PAROCHIEBLAD H. ANDREAS
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de vredesvlam
kijk niet weg
zet een teken met
gedachten, woorden en daden
tegen oorlog en geweld
tegen honger en sprakeloosheid
kijk niet weg
verhef je stem als
andere stemmen verstommen
schuilplaatszoekend in de
bommenkraters van de angst
kijk niet weg
breid je armen uit naar
kleine verscheurde zielen, die
met een glimlach op gebarsten lippen
nog steeds aan het goede geloven
kijk niet weg
ontmoet de vlam
laat ze in jou groeien totdat ze straalt
door het donker van onze tijd
voor vrede en verbondenheid
(Anita Seo Dornbach)

Dit gedicht van een van onze parochianen werd voorgedragen in de oecumenische viering in de St. Nicolaas- en Barbarakerk in Valkenburg, bij gelegenheid van de onthulling van het vredesmonument, september 2018. Uit “In
vredesnaam”, uitgave Kunst- en cultuurraad Valkenburg ter gelegenheid van
de Internationale Dag van de Vrede, 2018. De Vredesweek is dit jaar van 21
tot en met 29 september.

Ziekenzalving
Vrijdag 20 september om 15.30 uur is onze jaarlijkse ziekenzalving in de Andreasparochie. De eucharistische viering is bedoeld voor iedereen, oud en
jong, ziek en gezond. Iedereen is welkom. We kunnen allemaal een bemoedigend woord, een steuntje in de rug, en een stukje solidariteit gebruiken;
immers geen mens kan leven van alleen maar brood. We zijn het ook aan
onszelf en anderen verplicht elkaar bij te staan in de mate van het mogelijke.
Daarom komen we samen, ook dit jaar weer.
Het wordt een viering met muziek en zang, stille momenten en echt samenzijn. We delen brood en wijn en pastor Geert Bles zalft – naar eeuwenoud
gebruik – degenen die met Gods kracht willen worden gesterkt en gezegend.
U bent van harte uitgenodigd.
De pastoraatsgroep
Vrijwilligersmiddag
Ook dit jaar komt er natuurlijk weer een middag voor de vrijwilligers van de
parochie. Dat gebeurt op zondag 22 september van 13.00 tot 17.00 uur. Het
leek het pastoraal team een goed idee om de middag deze keer eens te houden op een andere locatie. Het sfeervolle Nivon-huis (villa Eikhold, Valkenburgerweg 72) is een mooie plek om een paar gezellige uurtjes door te brengen.
Het plan is om na de viering in de kerk en de wekelijkse koffie op te breken
naar de Valkenburgerweg en daar samen te gaan koken en aansluitend aan
tafel te gaan. Er is een grote keuken beschikbaar waar je elkaar niet in de
weg loopt. Bij mooi weer kunnen we in de tuin zitten en wandelen. Een werkgroep is bezig een klein programma op te stellen en buigt zich over het menu.
We laten ons verrassen. Leuk als u als vrijwilliger erbij bent.
Kerkproeverij
Ook dit jaar vindt landelijk weer
de 'kerkproeverij' plaats, georganiseerd door de Raad van
Kerken. Dit jaar op zaterdag 28
en zondag 29 september. Kerken die meedoen, nodigen
mensen uit een viering bij te
wonen om hun te laten zien wat
er in een viering gebeurt en dat
het er niet per se saai aan toe
hoeft te gaan. Net als verleden
jaar doet de Andreasparochie mee aan de kerkproeverij. Een werkgroep is
momenteel bezig met de voorbereiding van de viering op 29 september. Het
is de bedoeling aan de viering een apart tintje te geven, ook als zij herkenbaar blijft als 'typisch Andreas'.

