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Kerstgedachte 

Nog een paar weken en wij zingen weer van stille nacht, heilige nacht. Wij 
vieren de geboorte van dat bijzondere Mensenkind en wensen elkaar vrede 
toe.  Maar toch lijkt vrede verder weg dan ooit in deze bange tijden. We 
geloven er bijna niet meer in. Vrede lijkt zo verschrikkelijk broos in 
mensenhanden. Mensen doen wel flink en stoer, maar kijken toch angstig en 
wantrouwend om zich heen. Wat in Parijs is gebeurd, in New York, in Madrid, 
in Londen, in Egypte, in Beiroet, kan zo maar weer gebeuren, overal, ook bij 
ons. In zo'n wereld leven wij vandaag. Het moet anders, want in die wereld 
willen we niet leven... is het geen leven. 
 
Bijna onmachtig bid ik stil tot God met de woorden van psalm 85 (vertaling 
van Huub Oosterhuis): "Buig ons toe naar elkaar, leer onze trage harten, dat 
wij zonder wantrouwen, ieder mens tegemoet gaan, open en vredelievend."  
En ik herhaal het gebed nog eens... en nog eens... en de woorden blijven 
maar nagalmen in mijn hoofd  als een echo: "dat wij zonder wantrouwen... 
zonder wantrouwen, ieder mens tegemoet gaan... ieder mens tegemoet 
gaan, open en vredelievend... open en vredelievend." 
 
En ik neem mij voor: zó ga ik het doen... zonder wantrouwen... ieder mens 
tegemoet... open en vredelievend. Het begon bij dat Kind, dat ons liet zien 
dat het mogelijk is... dat dit de enige weg is, wil er ooit echt vrede zijn.   
En het psalmgebed van Oosterhuis eindigt met deze bede: "in zo'n land wil je 
zijn".    
 
Ik wens eenieder een zalig kerstfeest toe!   
Geert Bles 
 
 
 
  



 

Zondag 13 december, kindernevendienst 
Tijdens de viering van 10.30 uur kunnen de kinderen in de nevendienst op 
hun eigen manier toewerken naar Kerstmis. Bij de sterretjesviering hebben 
we verteld over de vier kaarsen. Vandaag willen we voortgaan op het idee 
van de kaarsen, maar dan in de kleuren van de regenboog. Het Licht is ook 
symbool voor Jezus, het Licht dat in de wereld komt met Kerstmis. Daarover 
hebben we het en dan gaan we kaarsen versieren en verven. En als we er 
teveel hebben, kunnen we ze nog verkopen in de kerstkraam. 

 
Zondag 13 december, kerstmarkt 
Wij, Iris en Linda, als jeugdleden willen voor het doel van Serious Request – 
jongeren in conflictgebieden helpen - in de kerk een kerstkraam inrichten. 
Daarin zullen wij op twee manieren ons steentje bijdragen om dit doel te 
bereiken: we gaan poffertjes bakken en verkopen en er zullen tweedehands 
spullen verkocht worden. Ook de wereldwinkel zal er zijn met een kraam. 
Dit alles zal plaatsvinden na de viering op zondag 13 december van 10.30 
uur en zal tot uiterlijk 14.00 uur duren. We willen iedereen van harte welkom 
heten, bij de viering en/of erna. 
Iris en Linda 
 
Vol verwachting 
De woord- en communieviering van de vierde Zondag van de Advent – 19 en 
20 december – wordt  voorbereid door de Solidaridadgroep  met als thema 
'Vol verwachting'. 
De Advent is een bijzondere tijd vol verwachting. Een moeder die een kind 
verwacht, heeft een droom. Ze is vol van verwachting rond haar kind. Ze 
hoopt dat het kind gezond mag zijn en een goed mens mag worden.  
In de Adventstijd verwachten we de komst van hét Kind, dat door het donker 
heen licht in de wereld zal brengen. God, die mens wordt in de gedaante van 
een kind. Hij laat zich namelijk vooral vinden in het kleine en kwetsbare. Dat 
ook wij met Kerstmis opnieuw geboren mogen worden. Met ogen wijd open 
naar wie klein en weerloos is, en de stem horen die mij groet. 
Van harte uitgenodigd, namens de Werkgroep Solidaridad, 
Harry Kerckhoffs 
 
