
 

Vieringen van 19 mei tot en met 17 juni 2012 
 
Weekend 19 en 20 mei 2012 
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering 
Gebed voor: Pascalle Flekken en vw. de verjaardag van haar oma 
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
 
Doopmiddag 
14.00 uur: gedoopt wordt Jinthe Van de Vin 
 
Weekend 26 en 27 mei 2012, Hoogfeest van Pinksteren 
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering  
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering  
Koor: Cantorgroep 
Gebed voor: Antonio Massarroni 
Maandag 10.30 uur: Woord- en Communiedienst 

 
Vrijdag 1 juni 2012, Eerste vrijdag van de maand 
10.30 uur: Eerste Vrijdagviering  
 
Weekend 2 en 3 juni 2012 
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering 
 
Weekend 9 en 10 juni 2012 
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering 
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering 
Gebed voor: Ferd van Lierop 
 
Weekend 16 en 17 juni 2012 
Zaterdag 18.00 uur: Eucharistieviering 
Gebed voor: Pascalle Flekken 
Zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, aansluitend fietszegening 
Koor: Cantorgroep 
 
Vrijdag 22 juni 2012 
19.00 uur: Vormselviering. Vormheer is dit jaar mgr. De Jong. 
 
Zondag 24 juni 2012 
10.30 uur: boerderijviering in hoeve De Corisberg. Met deze vakantieviering 
sluiten we het schooljaar af. 
 
Het volgende parochieblad verschijnt in de week van 19 juni 2012.  
Gelieve uw misintenties voor het eerstvolgende parochieblad  
(periode 23 juni 2012 tot en met 19 augustus 2012) op te geven 
vóór 9 juni 2012. In de maand juli verschijnt er geen parochieblad! 

 

PAROCHIEBLAD MEI 2012 

_____________________________________________ 
Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan 
Tel. 045-5413381 
Pastor G. Bles, tel. 045-5714078 
Pastoraal werker Eline Claassens, tel. 06-29564566 
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  
Email: parochiesintandreas@home.nl 

_____________________________________________ 

 

 
Gedachte voor Pinksteren 
 
“Mooi is een kooitje, met een kanarie erin. Heel mooi is een kooitje, met een 
parkiet erin. Met een merel erin, met een kolibrie erin. Een slavink erin, een 
bos wortelen erin. Blokjes marmer erin, een glas water erin. Maar het mooiste 
is eigenlijk een kooitje, met niets erin”. Van dit gedicht van Cees Buddingh krijg 
ik het warm.   
 
Iets van die vrijheid moeten de leerlingen in zich en bij elkaar gevoeld hebben, 
op die eerste pinksterdag, toen ze alle angst van zich af gooiden en naar 
buiten traden om van Hem te getuigen, bang voor niets en niemand. Uit de 
kooi, geen tralies meer! Zijn leven, zijn manier van omgaan met mensen, was 
immers zo onweerstaanbaar mooi. Dat mocht niet opgesloten blijven, dat 
moest doorgaan, dat moest naar buiten, de wereld in.  
 
“Het waaien van de geest, ‘dat vuur van het begin’ gebeurt aan ons vandaag”, 
zingen we telkens in onze kerk. Dat wat hen toen bezielde in Jeruzalem - zijn 
geest - gebeurt aan ons vandaag hier in Heerlen, zingen we. Is dat ook 
werkelijk zo, of zijn het toch alleen maar mooie woorden en mooie klanken?  
Gebeurt het écht,  hebben wij écht de moed en de durf om ons door niets en 
niemand te laten ‘kooien’?  Om ‘voluit op het orgel te gaan’ en te getuigen van 
Hem, vandaag in onze omgeving? Of moeten wij onszelf en elkaar nog moed 
en durf inspreken om de tralies, die door anderen aangebracht worden - of 
door onszelf (!) - open te breken? Wij blijven samenscholen met het oog op die 
moed, die durf, die geest - zijn Geest. We wensen elkaar een Zalig 
Pinksterfeest toe.  
 
Geert Bles 
 
 
 



 
Boos en verdrietig, maar ‘t kan anders! 
Betoging voor humaan vluchtelingenbeleid zaterdag 19 mei in Maastricht  
Stichting Vlot, Amnesty International, Vluchtelingenwerk en Defence for 
Children roepen ons op naar Maastricht te komen. Start: 13.00 uur NS Station, 
een tocht naar Bredestraat 19. Einde: 15.00 uur. 
Zie www.samenkanhetanders.nl. Op het leesrek in de kerk liggen folders. 
Eline gaat per trein naar Maastricht. Gaat u mee?  
 