Verdiepingsochtend liturgie
Op vrijdagochtend 19 juli kwamen 22 parochianen bij elkaar om met elkaar te
praten over de vieringen in de Andreas. De liturgiegroep van de parochie had
de ochtend georganiseerd om te peilen wat de mensen die regelmatig naar
de vieringen komen, van de liturgie in de Andreas vinden. De liturgiegroep
wilde ook graag weten welke kant we met de liturgie in de parochie op willen.
Moeten er dingen veranderen, of moet juist zo veel mogelijk bij het oude blijven? Waartoe dient de liturgie? Waar het gaat het in de viering om? Wat
vieren wij? De bedoeling was ook om tot concrete aanbevelingen te komen
voor de toekomst. Sommigen begrepen de ochtend ook als een kans om tot
verdieping van de liturgie en de beleving ervan te komen. Er werden vier
groepen gevormd waarin ‘vanuit het hart’ en met veel respect voor elkaars
mening door iedereen is gesproken over een viertal vragen die van tevoren
aan de groepen waren uitgereikt.
De liturgiegroep is blij met de antwoorden die in de diverse groepen boven tafel kwamen en gaat daarmee aan de slag. Over het vervolg wordt u geïnformeerd in een komend parochieblad.
Het is moeilijk om recht te doen aan al de meningen en gedachten die aan
bod zijn gekomen. Ik doe een poging om het samen te vatten. Als u zich daar
niet in herkent, klim dan in de pen (zoals dat zo mooi heet) en schrijf een
stukje voor het parochieblad over uw mening over en uw beleving van de vieringen. Wij verwelkomen elke bijdrage. Wie weet, krijgt, als u de spits afbijt,
ons parochieblad een vaste rubriek over liturgie erbij.
De meeste mensen beleven de vieringen als doorleefd en authentiek. Ze
worden meestal als inspirerend ervaren. De voorgangers worden gezien als
mensen die staan voor wat ze zeggen en doen in de viering. Ze moeten wel
voeling houden met de gemeenschap en zich rekenschap geven van waar de
gemeenschap staat en wat zij verwacht. Dat wil niet zeggen dat er niet af en
toe met nieuwe vormen in de liturgie mag worden geëxperimenteerd. Voorgangers krijgen de ruimte om daarin hun weg te zoeken, naar eigen inzicht.
Natuurlijk binnen de grenzen van de katholieke traditie waarin wij staan. Als
de vaste groep voorgangers wordt uitgebreid met mensen uit de gemeenschap die regelmatig zelfstandig een woord- en communie- (of andersoortige)
viering leiden, dan is dat een goede ontwikkeling die bij de parochie past. Er
moet dan wel gelet worden op de kwaliteit van de voorgangers, maar tot dusver is daar geen kritiek op. Integendeel, er mag best meer gebruik gemaakt
worden van de kwaliteiten en ervaringen van kerkgangers in de vieringen. Als
in de toekomst meer mensen voorgaan, hoe voorkom je dan dat de eenheid
en herkenbaarheid van de vieringen verloren gaat? Er moeten een aantal
vaste elementen in de viering zijn die telkens terugkomen. Sommigen vinden
het rituele karakter van de liturgie erg waardevol; voor hen hebben de traditionele rituelen van de liturgie veel betekenis (met name van de eucharistie,
maar ook daarbuiten). Anderen zien de zin van de viering meer in de individuele beleving en zoeken in de wekelijkse liturgie naar antwoorden op vragen

die ze zelf stellen. (Te) veel nadruk op de rituelen kan volgens sommigen
zelfs afbreuk doen aan de authenticiteit en waarachtigheid van de viering. Op
dit punt lopen de opvattingen onder onze parochianen behoorlijk uiteen. De
meeste gespreksdeelnemers vinden dat er in de vieringen een goede balans
is tussen de viering als plek om als persoon met God in relatie te treden en
de viering als een gemeenschapsgebeuren waarin mensen met elkaar samen
zijn en elkáár ontmoeten. Ook hier bespeurt men een zekere spanning, want
het een kan soms wel eens haaks staan op het ander. Wat de eucharistie
voor de een betekent, betekent zij niet voor een ander. En hoeveel stilte verdraagt een viering in de Andreas? Over zulke spirituele vragen is het laatste
woord nog niet gezegd!
Mij duizelt het ondertussen. Het woord is aan u!
Rob Pauls
Uit de liturgiegroep
Als mensen zondags naar de viering komen, hebben ze elkaar vaak een hele
week niet gezien. Logisch dat ze van elkaar willen weten hoe het gaat en
nieuws uitwisselen. Zo’n parochie willen we immers ook zijn: waarin mensen
om elkaar geven en samen optrekken. Maar er zijn ook mensen die de stilte
voor het begin van de viering missen om zich op de viering voor te bereiden.
Zij hebben een moment van inkeer nodig om tot God en elkaar te naderen.
De liturgiegroep wil daarom een stiltemoment inbouwen in het begin van de
viering zelf. Als de viering begint met het klinken van de bel en de voorgangers zijn ingetreden, steken de acolieten of lectoren in stilte de kaarsen aan.
Een ogenblik van stilte waarin iedereen even tot zichzelf kan komen en met
zichzelf alleen kan zijn voordat wij samen komen voor God. Wij hopen op uw
instemming en medewerking.
De liturgiegroep