  



 

Donderdag 10 december: mensenrechtendag 
Op 10 december wordt de Universele verklaring van de Rechten van de 
Mens herdacht. Amnesty International organiseert een schrijfmarathon in de 
Luciushof, Putgraaf 3 in Heerlen. Vanaf 15.00 uur kunt u brieven schrijven 
voor politieke gevangenen. 
Om  17.00 uur is er een fakkeloptocht door het centrum. Deze begint op 
de hoek Saroleastraat/Van der Maessenstraat bij de ingang van het 
Coriocentrum. Fakkels zijn beschikbaar. Om 17.45 uur komen we dan 
aan bij de Luciushof voor soep en broodjes. Daarna is er weer 
gelegenheid tot het schrijven van brieven. 
 
 
Expositie Marlies Lambermont 
van 3 december 2015 tot 8 januari 2016 
Dit jaar is er opnieuw een tentoonstelling van kersticonen uit verschillende 
landen, gemaakt door Marlies Lambermont. 
Elk land heeft zijn eigen uitstraling, maar het thema 'geboorte van Christus' 
is duidelijk herkenbaar. De entourage straalt iets uit van het land van 
herkomst. Tevens zal een aantal Koptische iconen te bewonderen zijn, 
zodat men het verschil kan zien ten opzichte van de Russische en Griekse 
iconen. Een hedendaagse uitstraling met geschiedenis uit de tijd van 
ongeveer 400 jaar na Christus. 
Bij gelegenheid wil Marlies na de vieringen op zondag graag uitleg 
geven over de oudste (Koptische) iconen. 
 
 
Gabriël ontmoet Andreas 

Op zondag 22 november was het eindelijk zover. We hadden er lang naar 
uitgekeken: een brochure over onze Andreas. Na een mooie viering, waarin 
Ren Lantman (schrijver van de brochure Gabriël ontmoet Andreas) voorging, 
werd deze brochure gepresenteerd. En onder het genot van een kop koffie 
en een chocolaatje konden we eindelijk door het boekje bladeren en onze 
eerste indrukken uitwisselen. 
Het idee kwam van de werkgroep Kerk en Kunst. En Ren Lantman zou de 
parochie daarin in beeld brengen via verschillende interviews. En dat is hem  
heel goed gelukt. Heel gevarieerde invalshoeken in een prettig leesbare stijl 
maken deze brochure de moeite van het kopen waard (al was het alleen 
maar om te ontdekken wat die titel betekent...). Voor € 7,50 kunt u er uzelf of 
een ander een plezier mee doen. 
De brochure is  verkrijgbaar in de Andreaskerk na de vieringen en van 
dinsdag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Met het verschijnen van de brochure komt een eind aan de geloofsestafette 
in ons parochieblad. De redactie dankt alle mensen die hiervoor in de 
afgelopen jaren een bijdrage hebben geleverd. 



 

Doe mee! 
In een vorig parochieblad hebben we meegedeeld dat we een bijzonder 
columbarium willen aanleggen. Rondom de kerk ligt een looppad. Daarin 
gaan we in elk geval tegels leggen met daarop de namen van inspirerende 
mensen. Dat was ook het plan van de architect van de Andreaskerk. 
Op onze oproep om namen aan te dragen hebben veel mensen gereageerd. 
Die namen vindt u terug op de volgende bladzijden. Het is de bedoeling te 
komen tot zes namen: drie mannen en drie vrouwen. En u kunt 
meebeslissen. Maak een keuze zoals aangegeven en lever het blad in bij de 
kerk aan de Palestinastraat voor 1 januari 2016. Schrijf op het blad ook uw 
naam. 
 
