PAROCHIEBLAD H. ANDREAS
SEPTEMBER/OKTOBER 2017

Van een van de tuinmannen van de parochie kreeg ik deze zomer zonnebloemplantjes. Die heb ik in de grond geplant achter mijn huis. Nu kijk ik
elke dag vanuit het keukenraam naar een prachtige verzameling grote gele
zonnebloemen. Ze draaien in de loop van de dag met de zon mee en staan
onafgebroken met hun koppen naar de zon. Het is prachtig om te zien.
Bij mijn ontbijt kijk ik naar buiten en zie hoe de bloemen de zon in het oosten zoeken. ‘s Middags hebben ze zich gedraaid en staan ze met hun kop
fier in de zon op het zuiden. En ’s avonds, als de zon aanstalten maakt onder te gaan, wijzen de gele koppen pal naar het westen. Het doet me
denken aan het gedicht van Guido Gezelle Ik, een bloem (een verwijzing
naar het Hooglied 2,1).
Ik ben een blomme
en bloeie voor uwe oogen,
geweldig zonnelicht,
dat, eeuwig onontaard
mij, nietig schepselken,
in 't leven wilt gedoogen
en, na dit leven, mij
het eeuwig leven spaart.

Mijn leven is
uw licht: mijn doen, mijn derven,
mijn hope, mijn geluk
mijn eenigste en mijn al;
wat kan ik, zonder u,
als eeuwig, eeuwig sterven;
wat heb ik, zonder u,
dat ik beminnen zal?

'k Ben ver van u,
ofschoon gij, zoete bronne
van al dat leven is
of immer leven doet,
mij naast van al genaakt
en zendt, o lieve zonne,
tot in mij diepste diep
uw aldoorgaanden gloed
De zonnebloem draait met de zon mee. Dag in, dag uit. Onvermoeibaar. Zij
weet van wie zij voor haar leven afhankelijk is. De zon is haar leven, haar
zin, haar trots, haar vreugde.
Dat ook wij onze eigen zon mogen hebben en in onze dagelijkse ronde met
haar mee draaien!
Rob Pauls

24 september: 40-jarig jubileum Andreasparochie
In november 2017 is het 40 jaar geleden dat de Andreasparochie werd opgericht. Dat vieren we op 24 september. U bent daarvoor van harte
uitgenodigd.
We beginnen om 10.30 uur met een feestelijke viering, met bijzondere aandacht voor de toekomst van onze parochie, verbeeld in vijf grote bloemen,
en opgeluisterd door een gelegenheidskoor.
Aansluitend is er koffie/thee met lekkers, gevolgd door een muzikaal intermezzo door kinderen o.l.v. Jacq Zenden. We sluiten af met een drankje.
We willen dit jubileum vieren ‘op zijn Andreas’, d.w.z. met betrokkenheid
van zoveel mogelijk mensen, op verschillende manieren.
Zangers gezocht
Vind je het leuk om te zingen? We zijn
op zoek naar mensen, groot en klein,
oud en jong, die willen meezingen in
het gelegenheidskoor. Het zou fijn zijn
als we de viering met een grote groep
zangers kunnen opluisteren. Heb je interesse, doe dan mee!
De geplande repetities zijn in de kerk
op woensdag 13 september en
woensdag 20 september, beide keren van 19.00 tot 20.00 uur.
Bloembladen
De werkgroepen zijn uitgenodigd om hun visie op de
toekomst weer te geven op een bloemblad. De
bloembladen kunnen tot 15 september worden ingeleverd.
Bakkers
Tenslotte zoeken we mensen die iets lekkers willen
maken voor het gezellig samenzijn na de viering.
Wil je aan een of meer van bovenstaande activiteiten meewerken, laat het
s.v.p. weten via parochiesintandreas@home.nl of telefonisch bij de gastvrouwen (045 - 541 33 81).