Solidaridadviering met aansluitend theeceremonie
Op zondag 1 september is er een korte viering voorbereid door de SolidariSolidaridadgroep met aansluitend een
theeceremonie in de kerk. Abakoula
Argalaless, geboren in Niger in WestCentraal-Afrika, nu woonachtig in
Maastricht, houdt een theeceremonie
en vertelt ondertussen over zijn land in
de Sahara-woestijn, over het Toearegnomadenvolk, hun omgang met kamelen, en over het project Aman-Iman,
wat letterlijk betekent: water is leven.
De stichting Aman-Iman wil de levenssituatie van de mensen in Inadougoum
en de omliggende dorpen in Niger verbeteren, door de realisatie van
toegang tot schoon drinkwater, educatie, sanitaire voorzieningen, landbouw,
moestuinen zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling. Meer informatie
over dit project vindt u op www.aman-iman.nl.
Abakoula maakt deze zondag muziek en neemt bijzondere voorwerpen mee,
gemaakt van kameelleer. Wij ondersteunen het project Aman-Iman met een
vrije gave.
Seizoensopening De drie ringen
Op zaterdag 14 september opent
De drie ringen het nieuwe seizoen in
de Andreaskerk.
Daarbij zal het jaarthema van De
drie ringen centraal staan: de rol van
kunst en cultuur. Welke elementen
delen religie, kunst en cultuur? Welke rol speelt kunst in de religie en omgekeerd? Daar gaat het deze middag
over. De Andreaskerk is daarvoor – met zijn wisselende exposities – een heel
toepasselijke locatie.
Ruud Verhoeven, Limburgse troubadour en cabaretier, komt de middag opluisteren met zijn prachtige muziek. En is er tijd om bij een hapje en een
drankje bij te praten.
De middag duurt van 14.00 tot 16.30 uur.
Het is wel handig als u zich van tevoren aanmeldt, via www.dedrieringen.org.

Nieuwe beroepskracht
Sinds twee jaar is Rob Pauls werkzaam in de Andreasparochie, als opvolger
van Eline Claassens. Dit tot volle tevredenheid van het bestuur en het
pastoraal team. Daarom is besloten zijn tijdelijke contract om te zetten in een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Rob was in dienst voor 16 uur per
week. Maar degenen die hem kennen, weten dat het werk vele uren meer
vergt. Daarom is het bestuur op zoek gegaan naar extra financiering. Twee
subsidiënten hebben hun subsidie verhoogd. Op Robs eigen verzoek worden
de extra uren die daardoor betaald kunnen worden, ingevuld door een extra
betaalde kracht. Daarmee worden Rob en de overige leden van het pastoraal
team enigszins ontlast, en wordt het risico voor de parochie bij bijvoorbeeld
ziekte gespreid. Rob gaat per 1 juli van 16 naar 12 uur. En in dienst komt –
voor 6 uur per week – Marcel Mollink. Hij stelt zich hierna aan u voor.
Karin van Doormaal

Marcel Mollink
Vanaf 1 juli mag ik 6 uur per week bij
jullie gaan werken.
Karin van Doormaal en Rob Pauls
vroegen om me via het parochieblad kort
aan jullie voor te stellen. Iets kort
vertellen is niet zo makkelijk voor me,
maar ik ga het proberen.
Op 17 maart 1958 ben ik geboren in een
Twents boerendorpje genaamd
Fleringen (ut sjunste op de welt!). Van
mijn moeder kreeg ik de naam Marcel.
Na mij kwamen er nog twee zussen en
gelukkig een broer. Ik hield niet zo van
het boerenleven. Had eigenlijk een hekel
aan melken, hooien en de stal schoonspuiten. Later ben ik het boerenleven
heel erg gaan waarderen. Ben zelfs heel
blij dat ik een boerenzoon ben.
In 1977 ben ik naar Heerlen verhuisd om aan de HTP theologie te gaan
studeren. Op de Pabo hoorde ik van de theologielerares een heel ander en o
zo bevrijdend verhaal over Jezus. Heel anders dan wat ik thuis en in de kerk
hoorde. Ik voelde: hier MOET ik meer van weten. Tijdens deze studie ging er
een wereld voor me open. Ook snapte ik veel niet. Veel bijbelverhalen en
christelijke dogma's stonden heel ver van me af. Maar:ik ben iedere dag nog
dankbaar dat ik deze studie mocht doen.
Sinds 1996 (ongeveer) werk ik in de parochie Voerendaal bij pastoor Harrie
Brouwers als jongerenpastor. Er is een heel mooi vormselproject ontstaan.

