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Vallen en… toch opstaan 
 
Vallen is vaak struikelen,  
je bent niet echt gevallen, maar een heel klein beetje. 
Vallen is ook diep in het stof terecht komen 
en bijna niet meer verder kunnen gaan. 
Vallen is soms een vrije val, 
net als de beurs maar dan erger; 
je weet niet hoe lang het vallen duren zal. 
 
Op gaan staan is in al die gevallen anders 
maar dan helpt een uitgestoken hand, 
wat goede raad, een mens, een woord 
van dichtbij of van jouw verre overkant. 
 
Veertig dagen oefenen 
in vallen, opstaan en weer verder gaan, 
in mensen overeind helpen 
tot zij weer op beide benen staan. 
 
Veertig dagen tot het Pasen is, 
veertig dagen tot Verrijzenis. 
 
(Felicia Dekkers in: Onderweg naar Pasen 2014) 
 

  



 

Aswoensdag 
Op Aswoensdag 22 februari is ook dit jaar weer een oecumenische 
viering om 19.00 uur in de Andreaskerk. De voorganger van de Pro-
testantse Parkstadgemeente, Joachim Stegink, gaat mee voor. Als u 
het askruisje uitgereikt wilt krijgen, bent u van harte welkom. Het is elk 
jaar weer een goed begin van de veertigdagentijd op weg naar Pasen. 

Op Aswoensdag worden traditiegetrouw de palmtakjes van het vorige 
jaar verbrand. U kunt uw palmtakjes hiervoor inleveren tot dinsdag 21 
februari. 
 
 
Presentatieviering 
Ook dit jaar zullen de communicantjes zich aan de parochianen voor-
stellen. Dat doen we op zondag 12 maart in de viering van 10.30 uur. 
Het thema van deze familieviering zal zijn 'de goede herder'. Er zijn 8 
communicanten, die inmiddels sinds 23 januari bezig zijn met de voor-
bereidingen. Een koffer met iedere keer een ander attribuut laat de 
voortgang zien. We hopen dat er veel parochianen zullen komen mee-
vieren. Van harte welkom dus. 
 
 
Vastenactie 
De Andreas doet dit jaar samen met parochies in Heerlen, Kerkrade 
en Landgraaf mee aan een project van Vastenactie Roermond. De pa-
ters Spiritijnen bouwen in Kenia een ecologische modelboerderij op 
als voorbeeld voor inheemse boeren. De boerderij wil laten zien dat 
men productief voedsel kan produceren en daarvan kan leven zonder 
de natuur bovenmatig te belasten. 

Waarom doen wij mee? Milieubewustzijn en klimaatbescherming is 
niet iets wat alleen bij ons in het westen hoog op de agenda staat. Ook 
in de rest van de wereld is men ermee bezig. Het project van de Spiri-
tijnen laat dat goed zien. 

Doet u mee? Uw financiële bijdrage is welkom op de bankrekening 
van de parochie NL97 ABNA 0514602341 o.v.v. Vastenactie 2023, of 
rechtstreeks op NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenactie bisdom 
Roermond o.v.v. projectnummer 2022-089. 

In deze folder vindt u meer informatie over de Vastenactie. 
  

VA%20folder%202023%20-%20Heerlen%20-%20Kerkrade.pdf


 

Vastenactie-wandeling zaterdag 18 maart 
Als een gezamenlijke activiteit van alle aan het project Kenia 
deelnemende parochies en MOV-groepen wordt op zaterdag 18 maart 
een Vastenactie-wandeling gehouden. Iedereen is tegen een 
vrijwillige bijdrage welkom om deel te nemen. 
Er zijn meerdere vertrekpunten. Een van de vertrekpunten is de St.-
Josephkerk in Heerlerbaan. De vertrektijd hier is 11.00 uur. De lengte 
van de wandeling is ongeveer 5 kilometer. Mensen die van hieruit ver-
trekken, ontmoeten nabij kasteel Schaesberg de wandelaars vanuit 
Kerkrade en Landgraaf. Van daar wordt samen verder getrokken naar 
de eindbestemming, de Dobbeltuin in Meezenbroek-Heerlen. We ho-
pen daar rond 13.00 uur aan te komen. Daar wachten de al dan niet 
vermoeide wandelaars koffie/thee en een kleinigheid om te eten. 
 