Ziekenzalving vrijdag 29 september 15.30 uur
De ziekenzalving, ook sacrament van de zieken genoemd, is gericht op het
leven. Het beoogt kracht te geven voor onderweg. Als ons leven moeilijker
wordt, om wat voor reden dan ook, dan is het goed dat wij elkaar tot steun
en bemoediging zijn. Afhankelijk worden van anderen, moeten omgaan met
beperkingen, ervaring van verlies zijn moeilijke opgaven, maar als je steun
ondervindt van een gemeenschap om je heen, is het misschien beter te
dragen. Iets dragen of verdragen is gemakkelijker als je je door anderen
gedragen weet. We beseffen dat ieder mens andere mensen nodig heeft en
dat iedereen in zijn leven tijden kent dat hij door anderen gedragen wordt.
De Andreasparochie wil een gemeenschap zijn die vanuit dat besef leeft,
en bereidt daarom dit jaar een ziekenzalving voor die in het teken staat van
het thema ‘gedragen worden’. We hopen dat ook ‘gezonde’ mensen zullen
deelnemen aan de viering om als familie, vrienden, buren, parochianen
samen te bidden om troost, kracht en vertrouwen voor en met elkaar.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in de koffiekamer.
U kunt zich opgeven bij een gastvrouw (zie colofon), bij Annemarie Noijen
(tel.nr. 06 - 24 99 98 55) of via parochiesintandreas@home.nl.
De pastoraatgroep: Annemarie Noijen, Marga Meijer, Joke Adriaanssen,
Marijke Canlon, Gerda Hayes, Wil Heijster, Eline Claassens, Rob Pauls

Expositie Riet Peters
14 september – 9 november 2017
Het werk van Riet Peters wordt gekenmerkt door kleuren, vormen,
ritmes en contrasten. Het schilderij
zelf – het doek en de verf – is steeds
de basis. Elk werk is een nieuw en intuïtief proces om met kleuren, vormen
en technieken een compositie te maken. Riet werkt vooral met acryl op
doek, maar gebruikt in haar werk ook
materialen als stof, zand, papier en
foto's.
Zij heeft lessen gevolgd bij Jan Nelissen (JANNEL) in Maastricht.
Tegenwoordig schildert ze in een onafhankelijk kunstenaarscollectief.
In de afgelopen jaren is haar werk
verschillende keren tentoongesteld,
onder meer bij Felix (Maastricht),
Medtronic (Kerkrade), Welterhof (Heerlen), CBS (Heerlen), Muziekschool
Hoensbroek, Galerie de Brandpoort (Landgraaf), Galerie # NE9EN (Schinnen) en Galerie 7tien49 in Nuth.

Bezoek aan speeltuin het Baanrakkertje "een spetterend succes"!
Zo werd de middag in het
weekkrantje van het azc
Heerlen/Imstenrade omschreven.
Ruim 70 kinderen en opvallend veel volwassenen
zonder kinderen gaven gehoor aan de uitnodiging van
de parochie (en enkele jongeren) om samen met
mensen uit de wijk naar de
speeltuin te komen op zondag 30 juli. We werden
hartelijk ontvangen door enkele vrijwilligers van de speeltuin. We hoefden geen entree te betalen en er
was koffie, thee, limonade met een broodje of een wafel. Kinderen konden
naar hartenlust spelen en de volwassenen zaten in groepjes bij elkaar. Misschien hebben we een eerste aanzet kunnen geven om elkaar te durven
groeten of aanspreken. Bij het terugbrengen naar het azc waren er veel
mensen die dank je wel zeiden, en een meisje van een jaar of zeven gaf
me spontaan een kus op mijn wang.
Dank alle mensen die hebben meegedaan!
Eline Claassens

Taalles in de Andreas
In september begint de Andreasparochie samen met Alcander en
SCHUNCK* bibliotheek een cursus Nederlandse taal voor
vluchtelingen uit het azc en voor
allochtone en laaggeletterde bewoners van de wijk. SCHUNCK*
verzorgt al taalcursussen in
Heerlerheide en Hoensbroek en
maakt nu gebruik van de ervaring die de Andreas de afgelopen
jaren heeft opgedaan met taallessen, om ook in Heerlerbaan
acte de présence te geven. In de wijk, dicht bij de mensen. Vier vrijwilligers
gaan na een cursus taalcoach bij SCHUNCK* enthousiast aan de slag om
mensen met een taalachterstand te helpen op volwaardige wijze deel te
kunnen nemen aan onze samenleving.
De lessen zijn op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in het parochiehuis
aan de Palestinastraat 326.