Uitdaging vind ik om iets van de christelijke traditie te laten aansluiten bij
jongeren. Ik vind dat wij daar aardig in geslaagd zijn. Ook hebben we een
maatschappelijke stage ontwikkeld rond de Werken van Barmhartigheid. We
gingen met de jongeren naar bijvoorbeeld de Voedselbank, de jeugdgevangenis in Cadier en Keer en naar een Iraans echtpaar dat gevlucht is
naar Nederland. De beleving van de jongere stond centraal. Wat ik hier heb
geleerd neem ik graag mee naar de Andreas. Ook heb ik me beziggehouden
met volwassenenkatechese. Voor mij betekent dat: op zoek naar mensen,
plekken die de parochianen kunnen raken in hun hart. Organiseren van
lezingen waardoor de ziel van de mens wordt gevoed. De christelijke traditie
heeft genoeg in huis om de mens van nu te bezielen (maar ook buiten is veel
te vinden). Daar ben ik vast van overtuigd. Al met al ben ik heel gelukkig dat
ik in deze levendige,eigentijdse parochie mag werken.
Verder heb ik 25 jaar gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking.
Zo'n 20 jaar bij de stichting Radar en de laatste vijf jaar als vrijwilliger op de
Corisberg (de biologische, antroposofische boerderij). De plek waar o.a.
Guus, onze nieuwe misdienaar, woont. Ik heb veel aan deze mensen te
danken. Ik kwam er zo mijn eigen handicaps tegen!! En heb zo genoten van
hun manier van Zijn.
Wat mij verder vormde: tien jaar vrijwilligerswerk voor daklozen (de
Koempel); drie jaar wonen in een klooster bij de paters van de Heilige Harten
in Valkenburg; jaren meedraaien in de MOV-groep van de Annaparochie;
plus nog twee opleidingen: drie jaar aan de School voor Creatief Leven in
Amersfoort met o.a. Hein Stufkens en Dolf Coppes, en twee jaar de opleiding
tot praktisch filosoof in Heerlen bij Joep de Jong en Will Heutz. Hier leerde ik
de weg naar binnen En naar buiten!
Graag kom ik naar de Andreas. Een plek, een kerk waar ik me echt thuisvoel.
Waar ik word geinspireerd. Waar ik aan het denken word gezet. Gevoeliger
wordt voor het onrecht in de wereld. Waar ik geniet van de open, eerlijke,
oprechte gesprekken over o.a. de toekomst van de kerk. En de leuke, fijne
mensen die ik daar ontmoet.
Voor mij is Alles een manifestatie van een Geheim, wat wij God noemen. Ik
ben ervan overtuigd dat dit Geheim in ieders hart 'spreekt'. En dat, als we
deze Stem volgen, de wereld steeds menselijker en rechtvaardiger zal
worden. Laten we elkaar helpen dichter bij ons hart te komen. En zo stapje
voor stapje, met vallen en opstaan, werken aan meer humaniteit en
gerechtigheid op onze planeet.
Marcel Mollink

Expositie Jos Solberg 'Omweg naar Santiago'
25 augustus t/m 9 oktober 2019 in de Andreaskerk
De blik in de ogen van de pelgrim als hij, na ruim veertig dagen lopen op de
Camino Francès, bij de kathedraal van Santiago de Compostela aankomt,
heeft met 'onderweg zijn' en met 'afstand' te maken, en niet alleen de geometrische afstand, maar ook die andere: die met verte en afscheid, met
onthechting en verwijdering te maken heeft…
'Omweg naar Santiago' is het thema van de acrylschilderijen van Jos Solberg
die in de Andreaskerk getoond worden. Het werk is een reflectie van opgedane indrukken en gevoelens onderweg, en van het bewust 'afstand nemen'
van alle zekerheden en van de waan van de dag. Het is een thema voor
grensverleggers en wandelaars. Voor een wandelaar die ook nog schildert,
zoals Jos, is de horizon een onuitputtelijke bron van inspiratie. Onderweg zijn
naar de horizon leidt hem naar de mooiste vergezichten, of zet hem weer met
beide benen op de grond.
De leegte in het eindeloze landschap is vergelijkbaar met een leeg doek dat
hij op zijn schildersezel zet om aan een nieuw werk te beginnen, en de stilte
die hij zoekt in de natuur is als een meditatief moment in het werkproces,
waarin hij zijn hoofd probeert leeg te maken voor nieuwe indrukken, gevoelens en gedachten. Hij is zodoende ook steeds 'onderweg naar kunst'.