Café Mondiaal over vastenactieproject Kenia 
Op 2 maart organiseert HeerlenMondiaal samen met het Missionair 
Overleg Parkstad een discussiebijeenkomst over het vastenactiepro-
ject in Kenia. Om 19.30 uur, Café Pelt, Pancratiusplein Heerlen. 
 
 
Nieuwe liturgieboekjes voor de Veertigdagentijd 
Voor de Veertigdagentijd is een nieuw liturgieboekje gemaakt, in na-
volging van de boekjes voor de Advent en Kerstmis en voor de liturgie 
door het jaar. De boekjes kosten ongeveer € 300,-. Graag doen wij 
hiervoor een beroep op u voor een financiële bijdrage. Elk bedrag is 
welkom, ook een klein bedrag. Uw bijdrage kunt u storten op rekening 
NL97 ABNA 0514602341 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Andreas o.v.v. li-
turgieboekjes. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Karin van Doormaal 
 
Renovatie kerkdak 
Zoals reeds aangegeven in het vorige parochieblad heeft het paro-
chiebestuur besloten het kerkdak medio 2023 te laten repareren. De 
reparatie zal uitgevoerd worden door Starmans Daken. De renovatie 
zal betaald worden van het geld dat we afgelopen jaren hiervoor gere-
serveerd hebben.  
Een dankjewel is op z’n plaats voor Dolf die de nodige uren en diverse 
afspraken besteed heeft om te komen tot een verantwoorde offerte. 
En vooruitlopend voor de begeleiding van de werkzaamheden. 
In 2023 zal ook de voetendeur geverfd worden. 
Hans Fokkens 



 

Het klimaat 
Op 18 januari was er opnieuw een overleg in de Andreas over het kli-
maat. Eline en Marcel hielden inspirerende verhalen, die ons kunnen 
helpen om de kijk op de opwarming van de aarde te stimuleren en 
nieuwe zienswijzen te onderzoeken. De voortgang van de voorstellen 
om in en om de parochiekerk zaken te veranderen werd besproken. 

De 15 aanwezigen werden in twee groepen verdeeld en konden de 
persoonlijke verhalen delen over hoe ze proberen iets te doen om de 
opwarming van de aarde te beperken. Naast de vele voorstellen om 
de opwarming te beperken, werden er ook kritische opmerkingen ge-
plaatst bij de rol van de overheid en de gevolgen voor de persoonlijke 
vrijheid van de huidige maatregelen en berichtgeving.  

Bijna alle aanwezigen stelden een vervolg van dit overleg op prijs. Bij 
de rondvraag: fijn als er voortgang is in de gedane voorstellen, bijv. 
het planten van een boom op het pleintje voor de kerk. 

De stuurgroep heeft een datum voor het vervolgoverleg gepland waar-
voor alle geïnteresseerden uitgenodigd zijn. De datum voor dit 
vervolgoverleg over het klimaat is gesteld op 7 juni om 19.30 uur.  
Math Gubbels 
 
Limburg helpt Oekraïne 
De Andreas- en Josephparochie doen mee met de actie Limburg helpt 
Oekraïne. In Oekraïne is grote nood aan kleding en schoeisel. Daarom 
is er een grote actie gestart, met hulp van de ambassadeur van Oe-
kraïne in Nederland. U kunt kleding en schoenen die nog in goede 
staat zijn, vanaf 1 februari tot eind maart bij ons in de kerk in de dozen 
deponeren die bij de doopvijver staan. Vandaar gaan ze via een hulp-
organisatie met veel ervaring in transport en distributie van hulpgoe-
deren naar Oekraïne. 
De kerk is open van dinsdag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 
uur. Als u aanbelt, neemt een gastvrouw de spullen in ontvangst. 
Wat kunt u afgeven: warme winterkleding, jassen, truien, broeken, on-
dergoed, mutsen, sjaals, warme babykleding en voeding, medicijnen 
als paracetamol, verband, incontinentiemateriaal, zaklampen met bat-
terij, slaapzakken. 

