
 

  
Hij leeft! Zien en geloven 
Er waren mensen in Jezus' tijd, die dachten ‘wij doden Hem, we snoeren 
Hem de mond, dan is het af en uit'.  Maar toch waren er toen ook mensen - 
aanvankelijk een klein groepje - , die zeiden: ‘af en uit? niets ervan!'  Met dat 
kleine groepje is het begonnen op die eerste Paasdag. Hij is niet dood; hij 
leeft!                                                  
Ook vandaag zijn er mensen, die denken 'wij doden haar, wij snoeren haar de 
mond, dan is het af en uit'. Maar ook vandaag zijn er mensen (vooral vrouwen 
in dit geval), die zeggen: 'af en uit? niets ervan!'   
Ik geef het voorbeeld.  Laatst was er een documentaire te zien op de  Belgi-
sche zender Canvas over Jyoti Singh, een 23-jarige medisch studente aan de 
universiteit van New Delhi. Jyoti Singh werd in New Delhi in India in een 
schoolbus aangevallen door een groepje mannen; zij werd verkracht en half-
dood uit de bus gegooid. Jyoti heeft het niet overleefd. Maar wat gebeurde de 
dag erna: duizenden en duizenden mensen, vooral vrouwen, gingen de straat 
op in heel India, in New Delhi, in Mumbai en in andere grote steden, om zich 
te verzetten tegen de dominante patriarchale mannencultuur, die vrouwen als 
tweederangs burgers beschouwt en behandelt; om zich in te zetten voor het 
recht op zelfbeschikking van vrouwen, voor gelijkwaardigheid van mannen en 
vrouwen, en om respect te eisen. Mensen, vooral vrouwen, staan op en gaan 
de straat op: opstandigheid, opstand, opstanding. 
Zo begon het op die eerste Paasmorgen in Jeruzalem. Zijn geest zindert in 
de gemeenschap van mensen. Hij leeft - hoe dan ook - in hen. Zijn lichaam 
mag dan stukgeslagen zijn, Zijn geest blijft levend aanwezig, niet te stuiten, 
door niets, ook niet door de dood.  
Overal leeft Hij, waar mensen proberen te leven zoals Hij; overal waar men-
sen zich aangesproken voelen door de verhalen over Hem, door zijn idealen; 
overal waar mensen spreken en handelen zoals Hij en, door hun toedoen, 
mensen, die eerst gebogen liepen, weer fier rechtop gaan. Overal leeft Hij, 
waar mensen opstaan, onrecht niet langer pikken, zich inzetten voor recht en 
gerechtigheid.  
Ik wens ons toe dat ook wij dit vandaag als Andreasparochie met verve bele-
ven en uitdragen, en elkaar daarin steunen. 
Uit de preek van pater Bles op Eerste Paasdag 

 

PAROCHIEBLAD APRIL/MEI 2015 
____________________________________________ 
Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan 
Tel. 045-5413381 
Pastor G. Bles, 045 5714078 
Pastoraal werker Eline Claassens, tel. 06 25364185 
Gastvrouw aanwezig di.-vr. van 10.00 tot 12.00 uur 
Rek.: NL17 INGB 0003269778, NL21 ABNA 0577627325 
Website: www.sintandreas.nl  
E-mail: parochiesintandreas@home.nl 
E-mail: federatiebestuur.heerlen@gmail.com 
_____________________________________________                          
_____________________________________________ 

  



 

Communie 2015 
Op 7 maart hebben zich in een mooie presentatieviering de zes communi-
cantjes van dit jaar voorgesteld en sindsdien hangen hun foto’s in de kerk. 
Met het project “Juul in de Wolken” zijn zij thuis al flink bezig geweest om 
samen met hun ouders in dit boekje te werken. Elke veertien dagen op vrij-
dag komen ze ook naar de pastorie om zich verder te verdiepen. Ze hebben 
voor Palmzondag mooie palmpaasstokken gemaakt en ze gaan ook nog naar 
de bakker en de molen.  
Op 14 mei, op Hemelvaartsdag, is dan de grote dag van de eerste heilige 
communie. De viering begint om 13.00 uur.  
Dit zijn de namen van onze communicanten van 2015: 
Esther Coppers, Lieve Cornips, Devon Dols, Dylan Fintelman, Luna Sövári en 
Tim Vluggen. 
Wij hopen dat deze kinderen een beetje hebben aangevoeld wat het gebaar 
van breken en delen ook in onze tijd nog betekenen kan.  
Voor alle communicanten en hun ouders en familieleden: van harte proficiat 
en een heel mooie dag! 

