
 

Vieringen van 23 februari tot en met 17 maart 2013 
 
Weekend 23 en 24 februari 2013 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering, kindernevendienst 
Koor: Cantorgroep 

 
Doopmiddag: 
14.00 uur: gedoopt wordt Tino Janssen 

 
Vrijdag 1 maart 2013, Eerste vrijdag van de maand 
10.30 uur: Eerste Vrijdagviering  
 
Weekend 2 en 3 maart 2013, Vastenaktieweekend 
Zaterdag 18.00 uur: viering waarin we samen eten en delen   
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering, kindernevendienst 
Gebed: Leny Keerssemeeckers (zeswekendienst) 
 
Weekend 9 en10 maart 2013 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering, presentatieviering: de communicant-
jes stellen zich voor aan de parochianen  
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
 
Weekend 16 en 17 maart 2013 
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering 
Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering, kindernevendienst 
Aan deze vieringen wordt meegewerkt door de jongeren die de Paaskaars 
versieren. 
 
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 19 maart 2013. 
Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad (periode 23 
maart 2013 tot en met 14 april 2013) op te geven vóór 4 maart 2013. 
 
 
Bericht van ATD-Vierde Wereld 
Wij van de ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg willen iedereen hartelijk danken 
voor zijn bijdrage voor, tijdens en na de oecumenische dienst op 20 januari. 
Het was een mooie, inhoudelijke en inspirerende dienst. Ook  willen we ie-
dereen bedanken die iets bijgedragen heeft aan de deurcollecte voor ons. Bij 
elkaar toch een bedrag van zo’n € 140,-.  
We vonden het heel fijn om voor de aanwezigen te bakken om zo iets lekkers 
bij de koffie en de thee te hebben. We vonden de reactie bij het uitdelen van 
de waxinelichtjes aanmoedigend en verrassend. Dank allemaal. 
Jos Vuurstaek en Marion Braad 



 

 

  
In gesprek met de Bijbel 
Elke derde vrijdag van de maand is er een bijeenkomst 'In gesprek met de 
Bijbel'. Het gaat als volgt:  
Iemand van het groepje deelnemers leest een passage voor; we zijn dan 10 
minuten stil; vervolgens vertelt ieder hoe hij/zij  de tekst verstaat; om ten slot-
te samen in gesprek te gaan om te kijken wat het echt zou kunnen 
betekenen. We gaan door de Bijbel heen en kiezen bewust de passages die 
licht werpen op: Wie is God? Wie is de mens? Hoe verhoudt God zich tot de 
mens? En omgekeerd de mens tot God? 
Afgelopen jaar stond tegen de achterwand in de kerk de spreuk:  'het vuur 
van het begin'. Van daaruit willen wij leven. Dat betekent dat wij – parochies 
St.Joseph en St.Andreas – samen nadenkend over de belangrijkste passages 
van de Bijbel, daar met elkaar een antwoord op proberen te zoeken, door er-
over in gesprek te gaan.  
Zij die eraan deelnemen zijn erg positief over deze gezamenlijke zoektocht 
naar de bron van ons geloof. De eerstvolgende bijeenkomst is op 15 februari 
om half elf. Dan lezen we het boek Genesis hoofdstuk 18 over het bezoek 
van Jahweh aan Abraham, en zijn tweegesprek met God over de stad So-
dom.  We hopen dat velen gebruik maken van dit mooie aanbod.   
Geert Bles 
 
 
Jaar van het geloof-estafette 
Vijftig jaar geleden begon het Tweede Vaticaans Concilie, reden voor de 
paus om een Jaar van het Geloof te houden (11 oktober 2012 - 24 november 
2013), om bij te dragen aan een hernieuwde bekering en aan de herontdek-
king van het geloof, met het oog op het getuigenis van christenen in de 
wereld. In dit verband wordt een geloofsestafette gehouden: om beurten 
schrijven een protestant en een katholiek een persoonlijke toelichting bij hun 
favoriete Bijbelverhaal. Ds. Sophie Bloemert koos het verhaal van de Em-
maüsgangers, en geeft het stokje door aan Michiel Boon van de 
Pancratiusparochie. De tekst kunt u lezen op onze website: 
www.sintandreas.nl. 

PAROCHIEBLAD FEBRUARI 2013 

_____________________________________________ 
Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan 
Tel. 045-5413381 
Pastor G. Bles, Pastoraal werker Eline Claassens 
Gastvrouw aanwezig di.-vr. van 10.00 tot 12.00 uur 
ING 32.69.778, ABN-AMRO 57.76.27.325 
Website: www.sintandreas.nl  
E-mail: parochiesintandreas@home.nl 
E-mail: federatiebestuur.heerlen@gmail.com 
_____________________________________________                          
_____________________________________________ 

  



 

  
Vastenaktie 2013, project Honduras: steun en hoop voor migranten en 
achterblijvende gezinnen  
Honduras is een klein land in Midden-Amerika, bekend om de productie van 
koffie en bananen. Helaas is de productie steeds vaker in handen van groot-
grondbezitters en multinationals ten koste van kleine boeren. Mensen zoeken 
hun heil elders, veelal in de Verenigde Staten. Vaak komen ze bedrogen, be-
rooid en gedesillusioneerd terug.  
Kijk voor meer informatie in de bijgevoegde Vastenaktiefolder. 
 
