
 
PAROCHIEBLAD H. ANDREAS 

 
 
DECEMBER 2017/JANUARI 2018 

 

 
 
 

 
 

 

Kerstgedachte 
Vrede op aarde voor alle mensen van goede wil. Maar toch lijkt 
'vrede ver, verder dan ooit'. Ik denk aan de zwarte-pieten-
discussie: Moet hij/zij zwart zijn of wit, oranje of een roetveeg-
piet? Wij mensen ruziën erover, vragen om een bestand.  
 

 
 
Wat denken Maria, Jozef en het Kind ervan? 
 
Geert Bles  



 

Vieringen op 24 december 

17.00 uur – kleuterviering 
In deze viering zullen we het kerstverhaal vertellen, zingen en spelen. De 
kinderen worden uitgenodigd op de mat voor de kribbe om alles goed te kun-
nen zien. Van harte welkom, vooral met de kleintjes.  

18.00 uur – gezinsviering 
Thema van de dienst wordt: een goede plek. We gaan samen bedenken en 
spelen wat een goede plek is om geboren te worden, om te wonen, te kunnen 
spelen. Het kerstverhaal en veel kerstliedjes gaan over een goede plek, is je 
dat al eens opgevallen? Zou dat een reden kunnen zijn waarom we graag elk 
jaar weer naar dat verhaal luisteren? Van harte welkom in deze communie-
viering. Brenda, Sanne, Eline 

20.00 uur – eucharistieviering 
Deze feestelijke eucharistieviering wordt – zoals elk jaar – mede verzorgd en 
opgeluisterd door het koor Sound of Peace and Freedom. In zang en tekst 
willen we de betekenis van het geboorteverhaal van Jezus in onze tijd plaat-
sen. Wie zijn de herders anno 2017? Wie zijn de koningen anno 2017? En 
hebben wij zelf ook een plek in dat verhaal?  
 
Deurcollecte Kerstmis 
Na de vieringen op kerstavond en Eerste Kerstdag is er een deurcollecte. De 
opbrengst is dit jaar bestemd voor het diaconale potje van de parochie. Met 
het geld uit dit potje kunnen mensen in acute nood worden geholpen. 
 
Overzicht van vieringen met Kerstmis en Nieuwjaar in Heerlen-Zuid 

Datum Pancratius Martinus Joseph  Elisabeth Andreas Molenberg Anna 

23 dec 18.00 19.00   18.00  18.00 

24 dec 

10.00 
  

11.15  10.00 
 

 
17.30 18.00 

 
17.00 

 
17.30 

19.00 20.00 20.30 19.00 18.00 20.00 
 

21.00 22.00 
  

20.00 
  

25 dec 
10.00 10.00 

  
10.30 10.00 

 
11.30 

 
11.15 11.15  

 
11.30 

26 dec 11.30 10.00 11.15 11.15 10.30 
  

30 dec  19.00     18.00 

31 dec 
10.00 

  
11.15  10.00 

 
11.30 19.00 

  
18.00 

  
1 jan 11.30 10.00 11.15 11.15 10.30 10.00 

 



 

Gezegende kerst en een voorspoedig 2018 
Bestuur en pastoraal team wensen u allen gezegende dagen met Kerstmis 
en ook met Nieuwjaar. Wij willen u graag persoonlijk een voorspoedig 2018 
toewensen. Daarom nodigen wij u uit op onze nieuwjaarsborrel op 1 januari 
na de viering van 10.30 uur. Onder het genot van een kop koffie/thee en/of 
een glaasje wijn luiden wij dan het nieuwe jaar in. 
Komt u ook? 
Namens parochiebestuur en pastoraal team, Karin van Doormaal 
 
