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Delen uit de toespraak van Eline Claassens bij opening van de tentoonstelling 'De kamer van Gabriël'
Kerk en kunst brengt ons hier samen
vandaag. Voor u, als bezoeker van de
expositie gaat het mogelijk vooral om de
kunst die Laurens Bisscheroux heeft nagelaten. Voor ons, de gemeenschap die
hier samenkomt, voor mij, gaat het in de
eerste plaats om een kerk, die bewust en
oprecht op zoek is naar de kwetsbare
mens die op onze weg komt en om die tot
zijn recht te laten komen.
Bisscheroux gaf ons een inspirerende plek; inspirerend, omdat zowel de kerk
als de kunst uitingsvormen zijn van wat je niet zomaar meteen kunt vatten.
Kerk en kunst vragen om een mystieke ruimte, om stilte, om rust, om bereidheid, om beter te willen verstaan, te doen ook. Aan de kunstenaar wordt
gevraagd om aan de wereld een letterlijke vorm te geven, aan de theoloog
om het evangelie te vertalen naar onze tijd, zodat we niet om de boodschap,
om de realiteit waartoe de wereld oproept, heen kunnen...Kerk en kunst vertellen over het leven zelf, over het doorgeven en verbinden met de grond van
het bestaan. Bij ons kerkbeeld past de visie van Bisscheroux: geen altaar,
geen voorganger meer op een verhoging, en met een lezenaar waar allen
worden uitgenodigd om te spreken en mee voor te gaan. En in plaats van een
kruisweg een meditatief pad rond de kerk, die de aarden wal als een baarmoeder met al haar kiemkracht omvat.
Kerk en kunst in deze kerk zijn vooral in het afgelopen jaar naar elkaar toegegroeid. Onze gehechtheid aan dit gebouw neemt alleen maar toe en we
zullen er alles aan doen om haar voor onze gemeenschap open en Levend
te houden. Dat betekent niet dat we zonder deze kerk als gemeenschap niet
verder zouden kunnen maar wel vanuit het besef dat de inspiratie die Laurens Bisscheroux ons gaf, met ons mee zal gaan en in het weten en het
vertrouwen dat het samen kerk-zijn in elke tijd opnieuw geboren moet worden
om levensvatbaar te blijven.

Oecumenische excursie
Op vrijdag 21 augustus brengt de Raad van Kerken Parkstad een bezoek
aan de synagoge in Meerssen. In het kader van 70 jaar bevrijding is er dit
keer vooral aandacht voor de joodse traditie. Daarna wordt de basiliek van
Meerssen bekeken. Het bezoek begint om 14.00 uur; vertrek per trein vanuit
Heerlen om 13.30 uur. Meer informatie en aanmelding via de voorzitter van
de Raad van Kerken Parkstad, ds. Ko van de Lagemaat: bloemlag@online.nl
of 045 5716962.
MIVA 80 jaar, extra deurcollecte op 28 en 29 augustus
MIVA ondersteunt wereldwijd pioniers met vervoers- en communicatiemiddelen. In vaak afgelegen gebieden maken deze pioniers zich sterk voor de
kansarmen in kleinschalige projecten. MIVA financiert de lokale aanschaf van
concrete middelen: een terreinwagen, fietsen, motoren, een computer. Voor
meer informatie: www.miva.nl.
Vrijdag 4 september INTERKERKELIJK AVONDGEBED om 19.00 uur in
de Andreas, De Ark in Landgraaf en de Pelgrimskerk in Brunssum
Een jaar geleden kwamen we voor het eerst samen in de bovengenoemde
kerken. De directe aanleiding was de vervolging van de Yezidi's in Mosul en
'op de berg' in Irak. Er is nog steeds onbeschrijflijk veel leed op heel veel
plekken in de wereld. In Irak, Afghanistan, Syrië, Jemen, Eritrea, Sudan. In de
Raad van Kerken hebben we afgesproken om elk half jaar samen te komen
in de drie kerken. Iedereen die de vrede ter harte gaat, is welkom.
In de Andreas komen we samen rond het beeld van 'Moeder Aarde'. We zullen stil zijn, bidden, onze gevoelens van onmacht delen en van daaruit
proberen om de ons gegeven kracht, ruimte en creativiteit op het spoor te
komen die uitzicht biedt op hoop en vrede.
Voorlopig programma Vredeszondag 20 september 2015
20 september start de Vredesweek. Ook op andere plaatsen staat men daarbij stil. In Heerlen is er een bijeenkomst, die om 14.00 uur bij het Joods
monument aan de Akerstraat begint met de Stolpersteinroute. De afsluiting is
bij de Vredesboom. Daarna is er een samenzijn in café Pelt op het Pancratiusplein. Kijk voor actuele informatie op onze website: www.sintandreas.nl.

Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen
Op zaterdag 19 september vindt weer de jaarlijkse manifestatie plaats onder
het motto Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen. Dit jaar is de locatie
de kruising van Promenade en Honigmanstraat in het centrum van Heerlen.
Veel mondiale en vredesgroepen presenteren zich met een stand. Ook de
Raad van Kerken Parkstad is vertegenwoordigd. Op het podium zijn er tussen 10.00 en 16.00 uur optredens van muziek- en dansgroepen.
Startzondag
Op de derde zondag van september vieren wij al vele jaren in de parochie
‘startzondag’, na een tijd waarin velen vakantie hebben en vergaderingen en
bijeenkomsten op een laag pitje staan. We willen samen een nieuw ‘werk’jaar
markeren en daarover ook Gods zegen vragen.
Centraal in onze Andreaskerk staat een grote zuil, de Christuszuil. In de viering van startzondag willen we nadenken en vieren wat ons verbindt met
Jezus Christus. Alle werkgroepen zijn uitgenodigd en uitgedaagd om daarover na te denken en dat in een symbool of woord aan te dragen. Dat wordt
in de viering verwerkt. Het Sopaf-koor zal de viering mee verzorgen en ook
de cantorgroep zal er aan bijdragen. Deze feestelijke viering is op 20 september om 10.30 uur en wordt afgesloten met een gezellig samenzijn. U
bent allen van harte uitgenodigd voor de viering en erna…
Millennium +, einde armoede
De millenniumwerkgroep van HeerlenMondiaal organiseert op 28 september
een dag over de Millenniumdoelen: acht doelen om een einde aan extreme
armoede te maken. In 2015 zouden de doelen bereikt moeten zijn. Is dat gelukt? Wat is er aan gedaan? Hoe gaan we verder na 2015?
’s Middags gaat Eric Smaling (Tweede Kamerlid voor de SP) in gesprek met
leerlingen van het Bernardinuscollege.
’s Avonds is er vanaf 19.30 uur een uitgebreid programma in het auditorium
van het Bernardinuscollege. Midas Verheijden interviewt mensen die hier of
elders in de wereld werken aan het bereiken van de millenniumdoelen. Ook
het werk van Taiama-Andreas komt aan de orde. Eric Smaling geeft zijn visie
op het einde van de armoede. Mensen uit politiek, onderwijs, bedrijfsleven en
kerk discussiëren over hoe we verder moeten gaan met de bestrijding van
armoede. Pastor Geert Bles neemt deel aan deze discussie.
Stadsdichter Michelle Bracke en jeugdstadsdichter Ymke Fiddelaars verwoorden hun wens voor de wereld. En er is muziek.
Informatieavond reanimatienetwerk Heerlen
Het reanimatienetwerk zoekt burgerhulpverleners om de hulp aan mensen
met een hartstilstand te verbeteren. Hebt u interesse of wilt u meer informatie
over het reanimatienetwerk, kom dan geheel vrijblijvend naar de informatieavond op 8 september, van 19.00 tot 21.00 uur in zorgcentrum Oranjehof,
Vullingsweg 54. U kunt zich hiervoor tot 3 september aanmelden via 045
5602803 of communicatie@sevagram.nl.