De grootste kosten liggen bij het transport. Daarom is er tegelijk met 
de kledingactie ook een actie met het verzoek om financiële hulp. Als 
u wilt bijdragen, kan dat op het rekeningnummer van Parochie H. An-
dreas, NL97 ABNA 0514602341, o.v.v. Oekraïne. 



 

Tijdens de collecte voor de hulpactie in de oecumenische viering van 
zondag 29 januari is het mooie bedrag van 255 euro opgehaald. Har-
telijk dank! 

Over Limburg helpt Oekraïne: de overstroming in 2021 werd in Val-
kenburg aanleiding voor het burgerinitiatief 'Burgers helpen Burgers'. 
De slachtoffers waren zo dankbaar om de hulp die van alle kanten 
toestroomde, dat ze besloten om als er elders burgers in nood zouden 
zijn, ze hetzelfde zouden doen als wat hen overeind geholpen had. En 
ze hebben woord gehouden. Deze groep nam het initiatief om Jos 
Smeets, oud-sportleraar aan het Bernardinus- en Sintermeertencolle-
ge aan te spreken. Jos is actief in het vluchtelingenwerk in 
Valkenburg. Verleden jaar bood de groep opvang en begeleiding aan 
zo'n 50 vluchtelingen in de noodopvang. Via Platform Vluchtelingenbe-
langen is ook de Andreas benaderd om met de hulpactie mee te doen. 
 
 
Aanbieden boek Annie van den Bosch aan Peter van Zutphen  
Het boek van Annie van den Bosch Recht op bescherming van het 
gezin, over schrijnende armoede en uithuisplaatsing van kinderen, 
werd op 18 januari aangeboden aan Peter van Zutphen, wethouder 
van sociale zaken en welzijn in Heer-
len. ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg 
had hem uitgenodigd om het bij hun in 
ontvangst te nemen. Helaas had Peter 
van Zutphen, maar een uurtje de tijd.  

We vinden het belangrijk dat hij het 
boek gaat lezen, omdat kinderen uit 
huis worden geplaatst op grond van 
andere criteria, terwijl armoede heel 
vaak de belangrijkste oorzaak is. 

Door de instellingen wordt vaak niet naar de ouders geluisterd. Het 
gaat er om dat ze geholpen worden bij hun problemen en als volwaar-
dige en gelijkwaardige gesprekspartners gezien worden. Door de 
toeslagenaffaire is het probleem van het uithuisplaatsen van kinderen 
naar buiten gekomen. Als oorzaak werd door de getroffen ouders de 
schuldenproblematiek ontstaan door het terugvorderen van de kinder-
toeslag aangegeven. Alleen de beschuldiging dat je als fraudeur werd 
aangemerkt, leverde al behoorlijk wat stress op. Het uit huis plaatsen 
gebeurt al veel langer, maar de belangrijkste oorzaak – armoede – is 



 

nooit erkend en wordt mogelijk nog steeds niet of te weinig erkend; 
daarom is dit boek geschreven om dat aan te tonen.  

Wat doet de gemeente Heerlen om armoede te voorkomen? We we-
ten dat er veel pleisters geplakt worden, maar daarmee wordt de 
oorzaak van armoede niet aangepakt. 

We plakken veel pleisters. Daar ontkomen we niet aan. Allereerst 
denkt de wethouder door mensen aan werk te helpen, waarmee ze 
voldoende inkomen kunnen verdienen en daardoor niet afhankelijk zijn 
van allerlei toeslagen en regelingen, te voorkomen dat mensen in een 
armoedeval terecht komen.  