 
Paaskaars 2015 
Zoals elk jaar hebben enkele jongeren nagedacht over het jaarthema: “Ik 
word aangeraakt” en over de manier waarop zij dit thema op de paaskaars 
konden verwerken. De grondgedachte was: je kunt iemand aanraken met je 
handen en je kunt geraakt worden in je hart. 
Jezus had in zijn leven een open oog en een groot hart voor alle mensen en 
voor wie het nodig had, stak hij een helpende hand uit.  
Daarom schilderden we een hart en vijf handen in verschillende kleuren. 
Want het maakt niet uit hoe je er uit ziet of waar je vandaan komt, iedereen 
hoort erbij. 
Met je handen kun je mensen aanraken, helpen en goede dingen doen. 
Het hart laten spreken en het hart op de goede plaats hebben, daarin mogen 
we Jezus volgen. Ook nu in 2015.  
Tot slot schilderden wij een palmtak, die vanuit het kruis omhoog kringelt, 
want Jezus’ dood geeft hoop aan iedereen.  
Wij hopen dat ook deze paaskaars het komende jaar hoop en kracht geeft en 
de mensen inspireert Jezus, het Licht van deze wereld, te volgen.  

 
De toekomst van de Andreas 
Het haalbaarheidsonderzoek door Walas Concepts is afgerond. De onder-
zoekers hebben gekeken naar de haalbaarheid van de ideeën van de 
werkgroepjes. Het ene idee heeft meer kans van slagen dan het andere. Het 
belangrijkst is nu uit de veelheid van ideeën een keuze te maken. Daar willen 
het parochiebestuur en het pastoraal team u graag bij betrekken.  
Daarom organiseren we - als vervolg op de dag in november - weer een pa-
rochiedag, en wel op zondag 31 mei na de viering. Meer hierover leest u in 
het volgende parochieblad.  
Karin van Doormaal 



 

Overzicht van de Vastenaktie 2015 
Dit jaar startte de Andreasparochie samen met de stichting Taiama-Andreas 
een nieuw project in Sierra Leone, voor kinderen in de streek rond Kabala, de 
geboorteplaats van Kelly Fofanah. Meer informatie vindt u op www.taiama-
andreas.org. Wij zijn positief verrast door het enthousiasme en de vrijgevig-
heid. Dank aan allen, donateurs, baksters en allen die de actie tot een succes 
hebben gemaakt. 
Op 2 februari bij de presentatie van de Vastenaktie van het dekenaat Heerlen 
kreeg onze stichting  gelegenheid het project toe te lichten. 
Op 1 maart was de start van de Vastenaktie in de parochie: een project voor 
'Eigen Doel' voor kinderen in Kabala, Sierra Leone, samen met Defence for 
Children. Na de viering verkochten de kinderen door hen zelf geknutselde 
werkjes voor de Vastenaktie. Er werden powerpointpresentaties over Sierra 
Leone vertoond. 
Naar aanleiding van haar jarenlange samenwerking met de parochie heeft 
het bestuur van de Wereldwinkel Heerlen besloten het  geld dat overbleef na 
het stoppen van de winkel, te schenken aan onze Vastenaktie: een bedrag 
van € 2405. 
Tot nu toe werden verschillende acties ondernomen. 
- Marieke organiseerde met haar basisschool in Klimmen ‘Ummer Klumme’ 
een sponsortocht die € 1397 opbracht. 
- Eline en Jacq waren welkom in basisschool 'De Tovercirkel' om de leer-
lingen van de bovenbouw enthousiast te maken voor het project en de 
sponsortocht op Palmzondag. 
- Op Palmzondag waren er activiteiten in de parochie. Een fotowandeltocht 
viel voor het grootste deel in het water. Dat was jammer vanwege de voorbe-
reiding. Mogelijk kan de tocht nog bij een andere gelegenheid gemaakt 
worden.  
Er werd over het project verteld, dat wij samen met Defence for Children uit-
voeren. Er was Afrikaanse soep, overheerlijk gebak van vrijwilligers, 
knutselwerkjes van de kinderen, mogelijkheid om djembé te spelen. Het was 
een heel geanimeerde bijeenkomst die het mooie bedrag van € 390 opbracht. 
- Kelly, Marie José en Jacq gaven lessen op het Bernardinuscollege: op 
Goede Vrijdag werd door de leerlingen een sponsortocht gelopen. De precie-
ze opbrengst is nog niet bekend, maar wel weten we dat er voor de vier 
deelnemende goede doelen een heel mooi bedrag is opgebracht door heel ij-
verige leerlingen.  
- De opbrengst via het parochienummer van de Vastenaktie is nog niet be-
kend: daar kunnen nog steeds giften op worden overgemaakt. 
- Via de eigen rekening van de stichting kwam € 120 binnen. 