Bijdrage voor het parochieblad 
U ontvangt elf keer per jaar ons parochieblad. Zo houden wij u op de hoogte 
van het wel en wee van de parochie. U kunt ons ook volgen via de website 
en onze Facebookpagina. Het parochieblad wordt samengesteld en bij u 
bezorgd door vrijwilligers. Maar het drukken van het parochieblad kost wel 
geld; daar valt niet aan te ontkomen. Een deel van die kosten wordt betaald 
uit de advertentie-inkomsten.  
Om de uitgaven en inkomsten meer in balans te brengen, vragen wij u een 
vrijwillige bijdrage voor het parochieblad. U kunt uw bijdrage overmaken naar 
onze rekening NL21 ABNA 0577627325 o.v.v. parochieblad.  
Voor alle duidelijkheid: het gaat om een vrijwillige bijdrage; u blijft het 
parochieblad gewoon ontvangen ongeacht of u een bijdrage overmaakt. Ook 
kleine bedragen zijn welkom. Dank alvast voor uw bijdrage.  
U kunt er ook voor kiezen het parochieblad digitaal in uw mailbox te 
ontvangen in plaats van in uw brievenbus. Geef dan uw naam, postadres en 
e-mailadres door. U kunt dan altijd nog een papieren exemplaar van het 
leesrek in de kerk meenemen. 
 
Nieuwjaarsborrel 
Wij nodigen u ook dit jaar weer van harte uit om op Nieuwjaarsdag, na de 
viering van 10.30 uur, elkaar een zalig Nieuwjaar te wensen onder het 
genot van een kop koffie of een glaasje wijn. Van harte welkom. 
Parochiebestuur en pastoraal team 
 
Week van de eenheid 17 - 24 januari 2016 
De week start op zondag 17 januari in de Andreasparochie om 10.30 uur. Het 
thema van de viering is: 'Als het woord aan ons, aan mij is, dan zeg ik...' 
Deze vraag leggen we aan alle kerkgangers voor. U krijgt in de viering 
gelegenheid een antwoord te geven. 
Wat zeggen wij als mensen ons bevragen over wat onze kerk nog voorstelt? 
Wat mijn geloof betekent in een wereld te midden van geweld? Kunnen wij 
vanuit het evangelie antwoorden formuleren? 



 

Invullen alleen door vrouwen 
Kies uit deze lijst van inspirerende 
vrouwen drie vrouwen uit die u het 
meest aanspreken. Zet een 1 in het 
hokje van uw grootste voorkeur, 
vervolgens een 2 en een 3 van uw 
daaropvolgende voorkeur. 

nce Nightingale 
Engelse verpleegster, verzorgde 
tijdens de Krimoorlog (1853) 
onder mensonterende 
omstandigheden met geduld en liefde 
zieke en gewonde soldaten. Ze richtte 
de eerste verpleegstersschool op. 

Barbara 
Zij is o.a. de beschermheilige van de 
mijnwerkers. Toen haar heidense 
vader merkte dat ze in het geheim 
christen was geworden heeft hij haar 
eigenhandig gemarteld en vermoord. 

Aletta Jacobs 
Voorvechtster voor vrouwen-
emancipatie. Ze ijverde o.a. voor 
vrouwenkiesrecht. Eerste vrouw die 
toegelaten werd tot de universiteit in 
1871. Eerste vrouwelijke arts in 
Nederland. 

Marga Klompé 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
actief in het verzet. Eerste vrouwelijke 
minister in Nederland. Doortastend 
politica binnen de KVP. Ze voerde in 
1963 de Algemene Bijstandswet in. 

Etty Hillesum 
Nederlands-Joodse vrouw. Hielp haar 
joodse lotgenoten in de Tweede 
Wereldoorlog. In 1941 begonnen met 
het schrijven van haar dagboek Het 
verstoorde leven. In 1943  werd zij in 
Auschwitz vermoord. 