Opening tentoonstelling 'De kamer van Gabriël'
Op vrijdag 6 augustus werd in de Andreaskerk een tentoonstelling met werwerken van de architect/kunstenaar
Laurens Bisscheroux geopend. Met deze tentoonstelling wil de werkgroep Kerk
en Kunst meer belangstelling wekken
voor het werk van de architect van de
kerk. De werkgroep is er zeker in geslaagd belangstelling te wekken: er waren zoveel mensen bij de opening, dat
veel bezoekers de bijeenkomst staande moesten bijwonen. Het was een bont
gezelschap: parochianen natuurlijk, mensen uit groepen die zich verwant
voelen met de parochie, architectuurliefhebbers, leden van de familie Bisscheroux en kunstenaar Rob Takens. Allen werden ontvangen bij de mooie
muziek van het trio Vivente.
Marga Meyer vertelde dat de werkgroep Kerk en
Kunst zich ging verdiepen in Laurens Bisscheroux in
de hoop zo argumenten te vinden om een sluiting
van de Andreaskerk te voorkomen. Maar het werd al
gauw duidelijk dat de ideeën van Bisscheroux ook
zonder die intentie inspirerend zijn.
.
Voor Eline Claassens is de Andreaskerk geen gebouw, maar een gemeenschap van mensen, samen
op weg in navolging van Jezus. De belangstelling
voor de medemens, ver weg of dichtbij, is daarbij
heel belangrijk. Het werk van Bisscheroux blijkt een
inspiratiebron te zijn. De gehechtheid van de parochiegemeenschap aan het
gebouw is er door toegenomen. Maar zelfs als het gebouw onverhoopt zou
verdwijnen, blijft die gemeenschap, inclusief de inspiratie van Bisscheroux.
De hoofdspreker van de middag, Jo Coenen
vertelde van zijn ontmoetingen met Bisscheroux. Omdat deze zich een sensualist
noemde, wilde hij niet op zijn kantoor werken.
Maar het sensualisme van Bisscheroux betekent niet dat de ratio geen rol speelt bij zijn
ontwerpen. De structuur van het gebouw en
alle lijnen zijn heel precies doordacht.
Na de opening van de tentoonstelling werd onder het genot van een hapje en
een drankje, verzorgd door de lief-en-leed groep van de Vrank, nog lang
doorgepraat tussen de kunstwerken.

Expositie Laurens Bisscheroux 'de kamer van Gabriël'
van 8 augustus tot 16 september 2015
Velen van u zal het niet ontgaan zijn dat in onze
Andreasparochie en inmiddels ook ver daarbuiten, veel gesproken wordt over Laurens
Bisscheroux, architect, schilder en vormgever.
Voor ons, parochianen van onschatbare waarde
als het gaat om het behoud van onze kerk.
Wij willen onze Andreaskerk en haar architect bij
een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht
brengen. Dit doen wij onder andere met deze expositie, die samen met de erven Bisscheroux en
Rob Takens is opgezet. De expositie met als titel
'de kamer van Gabriël' bevat werken uit de jaren
1950-1997.
De tentoonstelling is te bezichtigen op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00
uur, op donderdag van 14.30 tot 16.00 uur, op zondag van 12.00 tot 14.00
uur en op afspraak: parochiesintandreas@home.nl of 045 5413381.

Uitnodiging voor onze vrijwilligers, parochianen en belangstellenden
Na de viering van 10.30 uur op 6 september bent u uitgenodigd om samen
met ons koffie te drinken. Daarna zullen Jeroen Bisscheroux en Rob Takens
u rondleiden en vertellen over de werken en de 'mens' Laurens Bisscheroux.
U zult zien en horen dat zijn ideeën over 'kerk zijn' en de symboliek die daartoe in onze kerk is verwerkt, ons steeds meer doen beseffen dat hij zijn tijd al
ver vooruit was.
Na deze rondleiding is er een maaltijd. Wilt u aan deze maaltijd deelnemen,
meldt u zich dan aan voor 29 augustus bij een van de gastvrouwen of telefonisch op nummer 045 5413381.

