie: kruising Promenade – Honigmanstraat
Op 24 september vindt de jaarlijkse informatiemarkt ‘Heerlen in de Wereld, de
Wereld in Heerlen’ plaats.
Er is grote beroering 'in de wereld': oorlogen en terrorisme, vluchtelingen, milieu- en klimaatproblemen, armoede, weinig perspectief op verbetering enz.
Ook dit jaar vraagt een aantal plaatselijke groepen, waaronder het Dekenaal
Missionair Beraad en de Raad van Kerken, aandacht voor thema’s als vrede,
mensenrechten, armoedebestrijding, milieu en ontwikkelingsproblematieken.
Dat gebeurt door middel van informatiekramen en statafels waar mensen
worden uitgenodigd voor een gesprek. Er is, in tegenstelling tot voorgaande
jaren, dit jaar geen podium waar optredens plaatsvinden. Daarvoor in de
plaats is er een groot beeldscherm waar de deelnemende organisaties zich
gedurende de dag met Pecha Kucha-presentaties voorstellen en informatie
geven over hun organisatie. Pecha Kucha-presentaties duren ruim zes minuten en worden ondersteund door 20 dia’s die elk 20 seconden worden
getoond.
Om 13.00 uur zal Robin Zalm een percussieworkshop geven en om 14.30
uur treedt de muziekgroep Shizaz op.
De drie ringen
Het nieuwe programma van De drie ringen is verschenen. Enkele activiteiten
vinden plaats in de Andreaskerk. Zo verzorgt Harry Kerckhoffs op 17 oktober
om 19.30 uur een inleiding over Laudato Si'. Kosten: € 10,= incl. koffie/thee.
Verder zijn er ook dit jaar weer wandelingen op vrijdagmiddag, filmmiddagen,
boekbesprekingen enz. En er is een reis naar Taizé gepland.
Meer informatie: www.dedrieringen.org.

In gesprek met Geert Bles
We kennen Geert Bles allemaal, maar we weten eigenlijk zo weinig van hem.
Vandaar dat Wil aan hem het stokje had doorgegeven en ik vond het een eer
om hem gedurende twee uur te interviewen.
"Ik ben geboren in 1927 in Dichteren,
vlak bij Doetinchem en ik was een
van de twaalf kinderen. Ik groeide op
in een braaf katholiek boerengezin,
waarvan de acht jongens allemaal
misdienaar werden. We moesten ons
altijd goed gedragen en dat betekende dat je je altijd moest aanpassen
bij anderen. Pas later heb ik geleerd
voor mezelf op te komen.
Ik zat op de lagere school toen op
zekere dag de postbode aan de deur
kwam met een klein pakketje - er zat
een spaarpot in - van de paters Scheutisten. Er stonden drie missionarissen
op met lange baarden, die vermoord waren in de Boksersopstand in China.
Mijn vader gaf de spaarpot aan mij en zei: "Hier Geert, los jij dat maar op, in
jou zit toch geen boer, dat heb ik allang gezien." Vanaf dat moment wilde ik
missionaris worden. De pastoor zei: "Als je dat wilt, moet je naar de SMA
gaan; die paters doen veel voor de missie." Dat wilde ik: werken bij de arme
mensen in Afrika. Zodoende begon ik in september 1940 mijn opleiding op
het seminarie (Nieuw Herlaer) van de SMA in St. Michielsgestel. In 1953, kort
na de grote watersnoodramp, werd ik tot priester gewijd. In 1959 kreeg ik opdracht om mijn lievelingsvakken Grieks en Latijn te gaan studeren aan de
Fordham University in New York. In 1962 ging ik naar Ghana om daar les te
geven aan het seminarie bij Elmina. Een van mijn studenten was Peter
Turkson. Hij werd later kardinaal en kreeg een hoge functie in het Vaticaan.
Hij is ook de auteur van Laudato Si'. Ik heb nu nog wel eens contact met
hem.
Toen ik in 1968 terugkwam in Nederland trof ik een stormachtige sfeer aan
binnen de kerk. Na het Vaticaans Concilie (1962-1965) werd o.a. het celibaat
ter discussie gesteld; veel priesters traden uit. In deze warrige tijd werd ik
verkozen tot provinciaal van de Nederlandse SMA; een ware cultuurschok! Ik
heb me toen soms eenzaam gevoeld en ook wel mijn vragen gehad bij het
celibaat. Maar mijn roeping zat toch een laag dieper. Ik wilde koste wat het
kost priester blijven. Maar zou het lukken? In die periode heb ik een aantal
PRH-sessies (Personalité, Relations, Humaines) gevolgd in België, om tot
beter inzicht in mezelf te komen; dat was heel kostbaar; ik ontdekte wie ik
was en wat ik wilde. In 1987 werd er in de Andreaskerk gezocht naar priesters om voor te gaan in de weekeinden; er was namelijk een tijd lang geen
pastoor. Ik voelde dat als een uitdaging om mijn - inmiddels totaal veranderde
- opvatting van missie gestalte te geven: geen zieltjeswinnerij meer maar de
'leken' wijzen op - en coachen in - hun opdracht in de samenleving. Werken

