
 

Vieringen van 19 januari tot en met 17 februari 2013 
 
Weekend 19 en 20 januari 2013 
Zaterdag 18.00 uur: gebedsviering 
Zondag 10.30 uur: oecumenische viering 
Koor: Cantorgroep en Cantorij 
 
Weekend 26 en 27 januari 2013 
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering  
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering  
Koor: Sound of Peace and Freedom 
 
Vrijdag 1 februari 2013, Eerste vrijdag van de maand 
10.30 uur: Eerste Vrijdagviering  
 
Weekend 2 en 3 februari 2013 
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering 
Gebed voor:  Mieke Bruls-Somers (zeswekendienst), Pascalle Flekken 
(jaardienst) 
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering 
 
Donderdag 7 februari 2013 
10.30 uur: Corisbergviering  
 
Weekend 9 en 10 februari 2013 
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering 
Gebed voor: Nico Besteman (zeswekendienst) 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
 
Woensdag 13 februari 2013, Aswoensdag 
19.00 uur: Aswoensdagviering  
 
Weekend 16 en 17 februari 2013 
Zaterdag 18.00 uur: woord- en communieviering 
Zondag 10.30 uur: woord- en communieviering 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
 
Overleden: 
29 december 2012: Mieke Bruls-Somers 
29 december 2012: Jan van de Geijn 
29 december 2012: Truus Timmermans 
4 januari 2013: Nico Besteman 

 
Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad  
(periode 23 februari 2012 tot en met 17 maart 2013) op te geven 
vóór 4 februari 2013. 

 

PAROCHIEBLAD JANUARI 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                           
_____________________________________________ 

Veel werk verzet in de Andreasparochie in 2012 
Een jaar vol onontbeerlijke inzet van onze vrijwilligers op heel veel terreinen. 
Denk aan liturgie: het werk van de kosters, organisten, fluitist, versiergroep, 
liturgiegroepen, liturgisch overleg, werkgroep gezinsvieringen/ 
kindernevendiensten, jongeren, collectanten, het koor Sound of Peace and 
Freedom, de cantorgroep, lectorengroep, misdienaars, eerstecommuniegroep, 
de mensen die het vormsel en de doop mee voorbereiden. Denk aan de 
gastvrouwen, pastoraatgroep, wereldwinkelgroep, solidaridadgroep, werkgroep 
gezinsbijdragen, missionaire werkgroep, stichting Taiama-Andreas, 
parochiebestuur, tuingroep, ledenadministratie, koffiezetters, redactie 
parochieblad, pastoraal team, tentoonstellingen, website, financiële maatjes, 
werkgroep armoede, vluchtelingen, leerlingen van de Catharinaschool in 
Welten. Iedere groep en elk lid heeft op zijn of haar manier mee vormgegeven 
aan een kerk naar Jezus' voorbeeld, een kerk van, voor en door mensen die 
op ons pad komen of die een beroep op ons doen. 

We vierden ons 35-jarig bestaan. Ter voorbereiding op dat feest was er een 
werkgroep (bestaande uit 14 parochianen, een dwarsdoorsnede van de 
parochie) om de sterke en zwakke punten van onze parochie op een rij te 
zetten. Met die aandachtspunten gaan wij aan de slag.  
Alle kerkelijke feesten, werden gevierd: een oecumenische viering in de Ark, 
Aswoensdag samen met de PKN-kerken in de Andreas, een kruisjestocht op 
Goede Vrijdag, een Paaspelgrimage door de nacht, eerste communie, 
vormsel, boerderijviering, een solidaridadweekend, vieringen in de Corisberg, 
uitvaarten en een huwelijk. Met Kerstmis werd er bij de deurcollecte gul 
gegeven (€ 1040,=) voor het naaiatelier in Kabul van de stichting ´Vlinder´. 

Daarnaast werd er veel, vaak onzichtbaar werk verzet, werk dat pas opvalt als 
het niet gedaan wordt: de was, boodschappen, verslagen maken, koffiezetten, 
tuinieren, etc. Het was weer een jaar om dankbaar voor te zijn en daarvoor 
een welgemeend woord van dank aan jullie allemaal!  
Namens het pastoraal team: Eline Claassens 

 
 