Beeld 'Moeder Aarde'
Voor veel van onze parochianen heeft het beeld 'Moeder Aarde' een bijzondere betekenis. Rob Takens, beeldend kunstenaar, die het beeld voor onze
parochie gemaakt heeft, maakt hier een bronzen miniatuur van. Dit unieke
kunstwerkje (ca. 20 cm.) zal in een gelimiteerde, gesigneerde oplage van 25
worden gemaakt en kost € 195,=. De opbrengst van deze beeldjes schenkt
Rob Takens aan de Andreasparochie.
Door het intekenformulier (in de kerk) en een aanbetaling van € 75,= over te
maken op rekeningnummer NL21 ABNA 0577627325 t.n.v. Kerkbestuur Andreas o.v.v. Moeder Aarde, is uw aanvraag bevestigd.
Verwacht wordt dat de kunstwerkjes eind november/begin december geleverd zullen worden.

Voorstel van de werkgroep Columbarium
Laurens Bisscheroux, de architect van de Andreaskerk, noemde onze kerk de
'kamer van Gabriël', vanuit de gedachte dat een geheel nieuwe kerk geboren
moest worden. Niet alleen in het kerkgebouw moest dat tot uiting komen,
maar ook in de tuin rondom. Rond de kerk loopt namelijk een pad, een meditatiepad, dat in zijn visie het symbool is van de baarmoeder, omdat
daarbinnen het nieuwe leven ontstaat en groeit.
Bisscheroux had de bedoeling om op dit pad stenen aan te brengen met de
namen van moderne heiligen. Het zouden de namen moeten zijn van belangrijke en inspirerende vrouwen en mannen die in hun leven en in hun tijd
hebben laten zien hoe je de boodschap van Jezus van Nazareth handen en
voeten kunt geven; die laten zien wat er in de moederschoot kan groeien.
Deze opzet van de architect is echter om een of andere reden niet uitgevoerd, maar wat let ons om dit alsnog te realiseren?
Onze gedachte is om de parochianen nu uit te nodigen een keuze te maken
uit moderne heiligen met wie zij verwantschap voelen: de vrouwen kiezen er
drie, de mannen kiezen er drie. Wanneer deze zes stenen eenmaal op het
pad zijn aangebracht, kunnen zij die dit willen, na hun overlijden, een gedenktegeltje met hun naam erop geplaatst krijgen rond de heilige van hun
voorkeur.
We sluiten hiermee aan bij een eeuwenoud gebruik dat de doden begraven
werden in of rond de kerk, vanuit het geloof dat doden en levenden één gemeenschap vormen. Martin Buber verwoordt dit geloof met deze woorden: "In
de levende gemeenschap zijn ook de doden inbegrepen, die eens aan het
gesprek deelnamen en nu met hetgeen door hen werd overgeleverd, daaraan
blijven deelnemen."
Details over hoe dit precies kan gebeuren moeten nog uitgewerkt worden.
Geeft de gemeente toestemming? Welke vergoeding kan gevraagd worden?
Maar ons voorstel is dat vrouwen en mannen in de parochie zich alvast gaan
bezinnen over de namen van die moderne heiligen. Wie neemt het voortouw?

Een middag naar 'boscafé 't Hijgend Hert' in Vijlen op 23 juli
Een tochtje door het Limburgse land naar het hoog gelegen Vijlen met het
bekende boscafé 't Hijgend Hert', dat was het doel van onze uitstap voor
mensen die om heel diverse redenen er niet zo gemakkelijk meer op uit kunnen gaan. Het was fijn om elkaar te ontmoeten, te herkennen soms van
vroeger, om verhalen met elkaar te delen en tussendoor samen te zingen onder begeleiding van Ger Klinkenberg op de gitaar.
De vlaai, koffie, thee of anders, we lieten het ons goed smaken. De aanpassingen voor mensen slecht ter been of voor rolstoelers bleken in de praktijk
minder gemakkelijk dan ingeschat. Een volgende keer zoeken we naar een
locatie met extra aandacht voor toegankelijkheid. Al met al was het een fijne
middag met mooi weer. Dank voor jullie meegaan.