Bijeenkomst met Samen Onderweg
Op 4 juli kwamen 37 geïnteresseerde mensen van Samen Onderweg en de
parochie bijeen in het parochiehuis om elkaar te leren kennen en meningen
over en verwachtingen van de Andreas uit te wisselen. Veel aanwezigen
deden een duit in het zakje en er ontstond een levendig gesprek over hoe
de parochie wordt beleefd. Opgemerkt werd dat de Andreas en de Bernardinuskapel veel met elkaar gemeen hebben. Maar ook verschillen werden
benoemd. In de Bernardinuskapel kwamen mensen van heinde en ver bijeen. De Andreas is een echte parochie, waar mensen elkaar in een warme
en hartelijke sfeer ontmoeten. Er komen in de Andreas ook mensen van diverse pluimage en vanuit de hele samenleving, wat veel aanwezigen als
positief ervaren. Maar voor nieuwkomers is het ook wennen: de Bernardinuskapel ademt als gebouw een heel andere sfeer dan de Andreaskerk, en
de vertrouwde nestgeur van de Bernardinus zal niet een-twee-drie verdwijnen bij de trouwe bezoekers van de Bernardinus.
Opgemerkt werd dat de symboliek van de kerk aandacht verdient – omdat
die voor nieuwkomers niet op voorhand duidelijk is en uitleg behoeft. De
vieringen in de Andreas worden door de mensen van Samen Onderweg
gewaardeerd om hun eenvoud en vanwege de mogelijkheid tot participatie.
Ook de oecumene kwam aan bod: de gezamenlijke vieringen en de praktische samenwerking met de protestante Parkstadgemeenten.
Karin van Doormaal gaf als lid van het parochiebestuur een toelichting op
de structuur van parochie, federatie, dekenaat en bisdom. Benadrukt werd
dat de Andreasparochie een echte ‘vrijwilligerskerk’ is die niet zou bestaan
zonder de inzet van de vele werkgroepen die de parochie rijk is.
Het pastorale team is blij met de hoge opkomst op 4 juli en bedankt alle
aanwezigen voor hun komst en bijdrage aan het gesprek. De pastorale
werkers van de Andreas zullen de nieuwkomers van Samen Onderweg benaderen met de vraag of ze een kennismakingsbezoek op prijs stellen. De
parochie is verheugd over de versterking door zoveel nieuwe mensen en
hoopt dat zij een goede plek vinden in onze gemeenschap.
Rob Pauls
15 september concert SELA in Welten
Op vrijdag 15 september om 20.00 uur verzorgt SELA een concert in de
Martinuskerk in Welten. SELA componeert jaarlijks nieuwe eigentijdse
christelijke liederen, die de band vervolgens zelf ten gehore brengt. Meestal
zingt SELA vooral in het midden van het land, maar dit jaar is in de kerkentour ervoor gekozen om ook meer naar de 'randen' te gaan. Voor meer info
en kaarten zie www.sela.nl.
Een goed bewaard muzikaal geheim
Al enkele jaren vinden er in de Pancratiuskerk zogenaamde marktdagconcerten plaats. Elke eerste dinsdag van de maand speelt organist Jo
Louppen van 13:00 uur tot 13:30 in de Pancratiuskerk. Met enige regelmaat
spelen ook gastorganisten. U bent van harte welkom!