 
 

 

Edith Stein 
Joodse vrouw die zich bekeerde tot 
het katholicisme en intrad bij de orde 
van de Karmelietessen. In 1938 
gevestigd in Echt. Vier jaar later 
omgebracht in de gaskamer in 
Auschwitz. 

Wilhelmina Drucker 
Voorvechtster van vrouwen-
emancipatie. Oprichtster van een 
vrouwenbeweging. Trok zich het lot 
aan van verschopte kinderen en 
ongehuwde moeders. 

Golda Meir 
Ondertekende de Israëlische 
onafhankelijkheidsverklaring in 1948. 
Werd minister-president van Israël 
(1969-1974) en kreeg als bijnaam 'de 
ijzeren dame'. Trad fel op tegen 
terrorisme. 

Rosa Parks 
Amerikaanse vrouw die weigerde op 
te staan voor een blanke in een bus. 
Zij zette een proces in gang 
waardoor de zwarte Amerikanen 
eindelijk gelijke rechten zouden 
krijgen. 

Jeanne d’Arc 
Frans meisje, nam deel aan de 
oorlog tegen Engeland, volgens haar 
op bevel van God. Ze werd 
beschuldigd van ketterij en 
uiteindelijk ter dood gebracht op de 
brandstapel. 

Clara van Assisi 
Eerste volgeling van Franciscus. Ze 
leefde jarenlang tussen zwervers en 
melaatsen. Stichteres van de orde 
der Clarissen. Ze wilde in armoede 
en nederigheid Christus navolgen. 
 
 
Ingevuld door: ………………………

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermheilige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Israëlische_onafhankelijkheidsverklaring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Israëlische_onafhankelijkheidsverklaring
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi32ePes7PJAhWKVSwKHUsQC-4QjRwIBw&url=http://www.freepik.com/free-icon/scissors_696097.htm&psig=AFQjCNFffgSCUlLn5D4r3HIFrNkm6G9Q0A&ust=1448809878764357


 

Invullen alleen door mannen. 
Kies uit deze lijst van inspirerende 
mannen drie mannen uit die u het 
meest aanspreken. Zet een 1 in het 
hokje van uw grootste voorkeur, 
vervolgens een 2 en een 3 van uw 
daaropvolgende voorkeur. 

Paus Johannes XXIII 
Hij zette tijdens het Tweede Vaticaans 
Concilie de vensters en deuren van 
de Kerk wijd open naar de wereld. 

 
Ondanks 27 jaar gevangenschap op 
Robbeneiland wegens zijn strijd tegen 
het apartheidsregime in Zuid-Afrika, 
nam hij geen wraak op de blanken. 
Hij kreeg de Nobelprijs voor de vrede.   

Bisschop Bekkers 
In 1960 bisschop van Den Bosch. 
Bekend door zijn moderne visie dat 
de Kerk geen strenge moraal moet 
hanteren, maar rekening moet 
houden met het geweten van de 
gelovigen. 

Dag Hammarskjöld 
Zweeds secretaris-generaal van de 
VN in 1953. Zijn ideaal was een 
wereld zonder oorlog. Een zeer 
integer en diepgelovig mens, die alom 
werd geprezen. Een vredestichter. 

Peerke Donders 
Nederlandse missionaris die in de 19

e
 

eeuw in Suriname meer dan 30 jaar 
gewerkt heeft onder de verstoten en 
geïsoleerde leprapatiënten, die 
niemand durfde aanraken. 

 
In zijn legendarische woorden "I Have 
a Dream" verzette hij zich tegen de 
rassenscheiding in Amerika. Hij wordt 
hij nog steeds gezien als symbool van 
de burgerrechtenbeweging. 
 
 

Dr. van Berckel 
Heerlense chirurg. Verzetsman in de 
Tweede Wereldoorlog. Hij 
behandelde o.a., gecrashte piloten, 
nam joodse onderduikers in huis en 
verspreidde illegale bladen. In Kamp 
Vught doodgeschoten. 