 
Voor de kinderen 
Verbind de punten met elkaar. Daarna kun je de ----- mooi versieren.  
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Viering Solidaridadgroep in de advent 
De derde zondag van de advent wordt de woord- en communieviering ver-
zorgd door de Solidaridadgroep, en heeft als thema Om te getuigen van het 
licht.  Dit jaar willen we in de viering aandacht vragen voor koffieboeren die 
klimaatvriendelijke koffie produceren. Onze parochie schenkt eerlijke koffie, 
en door de verkoop van eerlijke producten via de Wereldwinkel zien miljoe-
nen boeren in ontwikkelingslanden hun inkomens- en leefsituatie verbeteren. 
Zo dragen we als parochie ons steentje bij aan het tot stand komen van een 
rechtvaardige wereld.  
Walter Gutierrez, een koffieboer in het noorden van Peru, is een van de boe-
ren die via Solidaridad klimaatvriendelijke koffie produceert. Zijn verhaal: "We 
zagen de laatste tijd onze koffieoogst steeds verder verminderen. Om de op-
brengst te verbeteren waren we genoodzaakt stukken bos te kappen, om 
nieuwe vruchtbare landbouwgrond te ontginnen. Met mijn familie werkten we 
het hele jaar rond, voor een steeds kleinere productie. Maar daar is verande-
ring in gekomen door de trainingen die we hebben ontvangen van 
Solidaridad. Dankzij het gebruik van klimaatvriendelijke productietechnieken 
en de invoering 
van nieuwe kof-
fiesoorten 
kunnen we 
momenteel 
meer koffiebo-
nen oogsten, 
ook bij extreme 
droogte of hevi-
ge regenval. We 
planten nu bo-
men op de 
plantage voor 
meer schaduw 
en we zetten de koffiestruiken op de juiste plantafstand. We hebben geleerd 
minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken om de kwaliteit van 
het water en van de bodem te beschermen. Van het groenafval maken we nu 
biologische compost, wat de vruchtbaarheid van de grond verbetert. De plan-
ten hebben nu minder last van insectenplagen en ziekten. Op die manier is 
ons leven er werkelijk op vooruit gegaan." 
Samen kunnen we zorgen voor verandering die ertoe doet en ook in de toe-
komst blijven genieten van een lekker kopje koffie. 
Harry Kerckhoffs 
  



 

Vrijwilligersdag 19 november 2017 
Vandaag worden de vrijwilligers, zoals jaarlijks gebruikelijk, weer eens ver-
wend. Na een mooie en stemmige woord- en communieviering, deze zondag 
verzorgd en samengesteld door de pastoraatsgroep, was er voor iedereen 
koffie of thee, en voor deze gelegenheid gebak, geserveerd in de kerk i.p.v. in 
de koffiekamer. Het was weer erg gezellig en alle kerkgangers bleven napra-
ten totdat Jacq Zenden meedeelde dat zijn quiz begon. De gasten verlieten 
langzaam de kerk en de vrijwilligers werden in vijf groepen verdeeld voor de 
quiz. Jacq had voor elke groep een aantal opdrachten samengesteld, zoals 
herkennen van kastelen in Zuid-Limburg, herkennen van geprojecteerde en 
uitvergrote details van gebruiksvoorwerpen, bepalen van de schilder van en-
kele schilderijen, herkennen van gebouwen in diverse steden en landen en 
een werpspel waar men punten mee kon verdienen. Jacq had alles zeer 
zorgvuldig en netjes voorbereid. Alleen werd er wel gesmokkeld door de 
deelnemers met de wisseltijd waardoor de, overigens uitstekend verzorgde, 
lunch veel later kon beginnen. Doch het eten was zeer smakelijk en gezellig 
en vergezeld van een goed glas wijn, natuurlijk uit de Wereldwinkel! Toen 
was het tijd voor de quizuitslag. De winnaars kregen allen een kleine verras-
sing. Na nog een tijdje napraten was deze leuke dag alweer voorbij!  
Ik wil alle organisatoren heel hartelijk danken voor al het verrichte werk! Het 
was weer een echte 'Andreasdag' met heel veel fijne sfeer, vriendschap en 
saamhorigheid. Ik ben steeds blij hier bij te horen! 
Lambert Cuppers 
 
50 jaar De Ark 
Op zondag 17 december viert de 
protestantse gemeente Oude Mijn-
streek dat het kerkgebouw De Ark 
in Landgraaf 50 jaar geleden in 
gebruik werd genomen. Om 10.00 
uur is er een viering, met als thema 
'De Ark – en varende!' Tijdens een 
gezellig samenzijn na de viering 
zullen niet alleen herinneringen 
worden opgehaald, maar wordt 
ook naar de toekomst gekeken. 
Wij feliciteren de gemeente in Landgraaf van harte met dit jubileum en hopen 
dat zij De Ark nog lang varende kunnen houden. 
 