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Op de zondagen:
8 en 22 september en 6 oktober van 14.00 tot 16.00 uur. Voor groepen ook
op afspraak (tel. 045 - 541 51 77).

Cursussen Ivon Drummen
Op zondag 25 augustus konden
bezoekers van het atelier van
kunstenaar Ivon Drummen op
een open dag de creaties van
haar cursisten bewonderen.
Voor wie de dag gemist heeft
maar graag een kijkje wil nemen
bij wat er in de kleicursussen
van Ivon Drummen gebeurt: u
bent van harte welkom om eens,
uiteraard geheel vrijblijvend,
binnen te lopen. U ontdekt: boetseren en pottenbakken is rustgevend, gezellig en u kunt er uw creativiteit in kwijt. De kleicursussen gaan weer van start
begin september op maandagmiddag en woensdagmiddag van 13.30 tot
16.00 uur. Plaats: Nazarethstraat 7A. Het atelier ligt wat verscholen achter
parkeerplaatsen; de ingang is aan de achterkant van het gebouwtje. Van harte welkom om eens te komen kijken.
Schoonmaakactie Heerlerbaan
Zaterdag 21 september vindt een grote schoonmaakactie plaats in onze wijk Heerlerbaan.
Bewoners ruimen zwerfafval op. De actie begint om
13.00 uur in speeltuin 't Baanrakkertje, Tarwehof
49, en eindigt om 17.00 uur. Schoonmaakspullen
worden in de speeltuin uitgereikt. Doet u mee?
Geef u op bij Rob, Karin of Nan. Fijn als veel mensen van onze parochie meedoen.
Duurzame fietstocht
Al een aantal jaren organiseert HeerlenMondiaal een fietstocht waarbij een
aantal interessante plaatsen in Parkstad worden bezocht. Dit jaar zal de tocht
een onderdeel zijn van de activiteiten in de week van de duurzaamheid, De
fietstocht vindt plaats op vrijdag 11 oktober en het is de bedoeling dat we in
ieder geval Carbon 6 en de Rd4 bezoeken. Meer informatie in het volgende
parochieblad.

Vredeswandeling – Walk of Peace
Vredeszondag 22 september, thema: Vrede verbindt over grenzen

In september is het 75 jaar geleden dat Heerlen werd bevrijd van het regime
van nazi-Duitsland. Daarmee brak een periode van vrede aan, die voortduurt
tot op de dag van vandaag. Daar willen we tijdens de jaarlijkse Vredeswandeling of Walk of Peace graag bij stilstaan.
De Vredeswandeling zal in en nabij het centrum van Heerlen worden
gelopen. De wandeling begint om 11.00 uur bij het Bernardinuscollege aan
de Akerstraat 95. We staan stil bij monumenten voor soldaten die in de
Tweede Wereldoorlog zijn gedood door oorlogsgeweld en voor de joden die
naar de vernietigingskampen zijn gedeporteerd en daar om het leven zijn
gebracht.
Martin van der Weerden, docent geschiedenis aan het Bernardinuscollege,
zal de wandeling begeleiden. Hij zal de geschiedenis van de bevrijding op
enkele plekken in het Heerlense centrum laten herleven. De Walk of Peace
zal ongeveer anderhalf uur duren en eindigen in het centrum.
Aansluitend is er gelegenheid om na te praten en indrukken en ervaringen te
delen. Er wordt koffie en thee geserveerd.
Om het thema van de Vredesweek – Vrede verbindt over grenzen – kracht bij
te zetten, worden ook mensen uit onze buurgemeente Aken uitgenodigd.
Ans Houben van het Missionair Overleg Parkstad en Harrie Winteraeken van
het Vredesplatform Heerlen verwoorden de uitnodiging tot deelname aan de
Walk of Peace als volgt: "Laten we ons realiseren als we vandaag door ons
Heerlense centrum lopen, hoe belangrijk de bevrijding van Heerlen en de
gebeurtenissen vlak daarna waren als fundament van onze hedendaagse
samenleving."