Pater Frans van der Lugt 
Hij stond de slachtoffers van de 
burgeroorlog in Syrië bij. Toen hij 
gewaarschuwd werd het land te 
verlaten, bleef hij op zijn post. Hij 
werd door gewapende mannen  
vermoord. 

Bisschop Romero 
Bisschop van El Salvador. Hij wees 
op de sociale misstanden en de 
uitbuiting van de armen door 
dictators. In 1980 werd hij 
doodgeschoten terwijl hij in de kerk 
de mis opdroeg. 

Mgr. Joseph Savelberg 
Sociaal bewogen priester en stichter 
van twee congregaties, een 
opvanghuis voor wezen en 
bejaarden. Met de arts Frans de 
Wever stichtte hij het De Wever-
ziekenhuis in Heerlen. 

Pater Karel 
Priester uit Munstergeleen. Door 
wonderbaarlijke genezingen kreeg hij 
de bijnaam 'de man met de 
zegenende handen'. 

Dom Helder Camara   
Braziliaanse bisschop, bijgenaamd  
de 'rode bisschop'. Viel de asociale 
politiek van de regering aan en wierp 
zich op voor de armen en verdrukten 
in Zuid-Amerika.    
 
 
Ingevuld door: ……………………….. 
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Laurens Bisscheroux...bijgepraat 
De commissie Kerk en Kunst van onze parochie heeft een zeer succesvolle 
lezing georganiseerd onder bovenstaande titel. De lezing vond plaats in onze 
goed verwarmde kerk en de belangstelling was verrassend groot. Voor de 
eerste keer werden ook de aangeschafte beamer en het projectiescherm 
gebruikt. Marga Meyer opende de avond en stelde als eerste Ton van 
Mastrigt voor met een lezing over de architectuurgeschiedenis en de vele 
werken van Laurens Bisscheroux. Zijn verhaal werd verduidelijkt met vele 
foto’s. Vervolgens gaf Leon van Loo een beschrijving van kerkarchitectuur in 
het algemeen en de visie hierop van Bisscheroux in het bijzonder. Tussen 
deze sprekers en vóór de pauze zong Paul van Loo enkele Limburgse 
liederen. De gastvrouwen hadden weer erg hun best gedaan met koffie, thee, 
wijn en frisdrank en een vlotte, vriendelijke bediening. Na de pauze vertelde 
Robert Takens op geestige wijze over zijn komst naar Zuid-Limburg en zijn 
eerste contact en de daarop volgende samenwerking met Laurens 
Bisscheroux. Hij benadrukte zijn verhouding ten opzichte van kunst: “Een 
voortdurende worsteling”.  Het beëindigen van deze samenwerking ervoer 
Robert als “droevig”. Na nog enkele liederen van Paul van Loo sloot Marga 
Meyer de avond en bood alle sprekers een mooi boeket bloemen en de 
brochure Gabriël ontmoet Andreas aan. Napratend onder het genot van een 
glas wijn of fris werd deze avond op aangename wijze besloten. Rest nog 
dank te zeggen aan de organisatoren en de gastvrouwen.  
Lambert Cuppers      
   
                       
Kaarten Moeder Aarde 
Er zijn nog kaarten te koop met het beeld van Moeder Aarde. De kaarten zijn 
gesigneerd door de maker van het beeld, Rob Takens. Ze kosten € 1,= per 
stuk, en € 9,= per tien stuks. 
  



 