Voor Heerlen-Noord is er een project bedacht, omdat daar veel ar-
moede en laaggeletterdheid is, om mensen vanaf de geboorte 25 jaar 
te volgen en begeleiding aan te bieden, in de vorm van onderwijs en 
goede voorzieningen. We hopen daarmee ook uithuisplaatsing te 
voorkomen. Mochten er zich toch problemen voordoen, dan hebben 
we voor de jeugd tot 18 jaar JenS (Jong en Sterk). Dit is een overkoe-
pelende organisatie waaronder allerlei instellingen vallen zoals 
Alcander, Xonar, Radar, Mondriaan. Deze staan met de voeten in de 
modder en kijken wat een gezin en kind nodig hebben. JenS heeft de 
zorg om oplossingen aan te bieden en kijkt of er wel of geen specialis-
tische hulp nodig is. En voor mensen boven de 18 jaar is er Stand-by; 
dit is ook een overkoepelende organisatie, waaronder Schuldhulp-
maatje van Alcander valt. Zij kunnen bijv. helpen bij het aanvragen van 
allerlei regelingen voor mensen die een inkomen hebben tot 120% van 
het minimum. Formulieren worden vaak toch nog als te ingewikkeld 
ervaren en op de lange duur worden mensen het moe om steeds weer 
opnieuw hetzelfde te moeten aanvragen, terwijl hun situatie niet ver-
andert.  

Als Vierde Wereldbeweging zouden we graag zien dat er meer erva-
ringsdeskundigheid/ervaringskennis ingezet wordt ter voorkoming van 
armoede. Wordt hier in de gemeente Heerlen al gebruik van gemaakt? 
Voor zover Peter weet wordt er alleen bij Mondriaan gebruikgemaakt 
van ervaringskennis, en bij het schuldhulpmaatjesproject zitten ook 
mensen die zelf ervaring hebben met armoede. Hij weet niet of andere 
organisaties gebruik maken van ervaringsdeskundigheid/-kennis. Hij 
geeft daarmee niet aan dat hij het belangrijk vindt dat de gemeente 
deze kennis gebruikt om armoede te voorkomen.  

Op het eind nodigen we Peter uit voor de Conferentie over het Recht 
op bescherming van het gezin op 20 april in Oss.   



 

Bericht uit Sierra Leone 
Tegen de tijd dat u dit leest zijn we al weer terug in Nederland. Ik ben 
nu in Sierra Leone, West-Afrika voor het project van Stichting Taiama-
Andreas. Het is 30 januari en het is hier op dit moment 32 graden, een 
verschil met Nederland. 

Maar alles is hier anders: elektriciteit krijgen we via een generator, de 
internetverbinding is redelijk maar erg omslachtig om er toegang toe te 
krijgen. Verder halen we water uit de put. 

De cultuur is anders, de denkbeelden zijn anders, het eten is anders.. 
Als Europeaan ben je elke keer weer verbaasd over hoe het leven hier 
gaat, ook nu na het zevende bezoek aan dit land. 
Op de weg hierheen, ik ben alleen gereisd, heb ik het onlangs ver-
schenen boek De getemde man gelezen van Babah Tarawally. Het 
gaat over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in Nederland 
en Sierra Leone. Totaal anders. Babah is net als mijn vriend Kelly be-
gin jaren 90 gevlucht voor de oorlog in zijn land en kwam in een totaal 
andere wereld. 

Het is maandag en gisteren zijn twaalf jongeren van ons project weer 
naar huis vertrokken. Ze hebben het weekend bij ons in Waterloo, een 
voorstad van de hoofdstad Freetown, gelogeerd. Sinds vorig jaar kie-
zen we de twaalf meest actieve leden uit de groep uit om een 
weekend op een soort schoolreisje te gaan. Vrijdagavond kwamen ze 
aan, na een reis van vijf uur. De meesten zijn nog nooit zo ver van 
huis geweest. De jongeren zijn in de leeftijd van 13 tot 20 jaar en wor-
den door Stichting Taiama-Andreas gesponsord om naar school te 
kunnen gaan. 

Zaterdag zijn we naar Tacugama 
Chimpanzee Sanctuary geweest, 
een opvang voor chimpansees die 
door de jacht wees zijn geworden. 
Hier worden de apen getraind om te-
rug te gaan naar de wildernis. Het 
programma dat we aangeboden krij-
gen, is heel bijzonder. In de regio 
waar de jongeren vandaan komen, 

worden apen gegeten. De chimpansee is een ernstig bedreigde dier-
soort, dus onderwijs hierover is belangrijk. 

‘s Middags spelen we een spel dat gaat over budgetteren, ook erg 
leerzaam. 