Terugblik Nonke Buusjke
Samen, we waren met een grote groep, waren we op stap terug in de tijd,
zo rond 1900. Bij aankomst kregen we allemaal eerst koffie en heerlijk zelf
gebakken vlaai, ter plekke door vrijwilligers gebakken in het bakkes.
Ons werd uitgelegd hoe
deze plek, het Nonke
Buusjke, is ontstaan en
hoe het aan zijn naam
komt. Het bakkes, waar de
vlaai en het brood gebakken worden, is als eerste
op deze plek gebouwd,
daar rond omheen werden
de andere vakwerkhuisjes
gebouwd door Thei Berkers en de andere
Nonkes. Ook de 300 jaar
oude vakwerkboerderij uit de Kerkstraat van Schinveld werd daar afgebroken en hier weer opgebouwd zoals het vroeger was.
Ook zag je daar in die huisjes het verschil tussen arm en rijk. In die mooie
vakwerkhuisjes was veel te zien van de oude ambachten van toen. Alles
werd met veel mensenkracht gedaan; toen waren er niet veel apparaten, en
er was nog geen stroom. De was doen was echt hard werken, je had er een
dagtaak aan, plus verzorgen van de kindjes en wat de vrouw allemaal nog
meer moest doen. De man was werken op het land of voerde een of ander
ambacht uit, zoals schoenmaker of hoefsmid.
Het museum zoals het nu is wordt goed onderhouden door vrijwilligers.
Mensen met een beperking/rugzakje zijn daar helemaal in hun element
omdat ze het leuk vinden dat ze mogen helpen.
Na de koffie en vlaai kregen we een rondleiding. We mochten overal binnen
kijken. Jammer dat de tijd zo snel om was; graag had ik wel langer willen
rondkijken. Het zou erg zonde zijn als dit stukje geschiedenis verloren zou
gaan; ik hoop dat er altijd genoeg mensen zijn die het weer overnemen, zodat het blijft bestaan. Ik ga zeker nog een keer terug.
Fijn dat ik er bij mocht zijn.
Jozé Kersten, ATD Vierde Wereld

Vredeswandeling – Walk of Peace
Vredeszondag 17 september 2017
Start: 14.00 uur, Vredeskapel Akerstraat 35 Heerlen
Als we naar de wereld om ons heen kijken, dan zien we dat vreedzaam
samenleven te vaak niet mogelijk is of op zijn minst erg moeizaam verloopt.
Bijvoorbeeld dicht bij huis, als het gaat om de discussies over vluchtelingen
of over mensen die een beetje anders zijn. En verder weg, als het gaat om
meedogenloos geweld en oorlogen. Daarentegen verlangen steeds meer
mensen naar meer verbinding in de samenleving.
In het kader van de Vredesweek 2017 willen het Vredesplatform Heerlen en
het Missionair Overleg Parkstad aan deze verbinding een bijdrage leveren
door het organiseren van een Walk of Peace. De Walk of Peace is een
wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien
dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen.
Onze Walk of Peace vindt plaats op Vredeszondag 17 september. Mensen
vanuit verschillende achtergronden krijgen dan de gelegenheid om elkaar te
ontmoeten. Het wordt een wandeling met gesprekken en verhalen die ons
met elkaar verbinden. Hiermee kunnen we ervaren én uitdragen dat vrede
inspireert en verbindt. En u zult het wel met ons eens zijn dat onze samenleving wel een oppepper en wat meer vriendelijkheid kan gebruiken.
De Walk of Peace zal in en nabij het centrum van Heerlen worden gelopen.
De wandeling begint om 14.00 uur bij de Vredeskapel bij de begraafplaats,
Akerstraat 35 en zal ongeveer anderhalf uur duren (waarvan ruim de helft
wandelen).
De wandeling eindigt in het centrum. Aansluitend zal in een zaaltje gelegenheid zijn om na te praten en indrukken en ervaringen te delen. Er wordt
koffie en thee geserveerd. En wellicht krijgt deze Walk of Peace een vervolg?
Ans Houben, voorzitter van het Missionair Overleg Heerlen
Harrie Winteraeken, voorzitter HeerlenMondiaal en Vredesplatform Heerlen