Vluchtelingenopvang in Voerendaal 
Dagelijks worden we getroffen door beelden van mensen op de vlucht. Hoe 
wanhopig moet je zijn om te besluiten te vluchten en dat wat je had los te 
laten om veilig te kunnen zijn. Ik heb het me de afgelopen maanden vaak 
proberen voor te stellen, maar het blijft moeilijk om echt te begrijpen wat deze 
gevluchte mensen doormaken. Door de opvang van 192 vluchtelingen in 
Voerendaal kregen ze voor mij gezichten en ben ik persoonlijk nog meer 
geraakt. Als hoofd opvang en vrijwilligers ben ik met twee werkgroepen met 
ambtenaren aan de slag gegaan. De werkgroep opvang zorgde voor alles 
wat in de sporthal geregeld moest worden, zoals een noodvloer, bedden, 
eten, handdoeken, oplaadpunt voor de telefoons, wifi tot en met de hekken 
om het terrein af te zetten, zodat we de vluchtelingen ook konden 
afschermen en ze tot rust konden komen. De werkgroep vrijwilligers is 
meteen aan de slag gegaan met het dagprogramma, vrijwilligerswerving, 
inzamelpunt, afstemming met het Rode Kruis. Op 3 november kwamen de 
vluchtelingen aan. We stonden klaar om hen te verwelkomen, o.a. met gebak 
gemaakt door vrijwilligers van de Andreasparochie. Het gebak werd zeer 
dankbaar ontvangen. De meeste vluchtelingen waren erg dol op zoete 
versnaperingen. 
Toen de vluchtelingen op zaterdag weer vertrokken, waren we allemaal erg 
moe, emotioneel en onder de indruk, maar ook erg dankbaar. Dankbaar voor 
alle medewerking van vrijwilligers en steun vanuit de samenleving, dankbaar 
voor de geweldige samenwerking met de collega’s en partnerorganisatie en 
dankbaar dat we dit konden doen en deze mensen mochten ontmoeten. 
Miriam van Ooijen 
(Lees het hele verslag op onze website) 
 
 
Klimaatloop – op weg naar Parijs 
De klimaatloop beleefde in het weekend van 14 en 15 november haar laatste 
twee etappes in Nederland. Een groep van circa 40 mensen liep in twee 
dagen van Heerlen naar de Vaalserberg. 
Het begint op die zaterdagmorgen op een winderige plek achter het NS-
station in Heerlen. Reisleider Guus Prevoo: “Wij gaan dit weekend stappen 
zetten op weg naar de klimaattop in Parijs. Stappen waarmee wij de 
onderhandelaars in Parijs willen oproepen om de urgentie deze keer serieus 
te nemen. Wij laten ons niet tegen houden en wij zullen grote of kleine 
persoonlijke stappen zetten in de richting van een wereld waar mensen in 
verbondenheid leven met elkaar en de gehele Schepping”. 
Het is twee dagen stevig wandelen en de bezinningsmomenten aan de hand 
van twee hongerdoeken geven handvatten voor het denken van de 
wandelaars en de onderlinge gesprekken. 
Aan het einde van de tweedaagse wordt op het Drielandenpunt op de 
Vaalserberg het stokje overgedragen aan de kerken in Duitsland en België. 



 

Doopdata 2016 
Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met de parochie: 
telefonisch van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur (045 
5413381) of per mail (parochiesintandreas@home.nl).  
Het doopsel vindt plaats op elke vierde zondagmiddag van de maand, 
behalve in juli en december. Voorafgaande aan de gekozen doopdatum vindt 
er een voorbereidings-/kennismakingsgesprek plaats van de ouders met de  
pastor. Aan het sacrament van het doopsel zijn in principe geen kosten 
verbonden. Een vrije gave is evenwel van harte welkom. 
doopdata     kennismakingsavond 

24 januari     11 januari 

26 februari     11 januari 

20 maart      7 maart 

24 april      7 maart 

22 mei      2 mei 

26 juni      2 mei 

28 augustus     8 augustus 

25 september    8 augustus 

23 oktober     3 oktober 

27 november    3 oktober 

 

 

Voor de kinderen:  

 

 
  

Voor een mooie kerstkaart:  
Geef iedere ster een eigen 
kleur of gebruik één kleur in 
verschillende tinten 
Knip de sterren uit en plak ze 
op een kaart. Schrijf in elke 
ster iets moois of liefs wat je 
iemand toe wenst. 
 