Een mooie actieperiode, waarin we naast de vraag om geld voor het project  
veel aandacht probeerden te besteden aan de inhoud en het doel van het 
project. Met name bij activiteiten met kinderen. Het project wordt daardoor 
ook echt iets van ons zelf: zo komen Sierra Leone en wij wat dichterbij elkaar. 
De afstand tussen daar en hier kan weer iets kleiner worden.  
Gard Verstegen, penningmeester Stichting Taiama-Andreas 



 

Nieuw bestuurslid Andreasparochie 
Sinds februari is Martijn Somberg lid van het parochiebestuur. Wij heten hem 
van harte welkom. Hieronder stelt hij zich voor.  
Mijn naam is Martijn Somberg, op 29-03-1978 geboren te Enschede. In 1988 
ben ik met mijn ouders en zus naar Heerlen verhuisd. Nu, wat jaren verder, 
voel ik mij nog steeds helemaal op mijn plekje in het mooie Zuid-Limburgse 
land. 
Ik ben getrouwd met Petra en heb twee dochters. Lieke is 7 jaar en Fleur bij-
na 5 jaar. In het dagelijks leven ben ik naast echtgenoot en vader werkzaam 
in het onderwijs. Na enkele jaren leerkracht te zijn geweest, heb ik een ma-
nagementopleiding afgerond, waarna ik nu enkele jaren werkzaam ben als 
directeur van Basisschool de Speurneus in Landgraaf. 
In mijn vrije tijd geniet ik van een mooie wandeling in de natuur, sport ik graag 
en probeer ik in vakanties lekker te genieten van een kampeervakantie met 
onze caravan. 
In ben dit jaar toegetreden tot het bestuur van de Andreasparochie omdat ik 
mij speciaal wil inzetten voor deze kerk! Deze plek, waarin er naar mijn me-
ning ruimte is voor een progressieve kijk op kerk, geloof en samenleving, 
spreekt mij in het bijzonder aan. Deze kerk is niet alleen een kerk waarin vie-
ringen plaatsvinden, het is een levendige omgeving waar mensen 
samenkomen, waar verbindingen worden gelegd en waar mensen oprecht en 
zorgzaam voor elkaar zijn. Ook buiten de deuren van de kerk! 
Naast mijn taak als bestuurslid ben ik ook actief als lector. Deze taak vervul ik 
met veel plezier! 
Ik hoop in de komende tijd, samen met de vele andere vrijwilligers, een goe-
de bijdrage te mogen leveren aan onze parochie! 
 
