
Vieringen van 23 maart tot en met 14 april 2013 
 
Weekend 23 en 24 maart 2013, Palmzondag 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering, kindernevendienst 
Doopmiddag: 
14.00 uur: gedoopt worden Sienna en Elena Meessen 
 
Dinsdag 26 maart 2013, 19.00 uur: Viering op weg naar Pasen 

 
Donderdag 28 maart 2013: 
14.30 uur: paasviering bs. De Windwijzer 
19.00 uur: Witte Donderdagviering 
Koor: Cantorgroep 
 
Vrijdag 29 maart 2013, Goede Vrijdag 
15.00 uur: Kruisjestocht door de wijk 
19.00 uur: Goede Vrijdagviering 
 
Weekend 30 en 31 maart 2013, Hoogfeest van Pasen 
Zaterdag 19.00 uur: Paaswake  
Koor: Sound of Peace and Freedom 
Gebed voor: Hans Leenstra (jaardienst) en kleindochters Cherelle en Ymke 
24.00 uur: vertrek paaspelgrimage 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
Koor: Cantorgroep  
Maandag 1 april 2013 
10.30 uur: woord- en communiedienst 
 
Vrijdag 5 april 2013, 10.30 uur: Eerste Vrijdagviering 
 
Weekend 6 en 7 april 2013 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering  
Gebed voor: Pascalle Flekken 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
 
Weekend 13 en 14 april 2013 
Zaterdag 18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: overledenen van de fam. Severens-Leunissen (gest. jaardienst) 
Zondag 10.30 uur: eucharistieviering 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
 
Overleden: 
4 maart 2013: Franz Reuters 
 
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 16 april 2013. 
Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad (periode 20 
april 2013 tot en met 12 mei 2013) op te geven vóór 1 april 2013. 



 

 

  

Op weg naar Pasen 

In de tweede week van de Vasten lag er nog, niet meer verwacht, een aardig 
pak sneeuw, en was het koud. Zodra maart haar intrede deed werd de lente 
voelbaar. We vierden in het derde weekend de Vastenaktie voor Honduras. 
Op zaterdagavond was er een maaltijdviering bereid door 'vreemdelingen'. 
We stonden stil bij wat het betekent om vreemdeling te zijn. Het hongerdoek 
in de kerk biedt aanknopingspunten om stil te staan bij de grote verhalen in 
onze traditie met ervaringen van mensen waarin God met ons meetrekt in 
moeilijke tijden. 

De vieringen van de goede week zijn in voorbereiding; het is elk jaar weer 
een uitdaging om wat er zich voordoet in onze maatschappij, en onze stad en 
wijk te vertalen en te herkennen – als van alle tijden – in de Bijbelteksten van 
de Vastenperiode. 

We groeien toe naar Pasen, het feest van uitbundig Leven door de dood 
heen. Een nieuw begin, lente in overvloed. In de Paasnacht lopen we door de 
nacht van donker naar licht, het licht van de Paasmorgen tegemoet, de steen 
weggerold bij het lege graf. 

Het lege graf, is het oersymbool van ons geloof in de blijde boodschap. 

Ons leven niet te laten platslaan door (dreigende) moeilijke omstandigheden, 
maar door te zien en te geloven in de kracht van het voorbeeld van Jezus van 
Nazareth en de kracht van individuele mensen en van gemeenschappen die 
zich naar laten leiden door Zijn onbaatzuchtige liefde. Een Zalig Paasfeest.  

Eline Claassens 
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Palmpasen 2013 
Tijdens het weekend van 23-24 maart vieren we weer het feest van Palmpa-
sen. Evenals elk jaar willen we daar voor en met de jeugd een extra feestelijk 
tintje aan geven. Daarom worden alle kinderen weer uitgenodigd een palm-
paasstok te versieren.  
Wij willen ook dit jaar dit feest vanuit de beide parochies van de Heerlerbaan 
samen vieren. Maar – anders dan in vorige jaren – zullen we nu de gezinsvie-
ring met palmtocht houden op zaterdag 23 maart, in de Andreaskerk, 
tijdens de viering van 18.00 uur. Het is een gezamenlijke viering, door de 
St. Josephparochie en de Andreasparochie samen voorbereid en verzorgd. 
Aan het begin van de viering zullen we buiten op het plein de palmtakken ze-
genen en een palmprocessie houden door de tuin, de kinderen met hun 
palmpaasstokken voorop.  
Na afloop van de viering kan ieder zijn stok naar een zieke of ouder iemand 
brengen (je oma of opa, een zieke/oudere kennis, vriend enz.). 