 

 



 

Serious Request 
We kijken terug op een aantal geslaagde acties van de kerken voor Serious 
Request. Op 11 november was er een solidariteitsmaaltijd in onze parochie 
(zie het verslag hieronder), en op 14 november werkte een aantal vrijwilligers 
uit onze parochie mee aan de korendag. En als u dit leest, zijn de vier 
'vieringen' met een preek van een leek ook achter de rug.  
U kunt op 13 december gaan luisteren naar en meezingen met de Top 20 
van christelijke of betekenisvolle liederen. De lijst kunt u vinden op de site 
van de Raad van Kerken Parkstad. 
Van 17 december tot kerstavond is er in Akerstraat 18a de zogenoemde 
pop-upkerk Ff serieus, een plek van bezinning en stilte tijdens Serious 
Request. In de ochtenduren kun je er binnenlopen voor stilte, gebed, 
gesprek, of voor het opschrijven van gebedsintenties of om een kaartje te 
schrijven naar bijvoorbeeld een zieke. Koffie/thee staat klaar. 's Middags zijn 
er activiteiten. 
Vrijdag 18 december zal verhalenverteller Cora Krispijn op een bijzondere 
manier het kerstverhaal vertellen. Zaterdag geeft de Kliederkerk workshops 
en komt de Liedjestrein het kerstverhaal vertellen aan (klein)kinderen en 
(groot)ouders. Zondag is 'De Kerk Draait Door'. Maandag laat Piet van Die 
horen hoe sommige popliederen doorspekt zijn met religieuze invloeden. 
Dinsdag is de dag van de dialoog, met als thema 'Durven Delen'. Woensdag 
start een gebedsmarathon; er wordt dan 24 uur gebeden voor de stad, haar 
inwoners en gasten, de dj's van 3FM en getroffenen van ongelukken, rampen 
en aanslagen.  
Zondag 20 december wordt het bedrag dat de kerken in Parkstad met alle 
acties hebben opgehaald, overhandigd. Na de viering in de Tempspleinkerk 
gaat een stoet naar het Glazen Huis om de cheque te overhandigen. Meer 
informatie over alle acties vindt u op www.raadvankerkenparkstad.nl. 
 
Verslag Solidariteitsmaaltijd 
Toen ik de vraag voorbij zag komen om iets te koken voor een 
solidariteitsmaaltijd in het kader van Serious Request heb ik meteen 
toegezegd. Ik heb, als "ongelovige thomas" mijn islamitische vriendin gebeld 
met de vraag of ze mee wilde koken. Ook zij stemde meteen toe. 
Daarmee is meteen de kern weergegeven van onze motivatie om mee te 
doen: wij zoeken naar verbinding zowel hier in Nederland als op mondiaal 
gebied. Beiden werken we in de jeugdzorg dus het thema van Serious 
Request van dit jaar nl. jongeren in conflictgebieden, spreekt ons erg aan. 
Ook wij hebben dagelijks te maken met jongeren in conflictsituaties en weten 
hoe beschadigend dit is en hoe belangrijk het is om te focussen op 
kwaliteiten en kansen. Dit kan alleen door verbinding tot stand komen. 
De soep was snel gekookt, de avond zelf was saamhorig en gezellig met een 
grote opkomst: verbinding op alle fronten. 
Gerda Simons 



 

Vieringen op kerstavond 
 
17.00 uur – kleuterviering   
Een viering voor de 
allerkleinsten met het 
kerstverhaal en veel liedjes. De 
kinderen kunnen op de mat 
zitten, rondom de kerststal. En 
we gaan op zoek naar 
koffertjes. Komen jullie mee 
zoeken? 
 
18.00 uur – familieviering 
Het kerstverhaal wordt 
gespeeld en we maken samen 
op de mat iets om mee naar 
huis te nemen. 
 