 

Op zondag gaan we 
naar het strand. Vo-
rig jaar hebben we 
dat ook gedaan en 
het is geweldig om 
te zien hoe de jeugd 
geniet, de eerste 
keer aan zee en 
zwemmen in zout 
water. Als souvenir 
nemen enkelen een 
flesje zout water 
mee naar huis. 

's Middags reizen ze met veel verhalen op zak terug naar Kabala. 
Morgen roept de school weer. Morgen gaat onze reis verder; we rei-
zen de jongeren achterna om o.a. de scholen te bezoeken. 

Wilt u meer weten over Stichting Taiama-Andreas, ons financieel 
steunen of bent u geïnteresseerd om ons te helpen, bezoek dan onze 
website taiama-andreas.org of neem contact met ons op via  
info@taiama-andreas.org. 

Op zondag 19 februari zal ik na de viering meer vertellen over de reis 
en Stichting Taiama-Andreas. 
Informatie over Tacugama vind u op hun website: tacugama.com. 
Marie-José Brounen 

 
 
Lezing Joep de Jong: gedragsveranderingen 
8 maart, 19.30 uur 
Entree gratis (alleen bijdrage voor cv als het koud is) 

Onze laatste bijeenkomst had als thema: leven in verbinding. Hoe ver-
bind je binnen met buiten? Hoe ga je om met jezelf en met elkaar? 
Hoe leef je samen? 
Maar verbinding heeft ook consequenties voor gedrag. Hoe ga je om 
met je omgeving en de natuur? Wat eet je wel of niet? Hoe ga je om 
met bijvoorbeeld vluchtelingen? Hoe besteed je je geld?  
Verbondenheid vraagt soms om gedragsveranderingen, en die zijn het 
onderwerp van de bijeenkomst op deze avond. 
Aanmelden bij Marcel Mollink (butterflymarcel@hotmail.com). 
Joep de Jong 
  

about:blank


 

Stichting Gelijke Kansen 
Verleden jaar was Pim Heijster van de Stichting Gelijke Kansen (StOI) 
in de Andreas op bezoek om informatie te geven over zijn project voor 
doven en alleenstaande moeders in Peru. Vanuit het principe 'een 
(h)eerlijk product voor een eerlijke prijs' koppelen Pim en zijn vrouw 
Luz Marina commerciële aan sociale doelen en innovatie aan duur-
zaamheid. De voor het ijs benodigde ingrediënten betrekken ze van 
lokale boeren, die daar een faire prijs voor krijgen. 

Pim laat vanuit Peru weten dat het in Peru na twee jaar corona weer 
bergopwaarts gaat met de economie en de ijszaak. Maar op het mo-
ment is het politiek erg onrustig in Peru, met opstanden en 
demonstraties in het hele land, met veel doden en gewonden als ge-
volg. Juist de afgelopen maanden, voor een ijswinkel de belangrijkste 
maanden van het jaar. 

Het dovenproject van de StOI kan al met al nog wat financiële steun 
gebruiken. Al zijn er heel wat bekende sponsoren zoals de Wilde Gan-
zen die met de stichting in zee gaan, de bijdragen van particulieren 
zijn meer dan welkom om gehoorproblemen bij jongeren op te sporen, 
het onderwijs voor doven en slechthorenden te bekostigen en oplei-
dingen tot werk voor doven uit te bouwen. Zie de website 
www.gelijkekansenperu.nl. 

Als u wilt bijdragen, dank u wel. Het rekeningnummer is NL74 ABNA 
0579837777 t.n.v. StOI, Amstenrade.  
 
 
Synodaal proces 
Alweer een jaar geleden hebben parochianen zich op de parochiedag 
uitgesproken over hoe zij zich de kerk in de toekomst wensen. Daar-
mee gaf de parochie gehoor aan de oproep van paus Franciscus en 
de bisschoppen om mee te doen aan de voorbereiding op de synode 
die dit jaar in de herfst in Rome van start gaat. De paus wil dat zo veel 
mogelijk gelovigen mee doen en hun stem laten horen in de aanloop 
naar de synode. De parochie heeft de conclusies van de parochiedag 
vorig jaar naar het bisdom gestuurd, het bisdom heeft van de ontvan-
gen reacties een samenvatting gemaakt en die op zijn beurt naar 
Rome gestuurd. Daar is een verslag gemaakt van wat uit de hele we-
reld in Rome is ontvangen, een tekst van 44 pagina’s die moet dienen 
als uitgangspunt voor de discussies op de aanstaande synode in Ro-
me. 