Kerstlunch De drie ringen 
Vrijdagmiddag 15 december organiseert De drie ringen een kerstlunch van 
12.00 tot 15.30 uur in het gemeenschapshuis (Oudenboschstraat 50) in Wij-
nandsrade. Paul van Loo omlijst de lunch met enkele van zijn eigen 
kerstliederen. Meer informatie op de website van De drie ringen 
www.dedrieringen.org (onder ‘programma 2017-2018’). De kosten voor de 
middag bedragen € 15,-. U kunt zich opgeven voor de lunch via de website. 

http://www.dedrieringen.org/


 

De kloof ... en het licht dat er doorheen schijnt 
Op 17 november vond in klooster Wittem een studiedag plaats voor verte-
genwoordigers uit de Limburgse samenleving (politiek, economie, onderwijs, 
maatschappelijke instellingen, kerken, armoedeorganisaties, bijstandsgerech-
tigden, vakbond) over de kloof, de tegenstellingen tussen arm en rijk, tussen 
mensen met een vaste baan, flexwerkers en mensen die niet aan de slag 
komen, en tussen jongeren en 50-plussers. 
Voor Kerstmis moet er een open brief klaar zijn, gericht aan de Limburgse 
samenleving, met daarin aanbevelingen hoe we de kloven zouden kunnen 
overbruggen. 
De initiatiefnemers van de 
conferentie waren het kloos-
ter Wittem, de Adviesraad 
Oud-Mijnwerkers, de Dienst 
Kerk en Samenleving. Ik vind 
het geweldig dat juist vanuit 
deze geledingen het voor-
touw genomen werd om het 
gesprek over de aantoonba-
re, bestaande kloven aan te 
zwengelen vanuit het voor-
beeld van de Katholieke Sociale Leer in de 19de eeuw, over sociale kwesties, 
op basis van het zogenaamde Rijnlandmodel: een poging om op 'duurzame 
en harmonische wijze maatschappij en economie met elkaar te verbinden'.  
En om nu opnieuw vanuit het Rijnlandmodel met elkaar op zoek te gaan naar 
de onderliggende waarden waar het in onze maatschappij over zou moeten 
gaan: mensen via een basisinkomen de gelegenheid te geven een bijdrage te 
leveren aan de samenleving.  
Wat er zoal aan de orde kwam (zo ook verwoord in een artikel in het LD van 
18 november): inkomensongelijkheid is een belangrijke oorzaak voor het ont-
staan van kloven. Wie weinig geld heeft, kan niet echt in zichzelf investeren 
en heeft daardoor minder kansen in de maatschappij.  
In de aanbevelingen komt een pleidooi voor het basisinkomen; afschaffing 
van loondispensatie (dat een lager inkomen voor bijv. jongere gehandicapten 
inhoudt); praten met jongeren die pleiten voor een persoonlijke pensioenpot 
i.p.v. de collectieve die we nu kennen; minder flexibele banen, meer vaste 
banen; een begrijpelijke loonstrook en belastinginning. Verder pleit men voor 
een slagvaardiger bestuur, want met 18 gemeenten praten is haast niet te 
doen, en het instellen van een sociaaleconomische raad voor de Euregio. 
Kinderen uit sociaal zwakke milieus doen het minder goed op school; dat 
houdt de ongelijkheid in stand. Daarom moeten kansarme kinderen extra 
kansen krijgen, met jaarlijkse rapportages, en moeten ouders het vertrouwen 
worden gegeven dat door onderwijs hun kind echt vooruit komt. 
Dat de open brief van het 'Wittemer Beraad' licht werpt op kloven die er niet 
horen te zijn en dat we ze samen kunnen slechten. 
Eline Claassens 



 

Startdag landelijke Vastenactie voor Zambia 
Gouda, 25 november 2017 
Elk jaar is er in november een bijeenkomst voor vrijwilligers die zich inzetten 
voor de projecten die Vastenactie kiest in de zuidelijke wereld. Na tien jaar 
inzet voor ons project in Sierra Leone, gaan we komend jaar in de Andreas-
parochie meedoen aan de landelijke inzet voor Zambia in Zuid-Afrika, meer 
specifiek in het Mbala-district. Dit doen we samen met de parochies van ons 
dekenaat. Het project is eenjarig en heeft als doel het werk van de zusters 
van de heilige Harten van Jezus en Maria te ondersteunen. 300 hiv-positieve 
mensen en hun gezinnen die leven in armoede, wordt begeleiding naar meer 
zelfstandigheid, ondernemerschap, geboden. 