 
Kruisjestocht op Goede Vrijdag  
Een tocht door de wijk, langs plekken waar zorg en aandacht voor mensen 
centraal staan. Samen met onze vrienden van Schoon GMS prikken we pa-
piertjes onderweg; we gaan naar ‘De Baan’ en De Corisberg/de Oranjehof, 
we houden halt bij de hangplek in het winkelcentrum en we beëindigen de 
tocht weer in de Andreasparochie.  
Een kruisjestocht lopen: dat wil zeggen dat we een route lopen door de wijk 
en op verschillende plekken willen stilstaan bij wat er leeft onder de mensen 
van die plek. Niet alleen aan mooie dingen, maar ook aan verdriet of moeilijke 
dingen. 
We hopen dat velen met ons mee zullen lopen. We starten om 15.00 uur bij 
de Andreaskerk. 
 
Jaar van het geloof-estafette  
Vijftig jaar na de start van het Tweede Vaticaans Concilie, in het Jaar van het 
Geloof, wordt een geloofsestafette gehouden. Ds. Sophie Bloemert gaf het 
stokje door aan Michiel Boon van de Pancratiusparochie. Michiel Boon koos 
het verhaal van de werklieden in de wijngaard (Mattheus 20:1-6). 
De tekst kunt u lezen op onze website: www.sintandreas.nl. 
 



 

 
In de Paasnacht  (30-31 maart) een ‘pelgrimage naar het licht’  
Voor de elfde keer lopen we door de nacht, langs kerken en kapellen, de och-
tend tegemoet. Een pelgrimage ingegeven door de oude traditie dat er in de 
Paasnacht ‘gewaakt’ werd. Mensen stonden stil bij het wonder van de Op-
standing – het Paasfeest. 
U bent uitgenodigd mee te lopen in deze ‘nacht van donker naar het licht’ om 
te ervaren wat Licht betekent.  
24.00 uur  wegzending vanuit St. Andreaskerk te Heerlerbaan 
01.00 uur  protestante kerk aan het Temsplein, Heerlen  
02.00 = 03.00 uur de ‘Lamp’ in het Aambos 
04.00 uur  H. Barbarakerk, Kakert - Landgraaf 
05.00 uur  protestantse kerk De Ark, Op de Heugden, Landgraaf 
06.00 uur  kerk van de Molenberg 
07.00 uur Andreaskerk, aansluitend ontbijt aldaar (vrije gave). 
U kunt ook een gedeelte van de tocht meelopen. Graag opgeven i.v.m. 
klaarmaken van soep en ontbijt: 045-5413381 (Andreasparochie) of via paro-
chiesintandreas@home.nl. 

 
 
Paaskaars  
Het thema dit jaar is: ´Doen wat ondenkbaar is´. Geen gemakkelijk thema om 
uit te beelden. De kaars staat symbool voor Jezus, het Licht in de Wereld. In 
Zijn leven en Zijn boodschap draait het om: “breken en delen, zijn wat niet 
kan; doen wat ondenkbaar is: Dood en Verrijzenis”. Alleen zo kan het Rijk 
van God onder ons aanbreken, als ook wij Jezus navolgen op die weg, als wij 
elkaar bejegenen vanuit respect, gelijkwaardigheid, liefde en als wij het goe-
de in mensen durven zien en naar boven halen. Dan krijgen wij ook zelf 
kracht, dan zal Gods licht ook ons ‘aanstoten’.  
In het weekend  van 16-17 maart vertellen een aantal jongeren die meewer-
ken aan de Paaskaars, via een eigen kleine paaskaars in de vieringen hoe zij 
dit thema hebben uitgebeeld.  
Iris, Ellen, Linda, Anne, Huib, Ria en Nan 
 
 

  



 

 
Leerlingen van de Catharinaschool in Welten poetsen nu al enkele maan-
den, wekelijks, samen met parochianen onze kerk. Ze dweilen en vegen dat 
het een lieve lust is. Het voelt goed om het samen te doen en we hebben 
vooral heel veel plezier. En wat kun je samen veel doen in een uur. 
Enkele leerlingen aan het woord: 
Demi Hofman: “De kerk poetsen vind ik een eer en doe ik graag. In de kerk 
doe ik dweilen, stofzuigen, ramen poetsen, bank stoffen, orgel stoffen, vegen, 
wc poetsen. Op school gaan we weg om half twee. We zijn weer terug om 
drie uur. In de kerk krijgen we altijd wat lekker te drinken en eten. Van harte 
bedankt.” 
Anne Winthaegen: “Ik vind in de kerk poetsen leuk. Ik kom er al iedere week. 
Ik help Demi vaak in de kerk. Banken stoffen en wc poetsen vind ik leuk om 
te doen.” 
Chris Gerrits: “Ik vind in de kerk poetsen heel leuk. Na de carnaval ga ik er  
stage lopen met Judith. Ik vind dit een beetje spannend, maar heb er veel zin 
in.” 
 