Concert Kamerkoor Concertato 17 september in de Pancratiuskerk
Aan dit concert zullen naast het kamerkoor ook Cantus Ex Corde en Crescendo uit Doenrade meewerken. Het Magnificat van Rutter zal met enkele
delen ten uitvoer worden gebracht door een gezamenlijk koorensemble
o.l.v. Steven van Kempen en Ton Kropivsek. Cantus Ex Corde zal zorgen
voor hier en daar een oosterse sfeer. Kamerkoor Concertato zal enkele
werken uit het jubileumprogramma laten horen. Gemengd koor Crescendo
zal een scala aan werken laten horen die speciaal zijn ingestudeerd voor de
Limburgse Koordagen in Roermond. De entree voor dit concert is vrij; er
wordt wel een vrije gave gehouden. Het concert begint om 19.00 uur.

Samen voor waardigheid
In het kader van de Werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting wordt u van
harte uitgenodigd voor:
een viering in de Andreasparochie
Zaterdag 14 oktober aanvang 18.00 uur
Zondag 15 oktober aanvang 10.30 uur
Na de viering op zondag is er koffie/thee met gebak.
een solidariteitsmaaltijd en de theatervoorstelling De OmZieners.
Dinsdag 17 oktober 2017
Het Cultuurhuis, Sittarderweg 145, 6412 CD Heerlen
- Aanvang maaltijd 17.30 uur, ontvangst vanaf 17.00 uur.
Kosten maaltijd naar draagkracht € 2,50 tot € 7,50.
- Aanvang voorstelling: 20.00 uur. Ontvangst publiek vanaf 19.30 uur.
Toegang: vrije gave.
Aanmelden voor de maaltijd en/of voorstelling voor 10 oktober via:
zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of 045 - 532 50 92 (Marion Braad) of 045
- 542 01 79 (Joke de Munter).
De OmZieners door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, is gemaakt en
wordt gespeeld door mensen levend in
armoede en voormalig dak- en thuislozen in samenwerking met professionele
theatermakers en vormgevers. Na uitvoerige gesprekken met hulpverleners
hebben zij een theatrale bewerking gemaakt van een bijzondere werkelijkheid.
Tijdens deze dagen zal er met de actie
'STOP ARMOEDE, samen voor waardigheid' aandacht gevraagd worden
voor het campagnejaar van de Vierde Wereld: 60 jaar geleden opgericht,
100ste geboortedag van de oprichter Joseph Wresinski en de 30ste verjaardag van deze Werelddag.