about:blank


 

Intussen had de paus bedacht dat het goed was om eerst nog eens al-
le betrokkenen in de gelegenheid te stellen te reageren op deze 
cruciale tekst, die dan naar aanleiding van de opmerkingen nog een 
keer wordt bijgesteld en aangevuld – dit om het synodale proces zo in-
teractief mogelijk te maken en de deelname van al die mensen in de 
hele wereld te maximaliseren. 

Omdat wie A zegt, ook B moet zeggen, heeft het pastoraal team ook 
aan dit verzoek van de paus gehoor gegeven. Het bisdom vroeg om 
een korte reactie in drie punten, en op grond daarvan is een tekst op-
gesteld en naar het bisdom gezonden. Daarin wordt vastgesteld dat 
de situatie van en ontwikkelingen in de kerk in Nederland verrassend 
veel lijken op wat elders in de wereld gaande is. Dat geldt voor de 
geestdrift en inzet waarmee mensen zich in hun parochies inspannen 
voor een betere wereld. Het geldt voor de onvrede die veel gelovigen 
voelen in een kerk die in hun ogen onvoldoende aansluit bij hun sa-
menleving. En het geldt voor de problemen die niet tot Nederland of 
West-Europa beperkt zijn maar wereldwijd spelen.  

Het document uit Rome maakt duidelijk dat 
een mentaliteitsverandering dringend gebo-
den is bij zowel clerus als gelovigen en dat 
die, omdat die er niet vanzelf komt, door 
vorming en toerusting in gang moet worden 
gezet. Ten tweede hebben mensen over de 
hele wereld zich massaal uitgesproken over 
de liturgie. Die staat als zondagse mis vaak 
te veel apart en moet op een of andere ma-
nier meer verbonden worden met het gewone leven van de mensen. 
En ten derde werd vaak gezegd dat de synode veel heeft losgemaakt 
in parochies en een goed voorbeeld is hoe plaatselijke gemeenschap-
pen zich kunnen voeden aan het levende besef te behoren tot de ene 
wereldkerk. We zijn, met onze problemen en teleurstellingen, onze 
twijfels en aarzelingen, niet alleen maar samen! Het verwijdt de blik, 
weg van de eigen lokale gemeenschap, het bisdom, het eigen land, 
open voor de wereldkerk, open voor de wereld. Dat geeft gelovigen 
over de hele wereld volgens eigen zeggen moed. 

Hopelijk geeft het ook de paus en bisschoppen de moed om op de sy-
node in de komende herfst de juiste beslissingen te nemen. Want er 
staat veel op het spel, blijkens de vele reacties uit de hele wereld. 
Welke kerk zullen wij in de toekomst hebben?! 

Rob Pauls 



 

De Buurtkast 
Steeds meer buurtbewoners en parochianen gebruiken de Buurtkast 
voor de Andreasparochie. Ze zetten er producten in, halen er pro-
ducten uit of ruilen producten. Dat is precies waar de kast voor 
bedoeld is.  
De laatste tijd treffen we echter naast houdbare levensmiddelen, ook 
vaker spullen aan die niet in de Buurtkast thuis horen. Hoe lief ook be-
doeld, kleding, schoenen en huisraad horen niet in de kast. Deze 
spullen kunnen afgegeven worden bij het Consuminderhuis (Jacob 
van Maerlantstraat 35, Heerlen) of de winkel van Sinkel (Akerstraat 
74, Heerlen). Zo houden we samen ruimte in de kast voor de pro-
ducten waar de kast voor bedoeld is. 

In de parochie zal gedurende de Vastenperiode een mand staan waar-
in u levensmiddelen kunt deponeren voor de Buurtkast. Er wordt 
steeds meer een beroep gedaan op de Buurtkast, door mensen die 
niet meer kunnen voorzien in hun noodzakelijke levensbehoeften. 
Door levensmiddelen in te zamelen, kunnen we deze mensen een hart 
onder de riem steken en naar hen omzien. 