 
Bericht van de Stichting Taiama- Andreas 
In 2007 werd vanuit de Andreasparochie de Stichting Taiama-Andreas in het 
leven geroepen. De aanleiding was een ontmoeting van pater Geert Bles met 
Gladys Gbappy-Brima in Sierra Leone (West-Afrika), een idealistische jonge 
vrouw met een enorme potentie en een geweldige uitstraling.  
Een verschrikkelijke burgeroorlog, die 11 jaar duurde, had het land aan de 
afgrond gebracht. Onder andere analfabetisme (vrouwen/meisjes 76%, 
mannen/ jongens 54%), geweld tegen/verkrachting van vrouwen/meisjes en 
uitzichtloosheid maakten Sierra Leone tot het armste en donkerste land van de 
wereld. Tegen dit alles was Gladys in opstand gekomen en zij was in 2005 in 
Taiama een educatief project gestart voor meisjes en jonge vrouwen. Pater 
Bles en zuster Benedicte waren onder de indruk van de kracht van Gladys, 
maar vooral ook van haar opzet en aanpak. Deze ontmoeting was dus de 
aanleiding om genoemde stichting in het leven te roepen. 
Onze eerste doelstelling was Gladys te ondersteunen, waarbij wederzijds 
respect voor verschillen in cultuur en zienswijze de belangrijkste pijlers waren. 
Bezoeken over en weer hebben die doelstelling handen en voeten gegeven.  
Onze tweede doelstelling was financiële ondersteuning, zeer belangrijk in een 
land dat bankroet was. In 6 jaar hebben we mede dankzij de steun van velen - 
parochiebestuur, parochies, parochianen, scholen, de zusters van 
Heythuysen, Landelijke Vastenactie, Cordaid en vele anderen - prachtig 
(opbouw)werk kunnen verrichten. Alles hierover vindt u op onze website.  
Onze derde doelstelling was dat Gladys en haar organisatie langzaam maar 
zeker, liefst na 5 à 6 jaar, op eigen benen moest staan. Dat is grotendeels 
gelukt. Op onze site - http://www.taiama-andreas.org - kunt u daar uitgebreid 
over lezen. Haar organisatie staat nu op een stevig fundament en groeit steeds 
verder uit tot een mooi bouwwerk waar veel mensen terecht kunnen. 
Dit alles betekent dat onze stichting nog wel enkele activiteiten zal ontplooien 
om financiën te genereren, maar dat we even pas op de plaats maken wat 
betreft ondersteuning aan de organisatie van Gladys in Sierra Leone. Onze 
contacten blijven even fris als in het verleden. Zou haar organisatie in de 
toekomst financieel of anderszins onze steun inroepen, dan zijn we daartoe 
bereid. De stichting Taiama-Andreas dankt het parochiebestuur voor zijn 
bereidwillige medewerking in de afgelopen jaren.  
Wat betreft de vastenactie doen we dit jaar weer mee met een project voor 
Honduras, samen met o.a. de Josephparochie. De stichting Taiama-Andreas 
dankt iedereen voor zijn/haar financiële en morele steun. 
Jacques Zenden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Expositie Tiny Bosch-van Vlimmeren 
van10 januari tot 14 februari 2013 
Tiny is in 1944 in Heerlen geboren en heeft geen vooropleiding in de kunst 
gehad. Met vallen en opstaan heeft zij haar eigen stijl ontwikkeld. Het 
schilderen is voor haar niet alleen creatief bezig zijn, maar vooral ook een 
bewuste zoektocht in en naar haarzelf. Van 1995 tot 2000 heeft zij lessen 
gevolgd bij Hedwig Theeuwen (in België) wat haar voorliefde voor aquarel 
sterk naar voren bracht. Momenteel probeert zij haar kennis samen met Jan 
Weijers verder door te geven aan cursisten via workshops bij 'De Jalerie'. 
 
 
De imam en de dominee 
Imam Muhammed Ashafa en dominee James Wuye leidden in de jaren 
negentig elkaar bevechtende gewapende milities in Nigeria. Daarbij werden 
duizenden mensen gedood. Maar zij besloten samen de strijdbijl te begraven 
en te werken aan vrede en verzoening. Samen staan ze nu aan het hoofd van 
het Islamitisch-Christelijk Interreligieus Verzoeningscentrum in hun stad. Ze 
leiden in heel Nigeria programma’s over het oplossen en voorkomen van 
conflicten. Zij kregen voor hun werk de prijs voor conflictpreventie van de 
Jacques Chirac Foundation.  
De drie ringen vertoont op 28 januari de documentaire ‘De imam en de 
dominee’ over deze twee mannen. De documentaire laat zien dat religie wel 
degelijk kan verbinden. De film roept ook vragen op: doen we wel genoeg om 
elkaar te leren kennen? Zijn degenen die de dialoog opzoeken, niet altijd 
dezelfden? Is de eigenlijke uitdaging niet om juist hen te bereiken die niets van 
een dialoog willen weten?  
Na de documentaire (van 40 minuten) gaan we met elkaar in gesprek. 
U bent van harte welkom op 28 januari van 19.30 tot 21.30 uur in ons 
parochiehuis. De kosten bedragen € 10,=. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.taiama-andreas.org/


 
Tarieven voor vieringen 2013 
Over het algemeen worden in onze parochie de adviestarieven van het bisdom 
gevolgd. In 2013 gelden dezelfde bedragen als in 2012:  
 