Er werd tijdens de studiedag 
o.a. een skypeverbinding met 
de zusters in Zambia tot stand 
gebracht, waarbij het aanwe-
zige publiek (250 vrijwilligers) 
vragen kon stellen. Vragen 
als: "de paus is tegen het ge-
bruik van condooms, hoe 
gaan jullie daarmee om", 
kwamen aan de orde.  
De zusters bieden zorg, met 
name op plekken waar nie-

mand naar toe wil, bijv. omwille van het besmettingsgevaar. Ook geven ze 
voorlichting over hygiëne, en over waar condooms (gratis) worden verstrekt. 
Met hun onvoorwaardelijke inzet hopen ze dat er gedragsverandering, solida-
riteit, inzicht en verantwoordelijkheid groeit.  
Naast meer informatie over Zambia en de inhoud van het project, was er een 
boeiend verhaal van een verslaggeefster over Miriam Vossen, gepromoveerd 
op armoede en vooruitgang. Ze concludeerde dat mensen anno nu gezonder 
zijn (91% van de mensheid kan beschikken over schoon drinkwater bijvoor-
beeld); er minder extreme armoede is; en 90% van de kinderen naar school 
gaat, terwijl bij ons vaak het gevoel leeft dat, wat we ook doen, de ellende 
niet minder wordt. Met als gevolg dat we moedeloos worden, 'compassie-
moe' gemaakt, mede door de media. 
We gaan ontdekken, ook bij Vastenaktie, dat aandacht voor wat er bereikt 
wordt meer motiveert. We gaan inzien dat waar vroeger een regionale werke-
lijkheid, werkelijkheid was, nu de wereld de werkelijkheid bepaalt. Om het 
vertrouwen te winnen van mensen begon Miriam Vossen aan een goed-
nieuwswebsite: www.worldsbestnews.nl. Vossen noemt haar journalistiek 
constructief, een meer oplossingsgerichte en verantwoordelijke journalistiek. 
Wie zou er (met Rob en mij bijvoorbeeld) regelmatig op die website willen kij-
ken, het goede nieuws op onze website plaatsen, erover schrijven, in de 
overweging mee te nemen, of anderszins, willen meewerken aan het zicht-
baar maken en meedoen aan het goede nieuws? Wordt vervolgd! 
Eline Claassens 



 

Activiteiten Heerlerbaan100 

Nieuwjaarstreffen 

Op zondag 7 januari organiseert de stichting 100 jaar Heerlerbaan een 
Nieuwjaarstreffen Ontmoet de wereld van de Heerlerbaan in het gemeen-
schapshuis Caumerbron en de Openbare Basisschool Tovercirkel. Het treffen 
begint om 12.00 uur en duurt tot 18.00 uur. Met veel muziek, dans en een 
speciaal kinderprogramma. Alle inwoners van de Heerlerbaan en andere be-
langstellenden zijn van harte welkom. Zie voor meer informatie het 
programma op de website www.heerlerbaan100.nl. 

Busreis naar expositie Defauwes in Bonnefantenmuseum 
Tot 27 mei toont het Bonnefantenmuseum in Maastricht een aantal werken uit 
de kunstcollectie van het echtpaar Defauwes, bewoners van de Heerlerbaan. 
Op zondag 14 januari is er van 13.00 tot 17.00 uur een speciale 'Heerler-
baandag', met optredens van het klarinetkwintet van de Koninklijke Harmonie 
Heerlen, spelers van Toneelgroep Stoute Schoenen en rondleidingen door 
Jacques Defauwes. Voor kinderen is er een apart programma en workshop. 
Als extra service biedt Heerlerbaan100 inwoners van de Heerlerbaan een 
busreis en toegang tot het Bonnefantenmuseum aan voor de prijs van € 5,00 
pp. De bus vertrekt (bij voldoende aanmeldingen) om 12.30 uur, 13.30 uur 
en 14.30 uur vanaf gemeenschapshuis Caumerbron naar Maastricht en 
brengt de busreizigers ook weer terug naar de Heerlerbaan. Belangstellen-
den kunnen zich vóór 31 december aanmelden bij de contactpersoon, Quirin 
Groenhof, telefoon 06 - 34 89 24 88 of via email info@heerlerbaan.nl.  
 