In gesprek met Willemien Zenden
We komen samen voor dit gesprek op donderdag 20 juli in de koffiekamer
van de Andreas. Ik merk al gauw dat Willemien bijna lyrisch wordt als we
komen te spreken over zingen en muziek; ze laat de koffie koud worden.
Ik luister met aandacht:
“Muziek zit in mijn familie, we hebben het met de
paplepel binnen gekregen; mijn broers en zussen
zongen allemaal; ikzelf ben lid van HOV (Heerlens
Oratorium Vereniging). Je kunt je er helemaal in uitleven en er alles inleggen; ik denk hier aan het
Simon Bolivar Jeugdorkest uit Venezuela, dat op 24
juli in Kerkrade zou optreden; dit beroemde koor van
straatjeugd is ooit opgericht vanwege de vormende
waarde van muziek maken met mekaar.
Mijn ouders komen van het rozendorp Lottum, waar
mijn vader rozenkweker was. In 1931 is het gezin naar Eygelshoven verhuisd, waar mijn vader werd aangesteld als gardenier bij de gemeente.
Daar ben ik in 1936 als zesde kind in het gezin geboren, een nakomertje. Ik
had twee broers en drie zussen; we waren een fijn en hecht gezin. In 1960
ben ik getrouwd met Sjef Zenden, die leraar was aan de Lambertusmavo in
Kerkrade; in 1969 zijn we verhuisd naar de Rukkerweg, nu Leon Biessenstraat, in Heerlerbaan. We zijn de gelukkige ouders van drie kinderen, en
grootouders van vier kleinkinderen. Hoewel ik het werken in de winkel heel
leuk vond, is mijn taak vooral het gezin geweest, met daarnaast de zorg
voor ouders en een zieke zus. Ik voel mij een gelukkig en bevoorrecht iemand, maar natuurlijk kenden we ook zorgen, zorgen om gezondheid in de
familie; mijn lievelingsbroer is al vrij jong overleden; zorgen ook om de
stappen die de kinderen zetten op hun levenspad, die we niet altijd begrepen. Toch is mijn levensdevies steeds geweest: sluit nooit de deur, ga met
geduld en liefde te werk, nooit met harde hand.
Wat ik trouwens wel zorgelijk vind is de verslaving van jonge mensen vandaag aan hun mobieltjes; er lijkt bijna geen normaal contact meer; leren ze
op die manier nog wel de (meer)waarde kennen van echt persoonlijke
communicatie? Maar moet ik misschien mijn oordeel wat loslaten, vertrouwen dat het uiteindelijk allemaal goed komt; durven vertrouwen in de
persoon waar het om gaat, vertrouwen geven? Een van mijn kleinkinderen
is bijvoorbeeld kort geleden met enkele vrienden in Auschwitz/Birkenau
geweest, duidelijk een ingrijpende ervaring voor hen; het trof me dat ze diep
geraakt waren en niet uitgepraat kwamen over wat mensen elkaar kunnen
aandoen.
Onze relatie met de Andreas is hecht; we hebben nog gekerkt in de noodkerk en zijn nauw betrokken geweest bij de bouw. Er werd een koor opgericht, waarin ik vele jaren met plezier heb meegezongen. We zijn 13 jaar
geleden verhuisd naar Bekkerveld, naar de Annakerk, maar zijn toch snel
weer teruggekeerd naar de Andreas.

De Andreasparochie trekt ons, vooral vanwege de verzorgde liturgie en de
actualiteit van de preken; ik wil hier met name de mooie begrafenisvieringen noemen; iedereen praat erover. En bijzonder vind ik ook de toegewijde
vrijwilligers in de koffiekamer, in het winkeltje, en daarbuiten.
Hoe ik over de dood moet denken, vind ik moeilijk te zeggen. Zolang als je
nog herinnerd wordt, ben je niet echt dood. Ouders leven voort in hun kinderen via DNA, maar ook hun karaktertrekken, denken, voelen, houden van
etc.; dat is toch een mooie gedachte. We hadden altijd veel met St. Gerardus. Steeds als we ergens mee zaten, of iets te vragen hadden, vonden we
de weg naar Wittem.
Als je mij de gelegenheid geeft om uit te gaan eten en daarvoor drie mensen aan tafel te nodigen, dan denk ik direct aan de gastvrouwen, omdat zij
zo’n belangrijke bindende rol vervullen in de parochie; twee van hen, Nel
van Ooijen en Riet Noestheden, zou ik willen vragen, maar ook graag Kitty
Snijders, omdat zij in mijn ogen als vrijwilligster bij de Zonnebloem meer betekent voor zieken en ouderen dan zijzelf vermoedt. Als je mij vraagt om tot
slot nog zoiets als een levensles mee te geven, dan kom ik terug op wat ik
hierboven al zei: benader de ander altijd met liefde en geduld; hou de deur
altijd open.”
Met deze gedachte van Willemien ronden wij het gesprek af; zij wil het stokje doorgeven aan Joke Berends van ‘Samen Onderweg’.
Geert Bles
Soep met inhoud
Elke derde donderdag van de maand biedt de Andreaskerk parochianen en wijkbewoners de gelegenheid om
elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop soep.
De eerstvolgende keer is op 21 september, van 12.00 tot
14.00 uur.
Hier kunt u er even een uurtje tussen uit zijn en mensen
uit de wijk bij een gezellig samenzijn wat beter leren
kennen. Tijdens de soep wordt er over van alles gesproken wat mensen op dat moment interesseert – van wat er in de buurt gebeurt tot en met de grote wereldpolitiek. U bent van harte welkom een kijkje
te komen nemen en mee te eten en mee te praten.
Voor de soep vragen wij een bijdrage van 50 cent. U kunt u telefonisch
aanmelden bij de gastvrouwen (045 - 541 33 81). Maar u mag ook aanschuiven zonder u van te voren te hebben opgegeven.
Plaats van samenkomst: Sint Andreasparochie, Palestinastraat 326.