In de Vasten – van 13 februari tot en met 30 maart – willen we u uitdagen op 
een eigentijdse, persoonlijke manier, te vasten, door: 

 onze betrokkenheid te laten zien, bv. door waar het kan, te spreken over 
mondiale uitdagingen als klimaatverandering, ongelijkheid en armoede; 

 stil te staan bij onze eigen levensstijl en bewust onze inkopen te doen, bv. 
bij de wereldwinkel of door het kopen van seizoen-streekproducten. 

Worden we door te delen niet rijker? Dat is de centrale boodschap van de 
campagne:  ‘De wereld groeit als we delen’. 

  
Activiteiten in het kader van de Vastenaktie:  
Zaterdag 2 maart  om 18.00 uur een viering waarin we samen eten en de-
len (ervaringsverhalen) met mensen van over de hele wereld. De maaltijd 
wordt voorbereid door ex-vluchtelingen en parochianen. (Graag aanmelden 
voor 1 maart.)  
 
Zondag 3 maart om 10.30 uur eucharistieviering waarin Honduras en ei-
gentijds vasten centraal staan. 
 
Vrijdag 8 maart koffiestop in Parc Imstenrade. 
 
Een dekenale pelgrimswandeling in het teken van het Vastenaktieproject,  
op zaterdag 9 maart, aanvang 11.00 uur bij de St.Josephkerk Heerlerbaan. 
 
In het weekend van 9 en 10 maart  wordt in de St.Josephkerk aandacht ge-
schonken aan de Vastenaktie.   
Missionaire Werkgroep Heerlerbaan 



 

 
Voor de jeugd in de veertigdagentijd 
In de veertigdagentijd is er voor de kinderen iedere week iets te doen. Vier 
zondagen is er kindernevendienst, twee keer is het op zaterdag: een keer 
presentatiedienst voor de communicanten en een keer een gezinsviering voor 
palmzondag. Tijdens de kindernevendienst lezen we de verhalen over Mo-
zes. Deze verhalen spelen een grote rol in het Joodse paasfeest en een 
gedeelte ervan wordt ook elk jaar bij ons paasfeest verteld. Wij vertellen het 
verhaal in vier delen en gaan bij elk deel een leuke knutsel maken voor in een 
grote mand. Na de laatste nevendienst mag iedereen zijn knutsels mee naar 
huis nemen. Hieronder zie je precies wat we in elk weekend gaan doen: 
Zo. 17 februari: kindernevendienst – Mozes wordt geboren 
Zo. 24 februari: kindernevendienst – Mozes en de brandende braamstruik 
Zo. 3 maart: kindernevendienst – de tien plagen. We gaan ook knutselen voor 
de Vastenaktie. 
Zo. 17 maart: kindernevendienst – de tien geboden 
Za. 23 maart: palmpasen – een gezinsviering met palmtocht door de tuin. 
We hopen jullie weer te ontmoeten.  Ellen, Ria en Nan 
  
De grotere jeugd (vanaf 13 jaar) begint vanaf 23 februari weer aan het maken 
van de Paaskaars. Het thema ‘Doen wat ondenkbaar is’ wordt besproken en 
er zal opnieuw veel inspiratie nodig zijn om dit thema op een mooie en zinvol-
le manier weer te geven op de kaars. In het volgende parochieblad zullen we 
vertellen hoe we dat gedaan hebben. Tijdens de Paaswake (op zaterdag 30 
maart) zal de kaars dan plechtig binnengedragen worden en gezegend. 
Ria en Nan 
 
En verder: 
21 februari om 20.00 uur houdt prof. dr. Antoine Jacobs, hoogleraar sociale 
politiek, een lezing over nieuwe perspectieven in de maatschappijvisie. In het 
Kunderhoes in Voerendaal. Meer informatie: www.pancratiuskerk-heerlen.nl. 
Van 13 februari tot 21 maart  exposeert Hugo van Bergen Henegouwen. 
Hugo woont in Douve Weien en is cliënt bij Ambark in Kerkrade waar mensen 
met een beperking een aantal dagdelen met hun creatieve talenten aan de 
slag kunnen. Hugo gebruikt verschillende technieken in zijn schilderijen die 
prachtig van kleur en opbouw zijn. Zijn werken zijn te koop en met de op-
brengst kunnen Ambark en haar cliënten o.a. materialen kopen. 