 
Tarieven voor vieringen 2018 
Het bisdom heeft voor 2018 de tarieven voor stipendia vastgesteld; de tarie-
ven zijn iets hoger dan de afgelopen jaren. De parochies in Heerlen-Zuid 
hebben besloten het advies te volgen. Voor 2018 zijn de bedragen als volgt:  
▪ Intentie: viering op zaterdag en zondag       €  27,50 
  dienst door de week           €  12,50 
▪ Gestichte jaardienst: viering op zaterdag en zondag 
     5 jaar                 € 137,50  
  10 jaar                € 275,00 
  20 jaar                € 550,00  
▪ Huwelijksviering:              € 440,001 
▪ Uitvaartviering/herdenkingsdienst:         € 440,001 

begeleiding naar crematorium/andere begraafplaats 
na voorafgaande kerkdienst           €  60,00 

▪ Viering in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst  € 440,001 
▪ Jubileumviering (als extra viering)         € 275,00 

1 Dit bedrag wordt verrekend met de kerkbijdrage die men in de vier jaren 
voorafgaand aan de viering heeft betaald.  
Het richtbedrag voor de kerkbijdrage wordt bijgesteld naar € 110,= per jaar. 

mailto:info@heerlerbaan.nl


 

In gesprek met Jacq Zenden 
Op maandagmiddag 13 november zitten we 
in de huiskamer van de Andreas voor dit 
gesprek. ‘Wat mij in de Andreas opvalt’, zegt 
Jacq, ‘is dat het aantal mensen dat actief 
naar buiten treedt, lijkt te groeien. Het wordt 
blijkbaar steeds meer gemeengoed, dat ge-
lovig-zijn niet slechts betekent: luisteren en 
zorgen voor je eigen hachje, maar veel 
meer: in beweging komen en zorgen voor 
de ander.’ Deze gedachte springt eruit; hij 
vertelt; ik luister met aandacht: 
“Ik ben in 1941 geboren als vijfde in een ge-
zin van acht kinderen op Overstehof, toen nog een boerderij in bezit van de 
Staatsmijnen; mijn vader had dit bedrijf gepacht in 1939. Mijn gymnasium heb 
ik gedaan bij de Montfortanen in Schimmert, daarna noviciaat in Meerssen en 
een jaar filosofie in Oirschot, maar ben op die weg niet verder gegaan. Ik wil-
de, het was inmiddels 1964, naar de sportschool in Tilburg, maar heb toch 
het advies van mijn vader gevolgd en ben naar de Pedagogische Academie 
in Heerlen gegaan. Ik studeerde af en haalde mijn hoofdacte in 1967, en kon 
terecht aan de – toen nog in opbouw – Zonschool in Chevremont, eerst als 
vervanger, later als vaste leerkracht. In 1973 werd ik directeur van de H. Hart 
van Maria meisjesschool in Schaesberg, maar toen na zes jaar deze school 
fuseerde met de jongensschool, moest ik als jongste plaats maken. Ik kon 
echter onmiddellijk terecht als directeur in de Schilhorst in Heerlerbaan, toen 
nog een nieuwe school in het open veld. In 1996 fuseerden de drie katholieke 
basisscholen in Heerlerbaan tot één basisschool, de Windwijzer, waar ik tot 
2002 hoofd van ben geweest. Ik ben in dat jaar – ik was inmiddels 61 – met  
vervroegd pensioen gegaan.  
Mijn vrouw Ans was in 2001 overleden, dus vlak voor mijn pensionering. Dat 
was een zeer droevige tijd. Op jouw vraag hoe ik tegenover leven en dood 
sta kan ik zeggen dat ik niet bang ben voor de dood, maar natuurlijk ook heel 
graag ouder wordt, want er is nog zoveel te genieten van o.a. de kinderen en 
kleinkinderen. Ik heb een zoon, Gaston, en een dochter, Juliette. Onze zoon, 
getrouwd met een Twentse, heeft drie kinderen; mijn dochter getrouwd met 
een Limburgse jongen heeft twee kinderen. Ik geloof wel dat ik na de dood 
weer verenigd wordt met Ans en al mijn dierbaren. Hoe dat eruit ziet? Daar 
heb ik geen idee van. 
In de H. Familieparochie, Lichtenberg, in Schaesberg, zijn wij met een groot 
aantal jongeren in 1970 met veel enthousiasme het jongerenkoor 'Sound of 
Peace and Freedom' gestart; we kregen in die periode veel ruimte om eigen 
teksten te kiezen/maken. Iedere week kwamen we een avond met groepen 
bij elkaar en waren tot soms wel tot middernacht aan het discussiëren. Toen-
tertijd was pastoor Partouns ons klankbord en na zijn overlijden pastoor 
Serrarens. In die tijd ben ik nog tien jaar kerkmeester geweest. SoPaF had 
steeds goede contacten met de pastores. Dat teksten maken werd later be-