20.00 uur – eucharistieviering 
met Sound of Peace and 
Freedom 
Deze avond is ook het slot van 
Serious Request, de grote actie 
die geld inzamelt voor de 
toekomst van kinderen en 
jongeren in oorlogsgebieden. 
Bethlehem, waar de geboorte 
van Jezus wordt gesitueerd, 
was toen geen oorlogsgebied, 
maar het vervolg van de 
kindermoord, zoals Mattheus 
ons dit vertelt, komt toch dicht 
in de buurt. Hoe kan het 
kerstverhaal ons in 2015, bijna 
2016 helpen onze plaats te 
zoeken in onze turbulente 
wereld? 
 
 
 

 
 
 
 

VIERINGEN 
12 december t/m 10 januari 

Derde zondag van de Advent 
Zaterdag 12 december 
18.00 uur: woord- en communieviering 
Zondag 13 december 
10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor Giel en Phil Peters-Leersen en 
It en Til Leersen (jaardienst) en voor Ada 
Hayes-Beekveld (vanwege verjaardag) 
Kindernevendienst 
 
Vrijdag 18 december 
10.00 uur: kerstviering BS De Windwijzer 
10.30 uur: Op weg met de Bijbel 
11.00 uur: kerstviering Catharinaschool, 
Martinuskerk Welten  
 
Vierde zondag van de Advent 
Zaterdag 19 december 
18.00 uur: woord-communieviering 
Gebed voor Pascalle Flecken 
Zondag 20 december 
10.30 uur: woord- en communieviering 
deurcollecte voor Serious Request 
 
Maandag 21 december 
19.00 uur: stilteviering 
 
Kerstmis 
Donderdag 24 december 
17.00 uur: kleuterviering 
18.00 uur: familieviering 
20.00 uur: eucharistieviering 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
Gebed voor Chantal v.d. Biggelaar-Moonen, 
Joep Gulpers en voor Corrie en Sjef Legius 
en Miep en Philibert v.d. Burgt (jaardienst) 
Vrijdag 25 december 
10.30 uur: eucharistieviering 
Koor: Cantorgroep 
Gebed voor Jo Eurlings, Piet Paffen en 
Doortje v.d. Eijnden-Lagarde 



 

COLOFON 
 
Contact 
Palestinastraat 326  
6418 HP Heerlen 
045-5413381 
parochiesintandreas@home.nl 
www.sintandreas.nl 
facebook.com/andreasparochie 
Gastvrouw aanwezig di. t/m vr. 
van 10.00 tot 12.00 uur 
 
Pastoraal team 
Pastor Geert Bles: 045-
5714078 
Pastoraal werker Eline 
Claassens: 06-25364185 
Nan Paffen: 045-5423211 
 
Parochiebestuur 
Karin van Doormaal, vice-
voorzitter  045-5413568 
 
Rekeningnummers 
NL21 ABNA 0577627325 
NL17 INGB 0003269778 
 
Stichting Taiama-Andreas 
www.taiama-andreas.org 
 
Federatie 
federatiebestuur.heerlen@ 
gmail.com 
 

 
Het volgende parochieblad 
verschijnt in de week van 11 
januari. Intenties voor 17 
januari t/m 14 februari graag 
opgeven voor  27 december. 
 

VIERINGEN (vervolg) 
12 december t/m 10 januari 
 
Tweede Kerstdag 
Zaterdag 26 december 
10.30 uur: woord- en communieviering 
18.00 uur: geen viering 
 
Zondag 27 december 
10.30 uur: eucharistieviering 
 
Donderdag 31 december 
19.00 uur: woord- communieviering 
Koor: Sound of Peace and Freedom 
 
Vrijdag 1 januari, Nieuwjaar 
10.30 uur: eucharistieviering 
Koor: Cantorgroep 
 
Zaterdag 2 januari 
Geen viering 
Zondag 3 januari, Driekoningen 
10.30 uur: woord- en communieviering 
Koor: Vocaal Ensemble Luccicante 
Gebed voor Mieke Bruls (jaardienst) 
 
Zaterdag 9 januari 
18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 10 januari 
10.30 uur: eucharistieviering 
 
Vrijdag 15 januari 
10.30 uur: Op weg met de Bijbel 
 

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