Actueel onderwerp van ons geloofsgesprek in april was:  
Gladys en Yvette terug naar Sierra Leone en hoe verder? 
Twee kartrekkers van ons nu al vijfjarige Vastenaktieproject met Sierra Leone 
waren hier. Naast een project voor scholing en microkredieten gaat het ons 
vooral om uitwisseling, om te leren van elkaar en te beseffen dat we elkaar 
nodig hebben. Te lang hebben wij gedacht (en misschien denken veel mensen 
nog zo) dat ‘Afrikanen’ en ‘Aziaten’ niet zonder ons kunnen om vooruit te 
komen maar niets is minder waar, zoals blijkt! 
Gladys en Yvette zijn in de week dat ze hier waren naar organisaties als Gered 
Gereedschap, het Bernardinuscollege en de parochie in Vrangendael Sittard 
geweest en ze deden actief mee aan ons vastenweekend voor Pasen. Toch 
beseffen we achteraf dat er te weinig uitwisseling is geweest met mensen uit 
de parochie en vooral met mensen die hier in de problemen zitten. Moeten we 
bij een volgende uitwisseling niet ook dergelijke ontmoetingen mogelijk 
maken? Bedenken wat die groep mensen van elkaar kan leren?  
Ons volgende geloofsgesprek over een actueel onderwerp wordt gepland in 
oktober. U hoort daarover tijdig meer. Eline Claassens  

 
‘De Verbinding’ in de Corisberg, maandag en woensdag 14.00-17.00 uur 
Een project voor 65-plussers die niet deelnemen aan activiteiten als bv. de 
Hoeskamer en die toch graag mensen willen ontmoeten. Aangeboden wordt: 
ontspanning, spel en beweging, informatie, en geheugentraining. Neem voor 
meer informatie contact op met Desirée Starmans 5712127/06 23056092.  
Op het leesrek in de kerk liggen folders. 
Daarnaast kunnen senioren een keer per maand samen tafelen in de 
Corisberg (een keuzemenu), de volgende keer op 13 juni.  Voor informatie 
kunt u bellen met Elmie Bastiaans van Alcander tel. 5602525.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Week van de Nederlandse missionaris (WNM) met Pinksteren 
Vorig jaar was missionaris Jan Rietveld uit Brazilië, op verlof in Nederland, 
onze gast en voorganger in de WNM. Misschien herinnert u zich nog de 
levendige discussie na de viering over de zin van zijn werk voor kansarme 
boeren en kinderen en onze (bedreigde) luxe en armoede tegelijkertijd! 
Overal ter wereld zijn ruim 800 Nederlandse missionarissen actief. Zij zetten 
zich in voor een wereld waarin ieder mens tot zijn recht komt. Naast hen zijn 
tientallen jongere missionair werkers (m/v) actief, vanuit eenzelfde inspiratie en 
persoonlijke betrokkenheid. Missionarissen zijn vaak vrijwilligers. Dat betekent 
dat hun ziektekostenpremies niet worden betaald, en dat ze op verlof in 
Nederland afhankelijk zijn van goedgeefse familie en dat spreken over hun 
werk in het missiegebied ook een verplichting wordt! De WNM organiseert 
daarom een deurcollecte in het Pinksterweekend. Van harte aanbevolen!  
 
Een uitwisseling over diaconie met een parochie in Vrangendael, Sittard 
De parochie in Vrangendael heeft net als de Andreas een langere diaconale 
traditie. Meindert Muller en Geert Bles werkten jarenlang nauw samen in het 
voormalig Missionair Centrum, nu Luciushof, in Heerlen. Eline en Elly Bus, 
pastoraal werker in Vrangendael, volgden samen het ‘Toeleidingstraject’ van 
het bisdom, en zo is het gekomen dat er nu drie gesprekken over en weer 
hebben plaatsgevonden tussen een afvaardiging van ons pastoraal team en 
kerkbestuur met mensen van Vrangendael. Naast uitwisseling zoeken we 
samen naar mogelijkheden om diaconale activiteiten meer deel van de 
gemeenschap te laten worden. ‘We moeten kijken naar wat we kunnen en 
daar in geloven’ en ‘waar mogelijk communiceren met de gemeenschap’, zo 
werd het letterlijk geformuleerd. Dat gaan we oefenen zowel in Vrangendael 
als bij ons. We hebben geen concrete afspraak gemaakt voor dit najaar; we 
houden wel contact en het is fijn als u aangeeft interesse te hebben in die 
uitwisseling. Eline Claassens  

 
Van 16 mei tot 27 juni zijn er schilderijen te zien van de Stichting 

Radar/Ambark uit Chevremont. Hier kunnen mensen met een 
verstandelijke beperking een aantal dagdelen per week hun creatieve 
kwaliteiten tot uiting brengen. De schilderijen kenmerken zich door hun 
vrolijke en uitgesproken kleurgebruik. De schilderijen zijn ook te koop. De 
opbrengst komt geheel ten goede aan de stichting om daarmee materialen 
voor cliënten deels te kunnen bekostigen.  
 
 
 

 

 
 

 

 
 