 

moeilijkt en zoekende naar een andere plek zijn we in de Andreasparochie te-
recht gekomen, waar Harrie Brouwers pastoor was. 
Ik voel me thuis in de Andreasparochie. Het is een kerk zoals Jezus heeft be-
doeld volgens mij, een levende gelovige gemeenschap rondom Jezus de 
gangmaker, waar iedereen de ruimte krijgt om te zijn wie hij/zij is en waar de 
priester niet boven de mensen staat met het geheven vingertje, maar tussen 
hen in en samen met hen optrekt als de inspirator van wat er te gebeuren 
staat. Wat ik typisch Andreas vind is dat de mensen steeds meer en steeds 
beter lijken op te pakken dat Jezus ook een beroep op hen doet om in bewe-
ging te komen, om niet alleen maar passieve toehoorders te blijven die zich 
bekommeren om eigen zielenheil, maar uitgedaagd worden om als christenen 
actief mee te werken aan de totstandkoming van de hemel op aarde. Dit vind 
ik boeiend om te zien en zelf te ervaren, omdat dit m.i. de kerk van de toe-
komst is, die zich onderhuids aan het ontwikkelen is.  
Indertijd, toen we met het SoPaFkoor startten in Schaesberg, was Maarten 
Luther King net vermoord; hij was iemand die mij en onze koorleden bijzon-
der inspireerde. Op zijn sterfdag in 1970 zongen wij voor het eerst in de 
parochie. Zijn optimisme, zijn hoop dat het goed komt – 'we shall overcome 
some day' – sprak ons toen aan, een moderne heilige, en doet dat nog altijd.  
Als ik op vakantie zou gaan vandaag, zou ik het boek Compassie van de be-
kende Britse schrijfster en godsdienstwetenschapper Karen Armstrong in mijn 
koffer stoppen. Ik wil namelijk weten hoe zij dit woord verstaat en uitwerkt: 
niet als een 'plat medelijden', maar als een 'je inleven in de pijn en het ge-
zichtspunt van de ander', 'de ander benaderen zoals je zelf benaderd wilt 
worden'.  
Als je mij de gelegenheid biedt om drie mensen uit nodigen om ergens te 
gaan eten, dan denk ik eigenlijk eerst aan mijn vrouw Ans, een bijzondere 
vrouw, die helaas te jong gestorven is; daarnaast Harrie Brouwers en Marie-
José Brounen. Ik zou dan met hen herinneringen willen ophalen, en praten 
over ons leven, over ons werk, over wat ons boeit en bezighoudt. Ik wil daar-
om ook graag het stokje doorgeven aan Marie-José, graag haar verhaal op 
papier zien over hoe zij in het leven staat en over haar prachtige, maar o zo 
moeilijke werk.                                         
Dit verhaal kunnen we lezen in het volgende parochieblad.     
Geert Bles 



COLOFON 

Contact 
Palestinastraat 326 
6418 HP Heerlen 
045 - 541 33 81 
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 - 571 40 78 
Diaconaal werker 
Rob Pauls: 043 - 306 17 06  
andreas.r.pauls@gmail.com 
Nan Paffen: 045 - 542 32 11 