Paaspelgrimage 2015 
In de koude nacht van 4 op 5 april vertrok en klein groepje pelgrims voor de 
jaarlijkse paaspelgrimage vanuit de Andreaskerk langs een vijftal kapellen en 
kerken in de Oostelijke Mijnstreek. Bijzonder om in een heldere nacht, verge-
zeld door de maan, vanuit het duister naar het nieuwe Licht te lopen.  
Steeds wanneer we stilstonden bij een kapelletje of kerk was er een korte 
gedachte, een gebed, een lied. Maar we deelden ook met elkaar wat Licht 
voor ons in het leven betekent.  
Rond 6 uur - toen we in het mooie gebied rond kasteel Strijthagen waren - 
verscheen aan de horizon in het oosten het langverwachte Licht. Onvoorstel-
baar hoe snel dit nieuwe Licht zich uitbreidde over de hemel en de stilte van 
de nacht overging in het gezang van de vele vogels. Licht en leven zijn on-
losmakelijk met elkaar verbonden.  
Marianne Debets 
 
Expositie Zr. Zofia Senger 
Van 2 april t/m 13 mei exposeert Zr. Zofia Senger in de Andreaskerk. Voor 
meer informatie zie het parochieblad van vorige maand of de website.



 

Geloofsestafette 
Onder deze titel schrijft steeds iemand een persoonlijk verhaal. Deze keer is 
de bijdrage van Samanta Beganovic. 
Geloof behouden in een wereld vol beproevingen is niet eenvoudig. De kracht 
van intentie mogen we niet onderschatten en vergiffenis is van levensbelang. 
Het geloof voelt voor mij als een richtingwijzer voor keuzes in het leven, zon-
der er naar te hoeven omkijken. Deze innerlijke beleving, aanwezigheid van 
de Heilige Geest, geschenk van God, koester ik via het gebed, de vergeving 
en de biecht. Alle bieden zij uitkomst alsook vooruitzicht.  
Het geloof is bovenal liefde. Vergeven is cruciaal om vergeving te ontvangen. 
Het is nimmer te laat om recht te doen, men kan er alleen op vooruit gaan. 
Laten we niet veroordelen en in gesprek met God blijven. Geen enkel gebed 
gaat verloren. Onze bereidheid tot mildheid naar de medemens zal harmonie 
teweeg brengen, in elke betekenis van het woord.  
Een schone ziel zorgt voor voelbare eeuwige liefde bij de Heer. Laat boven-
staande niet alleen een goed voornemen zijn, maar onderneem actie. 
 
Ik geef het stokje door aan Brenda Noijen. 
Samanta Beganovic 
 
 
 
 
 



 

Sant'Egidio. Een bezoek aan Mgr. Schrijnenhuis in Roermond: lezing 
door Hilde Kieboom op 12 maart 
met Annemarie Noijen, Ank Frederiks en Eline Claassens 
 
Sant'Egidio is de naam van een inmiddels wereldwijde beweging die de we-
reld van binnenuit wil veranderen door te luisteren naar het evangelie en met 
inzet voor de armen. Het begon in Rome in 1986, in de nadagen van Vatica-
num II. De 18-jarige student Andrea Ricardi pleitte samen met een kleine 
groep rondom hem om inzet voor de armen na de ervaringen met de mensen 
rond de St. Paulusbasiliek met veel alleenstaande moeders en analfabeten.  
'Een dergelijke confrontatie heb je nodig om je hart te vernieuwen', zei hij. 
Zijn doel: een school voor vrede oprichten, om te leren vreedzaam om te 
gaan met een multiculturele wereld door contacten met achtergestelden. Met 
Jezus als vriend van de armen. 
 
Sant'Egidio is genoemd naar een Griekse monnik die in de achtste eeuw 
wegtrekt naar Zuid-Frankrijk, naar Saint Gilles, om God te zoeken en daar 
een begrip wordt voor hulpbehoevenden, Gilles werd Egidio. De Egidiogroep 
is actief in 70 landen en telt 60.000 à 70.000 leden. 
Hilde Kieboom (uit een geseculariseerd middenklassengezin) ging op de 
middelbare school naar Rome. Ze werd in een bijeenkomst van de beweging 
daar getroffen door een gemeenschap die niet beschaamd durft te spreken 
over het geloof. Doel: met fierheid hun stad veranderen met een hoopvolle 
blik op de wereld. 
 
Hilde startte in 1985 een beweging in Antwerpen met als leidraad 'de krant en 
inzet in de ene hand en de bijbel in de andere, oftewel, de actualiteit verstaan 
met de bijbel als achtergrond: er is honger en dorst en dat begrijpen in het 
dagelijks leven. Het gebed is de motor van alles, hulp is geen zelfgave,  je 
krijgt er veel voor terug.' 
 