Middelen die zeer welkom zijn: 
• pasta, rijst, couscous, pureepoeder  
• pastasauzen, soep 
• ontbijtgranen  
• broodbeleg (jam, pindakaas) 
• vlees en vis in blik 
• groente en fruit in blik 
• zonnebloem- of olijfolie 
• houdbare melk. 
 

Slavko Dujic, leven voor de kunst 
Velen van u zullen zich de prachtige maar ook confronterende schilde-
rijen herinneren die Slavko vorig jaar in onze kerk heeft geëxposeerd. 
Maurice en Denise Nijsten (bekend van o.a. natuurdocumentaires) 
hebben Slavko een jaar lang gevolgd van Landgraaf waar hij woont en 
werkt, terug naar zijn geboorteland, Kroatië. Een land verscheurd door 
oorlog.  

Dinsdagavond 24 januari heeft de première van Slavko Dujic, leven 
voor de kunst plaatsgevonden in het Royal Theater in Heerlen. Een 
film die een adembenemend beeld schetst over het leven van Slavko 
en zijn vrouw Drasjka. Welke invloed de verscheuring van het voorma-
lige Joegoslavië op hen had, hun vlucht voor de oorlog in hun eigen 



 

land naar Nederland, waar Slavko’s vader in de mijn werkte, en hoe 

de kunst als een rode draad door hun leven loopt. Kunst die voor  
Slavko een blijvend helende factor is om zijn oorlogstrauma’s te kun-
nen verwerken. Ook de opening van de expositie Slavko Dujic 
ontmoet Hardy Mertens is in deze documentaire opgenomen, waar-
mee onze prachtige Andreaskerk een prominente plaats heeft 
gekregen. 
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u deze documentaire ook bekij-
ken? Dat kan op L1.nl. 
 
Soepmaaltijd in Werkplaats K 
Koud in huis? Behoefte aan gezelschap? De kunstenaars van Werk-
plaats K maken deze winter twee keer per maand een gezonde, 
zelfgemaakte soepmaaltijd met brood en koffie na. De eerstvolgende 
soep wordt op 21 februari (carnavalsdinsdag!) opgediend om 18.00 
uur. Aansluitend dialectgedichten door Elly Pluijmen, lid van dialekve-
rain D'r Wauwel. De bijeenkomst eindigt om 20.00 uur. 
De volgende soepavonden vinden plaats op de dinsdagavonden 
7 maart, met aansluitend presentatie van Beeldentuin Rolduc, en 
21 maart, met aansluitend fotoverhaal over de Afrikareis van Angelo. 
Werkplaats K, Elbereveldstraat 105, 6466 JM Kerkrade 
info@werkplaatsk.nl. 
 
 
Wandel-voor-een-ander-actie 

Pater Henk Erinkveld (van Klooster Wittem) organi-
seert in de Veertigdagentijd elke woensdag een 
wandeltocht van 12 tot 14 km, te beginnen op As-
woensdag, 22 februari. Als u wilt kunt u er een 
sponsortocht van maken voor de landelijke Vas-
tenactie. Koop in dat geval een sponsorkaart voor 
€ 10,- (gaat geheel naar de Vastenactie) waarop u de wandelingen in 
de Veertigdagentijd kunt bijhouden (en steeds kunt afsluiten met een 
pelgrimsstempel). Of vraag familie en vrienden om u – en dus de Vas-
tenactie – te sponsoren. Meewandelen zonder sponsordoel mag ook: 
u bent altijd welkom! 

We beginnen steeds om 8.00 uur met het ochtendgebed van de com-
muniteit, daarna is er gelegenheid om uw (zelf meegebrachte) ontbijt 
te nuttigen en dan gaan we op pad, telkens naar een ander 'heilig 
plekje' in het Heuvelland. Rond 12.30 uur zijn we weer terug in Wit-
tem. Meer info: via www.kloosterwittem.nl of bij Nan Paffen.   
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Boekenweeklezing 'Wie ben je?' 
door Hein Stufkens 
Zoals ieder jaar organiseert de kloosterboekwinkel van Wittem een le-
zing in de Boekenweek. Dit jaar wordt deze verzorgd door Hein 
Stufkens, schrijver van een groot aantal boeken over spiritualiteit en 
geloof. Onlangs verscheen van Heins hand de dichtbundel Tot aan het 
morgenlicht, waarin gedichten zijn samengebracht die hij in de loop 
van zijn leven schreef. 