Parochiebestuur 
Karin van Doormaal,  
vicevoorzitter  
045 - 541 35 68 

Rekeningnummers 
NL21 ABNA 0577627325 
NL17 INGB 0003269778 

Stichting Taiama-Andreas 
www.taiama-andreas.org 

Redactie 
Rob Pauls 
Karin van Doormaal 
Rens Trimp 
 
Overleden 
5 november 2017  
Anneke Lustermans-van Dam 
21 november 2017 
Lex Pasman 
 
Het volgende parochieblad verschijnt 
volgend jaar in de week van 15 janu-
ari. Intenties voor 20 januari t/m 18 
februari graag uiterlijk 2 januari op-
geven. Ook kopij graag voor die tijd 
aanleveren.

AGENDA 
Iedere woensdag 
10.00 uur: taalles  
13.30 uur: ATD Vierde Wereld 

9 november t/m 4 januari 
expositie Ger Koks 

Donderdag 14 december 
14.30-16.00: inloopmiddag 
20.00 uur: parochiebestuur 

Vrijdag 15 december 
10.30 uur: in gesprek met de Bijbel 
16.00 uur: ComKids 

Donderdag 21 december 
12.00 uur: soep met inhoud 

Maandag 1 januari 
Na de viering: nieuwjaarsborrel 

Donderdag 11 januari 
20.00 uur: parochiebestuur 

Donderdag 18 januari 
12.00 uur: soep met inhoud 

Dinsdag 23 januari 
20.00 uur: ouderavond eerste com-
municanten van de Tovercirkel en de 
Pyler 

 
 

 

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


VIERINGEN 
16 december – 14 januari 

Derde zondag van de Advent 
Zaterdag 16 december 
18.00 uur: woord- en communieviering 

Zondag 17 december 
10.30 uur: woord- en communieviering, 
kindernevendienst 
Gebed voor Anneke Lustermans (zes-
wekendienst)  

Vrijdag 22 december 
9.30 uur: kerstviering de Windwijzer 
13.00 uur: kerstviering Catharinaschool 
(Martinuskerk, Welten) 

Vierde zondag van de Advent 
Zaterdag 23 december 
18.00 uur: stilteviering op weg naar 
Kerst 

Zondag 24 december, Kerstavond 
10.30 uur: geen viering 
17.00 uur: kleuterviering 
18.00 uur: gezinsviering 
20.00 uur: eucharistieviering  
Koor: Sound of Peace and Freedom 
Gebed voor Philibert en Miep van de 
Burgt en Sjef en Corrie Legius (jaar-
dienst) en ouders Vossen-Heinen en 
Butink-Symons 

Eerste Kerstdag 
Maandag 25 december 
10.30 uur: eucharistieviering 
Koor: Cantorgroep 

Tweede Kerstdag 
Dinsdag 26 december 
10.30 uur: woord- en communievie-
ring 

Zaterdag 30 december 
18.00 uur: geen viering 

Zondag 31 december  
10.30 uur: geen viering 
18.00 uur: oudjaarsviering 
Koor: Sound of Peace and Freedom 

Maandag 1 januari, nieuwjaarsdag 
10.30 uur: eucharistieviering 
Koor: Cantorgroep 

Vrijdag 5 januari 
10.30 uur: eerstevrijdagviering 

Driekoningen 
Zaterdag 6 januari 
18.00 uur: woord- en communievie-
ring 

Zondag 7 januari  
10.30 uur: woord- en communievie-
ring 
Koor: Luccicante  

Donderdag 11 januari 
10.30 uur: Corisbergviering 

Zaterdag 13 januari  
18.00 uur: eucharistieviering 

Zondag 14 januari  
10.30 uur: eucharistieviering  

 

Bloemisterij JOKO totaal in kerstsfeer 

Kerstworkshop dinsdag 19 december 19.00 uur. 

De kosten van de workshop bedragen € 35,-.  
Dit is voor de materialen en uiteraard een kopje koffie of thee. 
U kunt inschrijven in de zaak, telefonisch of per e-mail. 

U bent van harte welkom bij 

Bloemisterij JOKO 
Ridderweg 57 - 6418 PH Heerlen 
tel:045 541 16 63 - joko.bloemisterij@gmail.com 

 