De armen zijn de vrienden van Sant'Egidio; 'zij zijn getekend door de pijn van 
het leven, door onze samenleving, gekenmerkt door een snel sociaal verval; 
de eisen zijn te hoog. Het individualisme maakt alles nog moeilijker, netwer-
ken vallen uiteen.' 'Het typisch christelijke komt naar boven; gezelschap is 
gratis en onbetaalbaar.' 
 
Er zijn plekken waar warme maaltijden worden verstrekt, een soepkar en 
douchegelegenheden. Andere vormen van armoede worden duidelijk: een-
zaamheid, uitzichtloosheid, het aantal ouderen neemt toe. Ouderen worden 
een probleem genoemd, waarom geen kans? 'We moeten leren kijken met 
een andere bril, die van de hoop; ouderen zijn een zegen en een genade. Ze 
hebben tijd. Jongeren hebben nood aan ouderen, aan veiligheid, aan -er zijn-. 
Jongeren uit andere landen missen grootouders, jullie kunnen grootouder 
zijn. Ouderen en migratie is een kans. Werk met armen wordt veelal gedaan 
door jongeren, zij zijn nodig, om te luisteren, voor meer diepgang.'  



 

 
In 1986 was paus Johannes Paulus II in Assisi; voor het eerst kwamen verte-
genwoordigers van de wereldreligies samen. In 1987 werd Sant'Egidio 
opgericht mèt moslimvertegenwoordigers. 'Interreligiositeit vraagt om geduld 
en empathie en eigen overtuiging met de bereidheid de eigen traditie af te 
zwakken.'  
 
Bij gelegenheid van 100 jaar Vrede na de Eerste Wereldoorlog werd er een 
topontmoeting voor jongeren georganiseerd in Antwerpen. 2500 jongeren van 
alle gezindten kwamen samen.  Veel moslimjongeren waren sleutelfiguren 
rond het thema  'vrijheid en respect'. Sant'Egidio wordt steeds vaker ge-
vraagd bij vredesbesprekingen. 'We worden gevraagd als een geloofwaardige 
partner zonder verborgen agenda. Vrede vraagt om een andere, langzame 
manier van werken. Aandacht voor de zwakke medemens betekent kans op 
een nieuwe wereld die kiemt.'  Hilde haalt tot slot paus Johannes de XXIIIste 
aan: 'een gelovige is altijd hoopvol;  we staan voor grote en belangrijke uitda-
gingen maar God verlaat de wereld nooit!' 
 
Het was een bijzondere bijeenkomst in Roermond, die werd afgesloten met 
een viering. In onze parochie denken we al langere tijd na over een beweging 
naar het voorbeeld van Sant'Egidio. Samen komen in gebed en samen erop-
uit gaan naar mensen die uitzien naar aandacht. Mocht u belangstelling 
hebben of mee willen denken, meld u aan bij Annemarie, Ank, Marion of Eli-
ne. 
Eline Claassens 
 
 



 

 
Vieringen van 17 april t/m 14 mei 2015 
 
Vrijdag 17 april  
10.30 uur: in gesprek met de Bijbel 
 
Weekend 18 en 19 april 
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering 
Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering 
 
Weekend 25 en 26 april 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
Koor: Cantorgroep 
 
Vrijdag 1 mei 
10.30 uur: eerste vrijdagviering 
 
Weekend 2 en 3 mei 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering  
Gebed voor Mia Benden-Huntjens (zeswekendienst)  
 
Weekend 9 en 10 mei 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor Pascalle Flekken en voor Corrie Wiggers (i.v.m. moederdag) 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor Tiny Toussaint-Ossen (vanwege haar verjaardag) 
 
Woensdag 13 mei  
19.00 uur: eucharistieviering 
 
Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag 
10.30 uur: eucharistieviering 
13.00 uur: eerste communieviering 
  
Vrijdag 15 mei 
10.30 uur: in gesprek met de Bijbel 
 
Overleden: 
19 maart 2015: Mia Benden-Huntjens 
 
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 11 mei. Uw intenties 
voor het volgende parochieblad (16 mei t/m 14 juni) opgeven voor 29 april. 