Vooraankondiging 17 oktober 2019
Ook dit jaar organiseert de ATD Vierde Wereld
weer de werelddag van verzet tegen armoede op
17 oktober. Deze keer gaan we naar buiten, naar
het winkelcentrum van de Heerlerbaan. We koken soep en delen deze uit, en gebruiken deze
gelegenheid om een praatje te maken met de
mensen om het bewustzijn over het onrecht van
armoede dichtbij te vergroten.
We voelen ons dit jaar enorm gesteund door het
provinciale initiatief van de Pijler (onderdeel van Burgerkracht Limburg), Kredietbank Limburg, Stichting Lezen & Schrijven en Dienstbaar aan Kwaliteit
van Samenleven, die provinciaal de kartrekkers zijn; zij bieden ondersteuning
aan de lokale initiatieven. Onder de noemer ‘De smaak van Armoede, de
smaak van samen delen´ worden op meerdere plekken in Heerlen/Parkstad/
Limburg lokale kooksessies georganiseerd om zo mensen met elkaar in gesprek te brengen.
Voorafgaand aan de kookrondes wordt een videoboodschap van Wouter Hart
rondom het dichter bij elkaar brengen van mens en systeemwereld verspreid.
In heel Limburg is deze video het startmoment van de lokale acties. De spreker reikt vanuit zijn verhaal drie vragen aan die als gespreksstof dienen
tijdens het koken en eten.
Kom ook tussen 12.00 en 15.00 uur een kopje soep eten in het winkelcentrum Giesen-Bautsch.
In het weekend van 26 en 27 oktober verzorgt ATD een viering in de Andreaskerk m.m.v. Sopafkoor.
Voor verdere info zuid-limburg@atdvierdewereld.nl of Marion Braad:
06 - 39 68 12 82 of Jozé Kersten: 06 - 19 41 78 14.

In gesprek met Thea Klinkenberg-Remans
Het is woensdagmorgen, 10 juli, als we dit gesprek hebben; buiten de deur
omdat binnen alles bezet is; toch voor elk wat wils: de een graag wat zon in
de rug, de ander liever de schaduw, onder de klokkentoren dan maar. Al
gauw valt bij Thea de zin "er zijn geen problemen, alleen maar oplossingen".
Ik vraag haar om daarop door te gaan en luister:
"Ik ben meer van het doen", zegt ze, "ik
heb verleden jaar een pittig hartinfarct
gehad en moest even een pas op de
plaats maken en het wat rustiger aandoen; dat doe ik nu ook, maar ben
inmiddels toch al weer aan het werk, 24
uur per week als wijkverpleegkundige.
Ik ben geboren in Kerkrade, net vóór
Kerstmis 1964, de middelste van drie
meisjes. Zorg is mij op het lijf geschreven, misschien zit dat wat in mijn
'genen'; mijn moeder is als klein kind de
zorg in gerold (haar vader stierf toen zij
4 was, in 1939); zonder opleiding moest
zij aan de slag toen zij 13 was; zo ging
dat in die tijd, het komt op je pad: leven van wat komt. Daarom zeg ik: er zijn
geen problemen, alleen maar oplossingen; m.a.w. problemen zijn er om opgelost te worden; je gaat aan de slag; je hart spreekt, dus gewoon er zijn voor
de ander, ook al ben je niet deskundig.
De Hogere Beroeps Opleiding Verpleegkunde (HBOV) heb ik in Sittard gedaan. Mijn eerste werkervaring was heel bijzonder; een sprong in het diepe
als het ware: vier maanden één particuliere patiënt, zonder collega of begeleiding; je moest alles zelf maar bekijken en uitzoeken. Die tijd heb ik als heel
leerzaam ervaren. Na mijn opleiding ben ik twaalf jaar in de avondzorg werkzaam geweest bij Meander. Toen in 2000 onze jongste geboren is, ben ik zes
jaar gestopt om aandacht te kunnen geven aan mijn gezin. In 2006 heb ik het
werk weer opgepakt, en ik doe dit werk tot op vandaag.
Daar tussendoor speelt de toenemende zorg voor mijn ouders en schoonouders; beide ouderparen zijn het afgelopen jaar zestig jaar getrouwd geweest;
ik vind het bijzonder dat zij er alle vier nog zijn en dat zij al die tijd trouw zijn
gebleven aan elkaar in lief en leed. Ofschoon ik van aard een doener ben,
denk ik daar de laatste tijd meer over na; ik geniet van de natuur, van kleine
dingen, van het hier-en-nu; misschien heeft de gedwongen rust van verleden
jaar daar wel aan bijgedragen.
Ik ben in de Andreasparochie betrokken, bij een gemeenschap van mensen
die samen zoeken om in de geest van Jezus de wereld wat mooier te maken;
er is toch iets in ons dat ons bindt, ons leidt en drijft, welke naam je dit 'iets in
ons' ook geeft: God? Energie? Alwetende?"