 Intentie:  viering op zaterdag en zondag   €    21,00 
  dienst door de week     €      7,00 
 Gestichte jaardienst: eenvoudige dienst door de week   
   (leesmis)  10 jaar      €    70,00 
  20 jaar      €  140,00 
 Gestichte jaardienst: viering op zaterdag en zondag  
  10 jaar      €  210,00 
  20 jaar      €  420,00  
 Huwelijksviering (trouwgeld):     €  384,00

1
 

 Uitvaartviering/herdenkingsdienst (rouwgeld):   €  384,00
1
 

begeleiding naar crematorium/andere  
begraafplaats na voorafgaande kerkdienst  €    50,00 
collecte is bestemd voor H. Missen  
voor de overledene 

 Viering in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst €  384,00
1 

 Jubileumviering (als extra viering)    in overleg 
 
1
Heeft men in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de desbetreffende 

kerkdienst c.q. viering in het crematorium de minimumkerkbijdrage betaald, 
dan wordt dit bedrag niet in rekening gebracht. Was de bijdrage minder, dan 
wordt de totale bijdrage in mindering gebracht op het te betalen bedrag. Voor 
2013 is de minimumbijdrage wederom vastgesteld op € 96,00. 
 

 

Actie Kerkbalans 

Tegelijk met dit parochieblad ontvangt u een folder over de actie Kerkbalans, 
met acceptgirokaart. Hebt u die niet ontvangen, laat het ons dan weten; dan 
bezorgen wij u die alsnog.  
 

 

 
Graag willen we iedereen bedanken voor alle kaartjes, bezoekjes, telefoontjes, 
aanwezigheid tijdens de avondwake en uitvaartdienst van Jan van de Geijn. 
Een bijzonder woord van dank aan pastor Bles en Eline Claassens voor de 
mooie opluistering van beide diensten en hun troostvolle aanwezigheid tijdens 
zijn ziekbed en toediening van de H. Sacramenten.  
 
Mia van de Geijn-Haemers, kinderen en kleinkinderen 
 

 

 
 
 

 
In 2013 verder samenwerken aan een parochie met toenemende 
verantwoordelijkheid, ook in de liturgie, met parochianen 
Vanaf de viering van ons 25-jarig bestaan als parochie, nu tien jaar geleden, 
hebben het pastoraal team, het parochiebestuur, de liturgiegroepen en het 
liturgisch overleg ingezet op een toenemende verantwoordelijkheid en inzet 
van en door parochianen. Deze verantwoordelijkheid en inzet gaan wij vanaf 
dit jaar nog concreter maken door elk derde weekend van de maand, met 
leden van de diverse werkgroepen, telkens andersoortige vieringen voor te 
bereiden en te houden. In het derde weekend van de maand vieren we dan 
geen eucharistie.  
Deze vieringen zullen, zoals u dat gewend bent, goed worden voorbereid met 
de werkgroepen. Dat vraagt om inzet en creativiteit van ons allemaal, maar u 
hoeft het niet alleen te doen; de Geest waait waar hij/zij wil en Nan of Eline 
bereiden mee voor. We hopen dat u zult ervaren dat, naast dat een dergelijke 
voorbereiding door de groepen - gemiddeld eenmaal per jaar - veel werk en 
inzet vraagt, maar vooral ook veel plezier, verbondenheid en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid geeft. Wij denken dat een kerk gebaseerd op het samen 
dragen van verantwoordelijkheid en inzet ook voor de liturgie de kerk van de 
toekomst is.  
In een oriënterende vergadering met het liturgisch overleg afgelopen oktober 
hebben we het voornemen van een andersoortig liturgisch aanbod, elk derde 
weekend van de maand, besproken. In principe waren toen al 10 groepen 
bereid om mee te werken aan een goede invulling van liturgie anders dan de 
eucharistie. We moeten leren ons geloof, en ons gevoel daarover, woorden te 
durven geven. Dat gaan we oefenen in de diverse werkgroepen, om samen 
plezier en diepgang te ervaren in en door de liturgie. Deken van Galen, die 
mede eindverantwoordelijkheid draagt voor onze parochie, ondersteunt deze 
vorm van kerk-zijn van harte. De parochiekerken in de omgeving met wie wij 
de federatie Heerlen-Zuid vormen, te weten de Joseph-, Pancratius- en 
Martinusparochie, worden van harte uitgenodigd in de andersoortige vieringen 
en wij zijn net zo van harte uitgenodigd deel te nemen aan de vieringen in hun 
kerken.  
We zouden het fijn vinden als u reageert, als u met voorstellen komt, en als u 
moeite hebt met wat er staat te gebeuren, dat u van uzelf vraagt om zo 
onbevooroordeeld mogelijk deel te nemen aan wat met zorg en geloof wordt 
voorbereid. 2013 wordt een uitdagend jaar, in alle opzichten. Laten we samen 
die uitdaging aangaan door te doen wat mogelijk nog ondenkbaar lijkt. 