dus aan een lekenkerk, waar de diaconie een hoge prioriteit heeft: een gemeenschap van mannen en vrouwen, die hun eigen verantwoordelijkheid
nemen en naar buiten treden om te werken aan een mooiere wereld (het rijk
Gods). Die missie te verwezenlijken en aan zo'n kerk te bouwen is mijn
droom. Zo zou ik na mijn dood ook graag herinnerd willen worden.
Als ik de gelegenheid zou krijgen om drie mensen aan tafel te nodigen, dan
zou ik dat heel graag doen met Siapha Kamara, mijn beste vriend in Ghana,
met Hub Schnackers, de vicaris van het bisdom, en met Jacq Starreveld van
Schoon GMS. Ik zou dan in een heel open gesprek met deze drie willen praten over wat wij/zij zien als de missie van de kerk vandaag."
Na deze mooie woorden gaf Geert te kennen, dat hij het stokje zou willen
doorgeven aan onze kosteres Sri Rijst; hij is nieuwsgierig wie er toch verscholen gaat achter die vriendelijke glimlach.
Hans Heijster

Werelddag van verzet tegen extreme armoede
ATD Vierde Wereld, het Armoedeplatform Heerlen
en de Andreasparochie besteden hier aandacht
aan, o.m. tijdens de vieringen in de Andreasparochie in het weekend van 15 en 16 oktober, met op
zondag een informatiestand van ATD.
Maandag 17 oktober is er van 11.00 tot 16.00 uur
in het Broederhuis, Kerkraderweg 9 te Heerlen gelegenheid kennis en ervaring uit te wisselen over:
- de belevingswereld van mensen die in armoede leven
- tips en trucs van ervaringsdeskundigen
- de wettelijke regelgeving
- ervaringen met de schuldhulpketen.
Tussen de middag is er een minimalunch en de dag wordt tussen 15.00 en
16.00 uur afgesloten met een hapje en een drankje.
Aanmelden voor deze dag kan tot 10 oktober via 045 - 572 33 72 of
armoedeoktober@gmail.com.

Inspirerende personen: Etty HIllesum
Etty werd geboren in1914 in Middelburg. Ze kwam uit een Nederlands-joodse
familie en werd bekend door de publicatie van haar dagboek.
Ze kreeg tijdens haar jeugd weinig van het joodse geloof mee. In 1932 ging Etty in Amsterdam rechten
studeren. In 1942 werd ze administratief medewerkster bij de Joodse Raad, die in opdracht van de Duitse
bezetter de joodse gemeenschap in Nederland moest
besturen. Na enige tijd kwam ze terecht op de afdeling 'Sociale Verzorging Doortrekkenden' in het
Drentse doorgangskamp Westerbork. Etty voelde zich
daar prettig, temeer omdat de medewerkers van de
Raad zelf ook Joods waren.
Vanwege het werk mocht ze vrij het kamp in en uitgaan. Ze zag het als haar taak haar joodse
lotgenoten, die wachtten op transport naar Polen, te
helpen. Ze kreeg van de Duitsers toestemming af en toe terug te keren naar
haar woonplaats Amsterdam. Daar beschreef ze haar ervaringen in een dagboek.
Toen de jodenvervolging een steeds ernstiger omvang aannam, verloor ze
haar uitzonderingspositie en werd ze een gewone kampbewoonster. Vóór
haar definitieve vertrek naar Westerbork had Etty haar dagboek aan een
buurvrouw gegeven. Zij moest er voor zorgen dat het gepubliceerd zou worden. Haar voorspellende geest zei dat ze waarschijnlijk niet meer terug zou
keren.
In 1981 werd Etty's dagboek uitgegeven onder de titel Het verstoorde leven.
Het boek bleek een succes en werd in veel landen vertaald. Is het dagboek
van Anne Frank het verhaal van een jong meisje, het dagboek van Etty laat
zien hoe een jonge vrouw zich tot een volwassen persoonlijkheid ontplooide,
op zoek naar evenwicht in haar leven. Ze leerde zichzelf en haar lot te accepteren. Etty had een diep religieus gevoel. In haar dagboek voerde ze vaak
gesprekken met God. Ze ontwikkelde een zeer persoonlijk godsbegrip en
doorbrak daarmee het traditionele beeld van die tijd. Ze zocht God niet zoals
zoveel mensen buiten zich, maar diep in zich zelf. Een uitspraak van haar
was: “Binnen in me zit een heel diepe put. Daarin zit God. Vaak liggen er stenen en gruis voor. Dan is God begraven, maar dan graaf ik Hem weer op.”
Het kamp waar ze te werk was gesteld beschreef ze als een 'hel'. Ondanks
de ellende die ze in Westerbork had meegemaakt, was ze er toch van overtuigd dat we niet alleen naar het kwaad van de ander moesten kijken. De
wereld kon slechts verbeterd worden door aan eigen onhebbelijkheden te
werken. Ze vond het zinloos om alle Duitsers over één kam te scheren en te
haten. Dat zou de wereld niet uit het slop trekken. Op 7 september 1943 werd
ook zij met haar ouders en haar broer Mischa door de nazi's gedeporteerd
naar Auschwitz, waar ze op 30 november 1943 op 29-jarige leeftijd werd vergast.
Hans Heijster