Hier val ik Thea in de rede en herinner haar aan wat Dag Hammarskjöld op
Pinksteren 1961 in zijn dagboek optekende, twee weken voor zijn dood: "Ik
weet niet wie of wat mij de vraag stelde; ik weet niet wanneer zij gesteld
werd; ik herinner me niet dat ik antwoordde; maar eens zei ik ja tegen iemand
of iets; vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is en dat
mijn leven – in onderwerping – een doel heeft; vanaf dat moment heb ik geweten wat het wil zeggen 'niet om te zien' of 'zich niet te bekommeren om de
dag van morgen'." Thea knikt bevestigend; ze gaat door:
"Ik zit in de parochie in de ontmoetingsgroep. Het blijft tasten en zoeken hoe
dit om te zetten in actie. Wat wij beogen is: op kleine schaal mensen proberen te bereiken die open staan voor deze aandacht van ons; we gaan eens in
de week met tweeën de straat op om, onverwacht, in gesprek te komen van
mens tot mens, de ander zien zoals hij of zij is; en eens per jaar maken we
een uitstapje met mensen die daar behoefte aan hebben; van mij mag dit ook
wel een keer vaker; er ontstaan dan dikwijls goede contacten en zinvolle gesprekken. Op deze manier hopen we er te zijn voor mensen die misschien
buiten bestaande groepjes (zoals de opvangmiddag bij de Hoeskamer van
Meander) vallen. We menen dat er niet altijd aandacht is voor mensen die dit
wel nodig hebben; daarom proberen we kleine zaadjes te planten in kleine
ontmoetingen.
Als je mij vraagt naar een inspirerend iemand in mijn leven, dan aarzel ik niet
om mijn moeder te noemen, omdat zij ondanks alles wat ze heeft meegemaakt zo positief in het leven staat.
Met de dood ben ik niet zo bezig; en wat er na mijn dood is weet ik ook niet;
kom ik terug, ben ik al eens eerder hier geweest? Ik geloof wel dat er na mijn
dood iets blijft, dat mijn energie blijft doorwerken, dat ik dan nog steeds iets
kan betekenen voor de levenden hier op aarde; maar als ik dit allemaal heel
stellig zou weten, dan zou ik God zijn; dat ben ik niet en wil ik ook niet; ik ben
maar gewoon Thea."
Met deze gedachte komen wij zomaar aan het einde van ons fijne gesprek;
het is inmiddels anderhalf uur later; het stokje geeft ze door aan Ria Post;
haar verhaal kunnen we lezen in het volgende nummer.
Geert Bles

Exploitatieoverzicht 2016 - 2018
2016

2017

2018

Kerkbijdragen
Collecten
Stipendia, huwelijken, uitvaarten
Opbrengsten gebouw
Overige inkomsten
Opbrengst veiling Actie Kerkbalans
Totale inkomsten

23.123
6.973
3.208
6.759
8.511

24.344
9.814
3.510
7.101
4.565

48.574

25.731
9.462
2.672
6.429
6.678
1.892
52.864

Personeelslasten
Energielasten
Reservering groot onderhoud
Overige lasten kerkgebouw
Kosten eredienst
Parochieblad
Afdracht bisdom, dekenaat
Overige lasten
Totale lasten