AGENDA
Iedere woensdag
10.00 uur: taalles
13.30 uur: ATD Vierde Wereld
Iedere donderdag
14.30-16.00 uur: inloopmiddag
Woensdag 6 september
19.00 uur: Cantorgroep
Zondag 10 september
11.15 uur: H. Mis t.g.v. 100 jaar
parochie St. Joseph Heerlerbaan
Maandag 11 september
10.00 uur: leesgroep Een nieuw
gesprek met God
Woensdag 13 september
19.00 uur: repetitie gelegenheidskoor jubileum
20.00 uur: pastoraal team
Donderdag 14 september
20.00 uur: parochiebestuur
Vrijdag 15 september
10.30 uur: In gesprek met de Bijbel
Zondag 17 september
14.00 uur: vredeswandeling
Woensdag 20 september
19.00 uur: repetitie gelegenheidskoor jubileum
Donderdag 21 september
12.00 uur: soep met inhoud
Maandag 25 september
10.00 uur: leesgroep Een nieuw
gesprek met God
Dinsdag 26 september
20.00 uur: pastoraal team en parochiebestuur
Woensdag 4 oktober
19.00 uur: Cantorgroep

Mondiale fietstocht 14 oktober
HeerlenMondiaal organiseert ook dit
jaar weer een mondiale fietstocht. De
tocht vindt plaats op zaterdag 14 oktober. 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.
Superlocal Bleijerheide
In Kerkrade staan in de wijk Bleijerheide
drie hoogbouwflats. De flats staan op
de nominatie voor sloop. Het streven is
om alle aanwezige elementen en
grondstoffen te recyclen en te gebruiken voor de ontwikkeling van 100
nieuwe woningen.
Schrijf de datum alvast in je agenda.
Eind september komt er meer informatie op de websites
www.heerlenmondiaal.nl en
www.sintandreas.nl.

COLOFON

VIERINGEN 9 september - 8 oktober

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

Zaterdag 9 september
18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor Piet en Treeske Scholtissen-Merx (jaardienst)
14.00 uur: doop Maud Streppel
Zondag 10 september
10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Hannie Thissen-Popken
Deurcollecte Zonnebloem
Zaterdag 16 september
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 17 september
10.30 uur: woord- en communieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom
Zaterdag 23 september
10.30 uur: doop Arthur de Haan
18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 24 september
10.30 uur: eucharistieviering
jubileum Andreasparochie
Koor: gelegenheidskoor
Gebed voor Enny Kerckhoffs-Moonen
(zeswekendienst)
Vrijdag 29 september
15.30 uur: ziekenzalving

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
Parochiebestuur
Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68
Rekeningnummers
NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778
Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org
Redactie
Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp
Overleden
6 augustus 2017
Enny Kerckhoffs-Moonen
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 9 oktober.
Intenties voor 14 oktober t/m 12
november graag uiterlijk 25 september opgeven. Ook kopij
graag voor die tijd aanleveren.

Zaterdag 30 september
18.00 uur: woord- en communieviering
Zondag 1 oktober
Geen viering in de Andreaskerk
11.30 uur: feestelijke H. Mis t.g.v. 25jarig priesterjubileum deken Hans Bouman in de Pancratiuskerk
Vrijdag 6 oktober
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Zaterdag 7 oktober
18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 8 oktober
10.30 uur: eucharistieviering
Koor: Sound of Peace and Freedom