Serious Request - het 'Glazen Huis' - komt naar Heerlen. Deze keer wordt
geld ingezameld voor de toekomst van kinderen en jongeren in oorlogsgebieden. De kerken in Parkstad organiseren verschillende activiteiten om hier aan
bij te dragen.
Een van die acties is een recordpoging Bijbellezen, te beginnen op zaterdag 24 oktober met een morgengebed om 9.30 uur; het lezen start om 10.00
uur. Plaats van handeling: de Twee Gezusters aan de Putgraaf. Iedereen die
leest, betaalt daarvoor € 1,= per minuut, in blokken van tien minuten. Het is in
de herfstvakantie, dus ook jongeren kunnen meedoen. Je kunt ook meer
blokken lezen. Laat je sponsoren door familie en vrienden, en doe mee!
Aanmelden kan bij Ab Mulder: athmulder@gmail.com of 045 5250209.
Een andere activiteit is Preek van een Leek. Op vier zondagen in november
zullen vier 'leken' een 'viering' verzorgen, en ook preken. Niemand minder
dan Marcia Luyten (journaliste en presentatrice Buitenhof), Jan de Wit (voormalig Tweede Kamerlid namens de SP), Petra Stienen (MiddenOostendeskundige) en gouverneur Theo Bovens gaan deze uitdaging aan.
Kaartjes zijn op de dag zelf bij de Tempspleinkerk te koop voor € 10,=.
Op 14 november is er in de Annakerk een korendag, van 10.30 tot 17.30 uur.
Zing je in een koor, en wil je meedoen, meld het koor dan aan om mee te
zingen. Ieder koor mag maximaal 25 minuten zingen. De bezoekers betalen
€ 10,= per persoon.
Natuurlijk gaan alle opbrengsten rechtstreeks naar het goede doel van Serious Request.
Wil je aan een of meer activiteiten meewerken, meld je dan aan bij de projectgroep via seriousrequestkerkenparkstad@gmail.com.

COLOFON
Contact
Palestinastraat 326
6418 HP Heerlen
045 5413381
parochiesintandreas@home.nl
www.sintandreas.nl
facebook.com/andreasparochie
Gastvrouw aanwezig di.-vr. van
10.00 tot 12.00 uur
Pastoraal team
Pastor Geert Bles: 045 5714078
Pastoraal werker Eline Claassens:
06 25364185
Nan Paffen: 045 5423211
Parochiebestuur
Karin van Doormaal, vicevoorzitter 045 5413568
Rekeningnummers
NL21 ABNA 0577627325
NL17 INGB 0003269778
Stichting Taiama-Andreas
www.taiama-andreas.org
Federatie
federatiebestuur.heerlen@
gmail.com
Gedoopt
25 juli Cayden, Charity en Fayley
Boosten
Overleden
22 juni Cees Moen
25 juni Treesje Kuijpers-Burger
26 juli Doortje van den EijndeLagarde
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 13
september. Intenties voor 20 september t/m 11 oktober opgeven
voor 31 augustus.

VIERINGEN
22 augustus t/m 20 september
Zaterdag 22 augustus
18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 23 augustus
10.30 uur: eucharistieviering
15.00 uur: doop Zoë Debets
Zaterdag 29 augustus
18.00 uur: eucharistieviering
Gebed voor Corrie Wiggers (vanwege
e
100 verjaardag)
Deurcollecte MIVA
Zondag 30 augustus
10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor dhr. en mevr. MantelSniekers (gestichte jaardienst)
Deurcollecte MIVA
Vrijdag 4 september
10.30 uur: eerstevrijdagviering
19.00 uur: interkerkelijk avondgebed
Zaterdag 5 september
18.00 uur: eucharistieviering
Zondag 6 september
10.30 uur: eucharistieviering
Gebed voor Daniël America (jaardienst), Hannie Thissen-Popken en Piet
Paffen
Zaterdag 12 september
18.00 uur: eucharistieviering
Deurcollecte Zonnebloem
Zondag 13 september
10.30 uur: eucharistieviering
Deurcollecte Zonnebloem
Zaterdag 19 september
Geen viering i.v.m. startzondag
Zondag 20 september
10.30 uur: woord- en communieviering
Startzondag m.m.v. Sound of Peace
and Freedom en Cantorgroep