AGENDA
Iedere maandag
13.00-15.00 uur: inloop vluchtelingen
en wijkbewoners
Iedere woensdag
13.30-16.00 uur: ATD Vierde Wereld
Iedere donderdag
14.30-16.00 uur: inloopmiddag
Vrijdag 16 september
10.30 uur: gesprek met de Bijbel
Zaterdag 17 september
20.00 uur: Fuocoammare
Filmhuis De Spiegel
Zondag 18 september
Vrijwilligersmiddag
14.00 uur: Vredeswandeling.
Start: Joods monument, Akerstraat
Zaterdag 24 september
10.30-16.30 uur: Heerlen in de
Wereld - de Wereld in Heerlen
Hoek Promenade-Honigmanstraat
Woensdag 28 september
19.00 uur: Cantorgroep
Woensdag 5 oktober
20.00 uur: pastoraal team
Woensdag 12 oktober
19.00 uur: Cantorgroep
Donderdag 13 oktober
20.00 uur: parochiebestuur
Maandag 17 oktober
Armoededag
Sociaal Debat, Broederhuis,
Kerkraderweg 9, Heerlen

David Bade in Parc Imstenrade
In het voorjaar 2014 was David Bade
artist in residence in Parc Imstenrade. De Orangerie werd omgetoverd
tot schildersatelier en de kunstenaar
ging in gesprek met bewoners en
legde hen vast op canvas.
Dit doek is te bewonderen tijdens de
Bade tafeltje-dek-je-tour op 17, 24 en
25 september en 1 en 2 oktober. In
deze weekenden kunnen gasten van
buiten die aan de tour deelnemen,
het doek bewonderen in de Orangerie van Parc Imstenrade.
Op zondag 25 september geeft het
fluit- en tamboercorps Prinses Marijke van 14.30 tot 15.30 uur een
concert in de Elisabethkapel van
Parc Imstenrade. Kosten: vrije gave.
Meer informatie over deze en andere
activiteiten van Parc Imstenrade vindt
u op www.parcimstenrade.nl.

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

VIERINGEN
17 september t/m 9 oktober
Zaterdag 17 september
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 18 september
10.30 uur: startzondag
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Dennis Sleypen (jaardienst)

Pastoraal team
Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78
Pastoraal werker Eline
Claassens: 06 - 25 36 41 85
elineclaassens@gmail.com
Nan Paffen: 045 - 542 32 11

Donderdag 22 september
10.30 uur: Corisbergviering

Parochiebestuur
Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68

Zondag 25 september
10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Piet van der Poort
14.00 uur: doopdienst Dex Jansen
15.00 uur: doopdienst Evi Keulders

Rekeningnummers
NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778
Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org
Redactie
Eline Claassens
Karin van Doormaal
Rens Trimp

Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 10
oktober. Intenties voor 15 oktober t/m 8 november graag
opgeven voor 26 september.

Zaterdag 24 september
18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor Piet en Treeske ScholtissenMerx (jaardienst)

Vrijdag 30 september
15.30 uur: ziekenzalving
Zaterdag 1 oktober
18.00 uur: gebedsdienst voor de
schepping
Zondag 2 oktober
10.30 uur: gebedsdienst voor de
schepping
Koor: Cantorgroep
Vrijdag 7 oktober
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Zaterdag 8 oktober
18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 9 oktober
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Gebed voor Piet van der Poort