16.931
4.997
6.000
3.885
1.729
1.937
7.086
6.009
48.574

18.395
4.546
7.892
3.536
1.299
2.075
7.229
7.865
52.837

15.886
4.151
7.800
5.307
1.746
2.426
6.326
5.668
49.310

0

27

24

Resultaat

49.334

Toelichting
Alle bedragen zijn in euro's.
We sluiten ook dit jaar weer af met een klein positief saldo, mede dankzij uw
gaven, subsidies en door minder uitgaven aan m.n. energie.
Voor groot onderhoud is per 1 januari € 45.382 gereserveerd.
‘Overige inkomsten’ zijn o.a. giften, bijdragen voor pastoraal werk en kaarsengeld.
De kosten voor het parochieblad zijn gestegen doordat we een andere drukker hebben moeten zoeken en omdat de nummers over het algemeen meer
pagina's tellen dan voorheen.
'Overige lasten' bestaan uit o.a. kosten voor diaconie, huishouding en administratie.
De collecten voor derden hebben in 2018 in totaal € 4.922 opgebracht. Er is
gecollecteerd voor o.a. Vastenactie, Ned. Missionarissen, Zonnebloem en
MIVA.
De Wereldwinkel heeft in 2018 in totaal voor € 2.800 aan producten verkocht;
ongeveer evenveel als in 2017.
Mocht u naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebben, dan wil het bestuur deze uiteraard graag beantwoorden.
Karin van Doormaal

COLOFON

AGENDA

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

Iedere woensdag
10.00 uur: taalles
13.30 uur: ATD Vierde Wereld

Pastoraal team
Pastor Geert Bles:
045 - 571 40 78
Diaconaal werker
Rob Pauls: 043 - 306 17 06
andreas.r.pauls@gmail.com
Parochiebestuur
Karin van Doormaal,
vicevoorzitter
045 - 541 35 68

Zondag 8 september
14.00-16.00 uur: kerk open voor expositie
Jos Solberg
Woensdag 11 september
19.00 uur: Cantorgroep
Donderdag 12 september
20.00 uur: parochiebestuur
Zaterdag 14 september
14.00 uur: seizoensopening De drie ringen
Donderdag 19 september
12.00 uur: soep met inhoud
Vrijdag 20 september
10.30 uur: in gesprek met de Bijbel
Zaterdag 21 september
13.00 uur: schoonmaakactie Heerlerbaan

Rekeningnummers
NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778

Zondag 22 september
11.00 uur: Vredeswandeling Heerlen

Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org

13.00-17.00 uur: vrijwilligersmiddag

Redactie
Rob Pauls
Karin van Doormaal
Rens Trimp

De volgende editie van het parochieblad verschijnt in de week
van 7 oktober. Intenties en kopij
voor 12 oktober t/m 10 november graag uiterlijk 23
september opgeven

14.00-16.00 uur: kerk open voor expositie

Maandag 23 september
20.00 uur: ouderavond communicanten
Windwijzer (in de school)
Woensdag 25 september
19.00 uur: Cantorgroep
Donderdag 26 september
19.30 uur: gespreksgroep Kerk en geloof
Donderdag 3 oktober
14.00 uur: gespreksgroep Kerk en geloof
Zondag 6 oktober
14.00-16.00 uur: kerk open voor expositie
Vrijdag 11 oktober
duurzame fietstocht
Donderdag 17 oktober
armoededag

VIERINGEN
31 augustus t/m 6 oktober
Zaterdag 31 augustus
18.00 uur: woord- en communieviering in de huiskamer
Zondag 1 september
10.30 uur: woord- en communieviering
14.00 uur: doop Effie Ennis
Vrijdag 6 september
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Zaterdag 7 september
18.00 uur: eucharistieviering in de
huiskamer
Deurcollecte Zonnebloem
Zondag 8 september
10.30 uur: eucharistieviering
Deurcollecte Zonnebloem
Dinsdag 10 september
10.30 uur: Corisbergviering
Zaterdag 14 september
18.00 uur: woord- en communieviering in de huiskamer
Zondag 15 september
(startzondag)
10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Daniël America (jaardienst)
Vrijdag 20 september
15.30 uur: ziekenzalving
Zaterdag 21 september
18.00 uur: eucharistieviering in de
huiskamer
Zondag 22 september
10.30 uur: eucharistieviering
Zaterdag 28 september
18.00 uur: woord- en communieviering in de huiskamer

Zondag 29 september
Kerkproeverij
10.30 uur: woord- en communieviering
Gebed voor Rob Takens
Vrijdag 4 oktober
10.30 uur: eerstevrijdagviering
Zaterdag 5 oktober
18.00 uur: eucharistieviering in de
huiskamer
Zondag 6 oktober
10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Mieke van Emmerik-van
der Steen en ouders Van EmmerikPeters