 
Nieuwe expositie van 28 maart tot 7 mei van Slavko Dujic 
Slavko werd in 1959 geboren in Kroatië. Hij studeerde geschiedenis en geo-
grafie aan de afdeling Pedagogische Academie van de universiteit van Banja 
Luka (Bosnië-Herzegovina). Daarna bekwaamde hij zich in de schilderkunst 
aan de Stedelijke Academie Hasselt. Hij specialiseerde zich in abstracte 
kunst, waarbij hij gebruik maakt van elementen uit het oude Kroatische 
schrift. Schilderen is voor Slavko het vertellen van emotionele verhalen over 
gebeurtenissen en mensen. Slavko is bekend in binnen- en buitenland. Hij 
exposeert o.a. in Nederland, België, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Duitsland en 
de Verenigde Staten. 
Marga Meyer 

 

 
Op weg met de bijbel 
Van oktober t/m juni lezen en bespreken we maandelijks een tekst uit de eer-
ste vijf boeken van het Oude Testament (de Pentateuch). God krijgt in de 
opeenvolgende boeken gaandeweg meer gezicht in mensen. Duidelijk wordt 
dat JHWH geen mensenoffer vraagt (Isaac). Hij verschijnt aan mensen voor 
wie de toekomst aan een zijden draad hangt (Abraham en Sarah). God luis-
tert zodra de gerechtigheid in het geding komt en wij een beroep doen op 
Hem; dan gebeurt er wat ondenkbaar was. 
Elke derde vrijdag van de maand om 10.30 uur. Op 15 maart staat Jozef op 
het programma. Op 19 en 17 mei Mozes en op 21 juni Miriam. 
Elke derde vrijdag van de maand om 10.30 uur. Op 15 maart staat Jozef op 
het programma. Op 19 en 17 mei Mozes en op 21 juni Miriam. 
 



 

 
Maaltijdviering in de Andreaskerk 
Op zaterdag 2 maart werd in de Andreaskerk een maaltijdviering gehouden. 
De parochianen waren met velen gekomen en namen met enthousiasme deel 
aan de viering. Bijzonder was de aanwezigheid van drie buitenlandse fami-
lies, namelijk twee jonge vrouwen uit Afghanistan, een moeder met drie 
kinderen uit Eritrea en een Koerdische moeder met drie dochters uit Irak. De-
ze families hadden een specialiteit uit eigen land gekookt voor alle 
aanwezigen. Verder was er nog linzensoep gemaakt door een parochiaan. 
Allen lieten het zich goed smaken, waarbij naar onze mening de buitenlandse 
gerechten verrassend lekker waren. Nog belangrijker vonden we het contact  
en de gesprekken met de drie gezinnen. Ze vertelden open  over hun beleve-
nissen en ervaringen tijdens hun vlucht en hun eerste verblijf in Nederland. 
We hebben deze viering als zeer waardevol en boeiend ervaren. Ook ná de 
viering hebben we nog contact gehad met het Irakese gezin. Ze brachten 
zondagmiddag nog een kom  ‘wintersoep’ naar Irakees recept bij ons thuis. 
Heel apart en lekker. We hopen deze gezinnen, en eventuele andere buiten-
landse mensen, vaker te kunnen ontmoeten en, indien nodig, te kunnen 
helpen. Voor herhaling vatbaar! 
Lambert en Gidi Cuppers 
 
 
Communie 
Dit jaar doen 20 kinderen hun Eerste Heilige Communie: 14 vanuit OBS de 
Tovercirkel (op Hemelvaartsdag, 9 mei), 4 van BS de Windwijzer en 2 kin-
deren van SO de Zonnewijzer (op zondag 28 april). Aan de hand van een 
werkboek werken zij (thuis, op school of in ons parochiezaaltje) aan verschil-
lende onderwerpen. Dat is te zien aan het tafeltje in de kerk. Daarop staat 
elke week een nieuw symbool (kinderbijbel, handjes, kaars, brood en wijn, 
enz.), passend bij de les, die aan de beurt is. Op deze manier kunt u de voor-
bereiding op de communie volgen en meebeleven. 
Tijdens de presentatieviering op zaterdag 9 maart hebben alle communican-
ten zich aan u voorgesteld. In het parochieblad van april zult u hun namen 
aantreffen. Wij wensen alle communicanten een hele fijne voorbereidingstijd. 
Bianca, Ineke en Nan 
 
 
Sinds kort hebben de Andreas-, Joseph-, Martinus- en Pancratiusparochie 
een gezamenlijk e-mailadres: federatiebestuur.heerlen@gmail.com. Dit om 
de samenwerking tussen de vier parochies tot uitdrukking te brengen. U kunt 
vragen – behalve via het e-mailadres van de Andreasparochie – ook via dit e-
mailadres stellen. 
 
 
 