De bundel sluit – toeval of niet – verrassend goed aan bij het thema 
van de Boekenweek 2023 'ik ben alles', over pluriformiteit in onze 
identiteit. Hein Stufkens zal in de lezing, aan de hand van zijn dicht-
bundel, ingaan op de vraag: wie ben je? Het wordt een persoonlijk 
verhaal, maar ook een verhaal over de tijd en maatschappij waarin wij 
leven. Want de poëzie van Hein Stufkens overstijgt het persoonlijke. 
Zo verwijst ze ook naar inspirerende mensen uit de wereldgeschiede-
nis: Jezus, Sint Franciscus, Boeddha en Gandhi, mensen die ons 
kunnen helpen bij het vinden van een antwoord op de vraag hoe wij 
opnieuw onze plaats op aarde moeten definiëren in onze verhouding 
tot de natuur en onze medeschepselen. 

Er is na de lezing gelegenheid om boeken te laten signeren. 
Deze lezing zal plaatsvinden op zaterdag 18 maart van 14.00 tot 
16.00 uur.  

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de site van klooster Wit-
tem of via Marcel Mollink, butterflymarcel@hotmail.com of Mirjam 
Beuten 06 - 27 59 05 22. 
De kosten voor de lezing bedragen € 10,00. 

U kunt op eigen gelegenheid gaan, maar ook met ons (Mirjam Beuten 
en Marcel Mollink). We gaan carpoolend.  
 
 
Interview Anita Seo Dornbach  
Op een drukke maandagmorgen zit ik met een goedlachse Anita in het 
kantoortje van de parochie. Zij is geboren in 1950, in Alsdorf, hier vlak 
over de grens, in een arbeidersgezin. Dit was wel bepalend, want daar 
was het niet vanzelfsprekend dat je mocht doorleren. Anita moest op 
haar 14e van school af (en ook van de Evangelische jeugdgroep) en 
dat terwijl ze goed leren kon, graag leerde en brede interesses had in 
zaken als muziek, sport en cultuur. Dit was wel een dieptepunt in haar 
leven. Later, als ze de 50 gepasseerd is, zal ze op dit gebied een in-
haalslag maken. Het geloof krijgt Anita niet van huis uit mee. Als 4-
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jarige kleuter komt ze via een buurjongen in contact met de protes-
tantse kerk, waar de Bijbelverhalen en het samen zingen zoveel indruk 
maakten, dat ze elke zondag meeging, belijdenis doet en lid werd van 
de Evangelische jeugdgroep. Een rode draad in haar geloof was en is 
psalm 23: de Heer is mijn herder; zowel in mooie tijden als wanneer 
het moeilijk is, is deze tekst (die ze van buiten kent) haar houvast.  

Kenmerkend voor Anita is haar 
liefde voor dieren. Al van jongs 
af aan ging ze haast elke zon-
dag naar de dierentuin om te 
helpen bij het voeren van de die-
ren. Als ze met 14 van school af 
moet, gaat haar loopbaan in 
eerste instantie via dieren: eerst 
in een dierenwinkel (werken en 
leren tegelijk), daarna in de die-
rentuin en tenslotte bij de 
afdeling Fysiologie aan de TU in 
Aken.  

Op sportgebied bekwaamt Anita 
zich in taekwondo, een Kore-
aanse gevechtskunst én 
levensfilosofie. Ze is er goed in, 
behaalt de zwarte band en wordt 
Europees kampioen, later als 
coach en internationaal scheids-
rechter op EK’s en WK’s. Het wordt ook haar levensgeluk, samen met 
haar toenmalige trainer en latere echtgenoot (haar tweede 'goede 
herder') reist ze de wereld rond en zet daarna een sportschool op met 
een groothandel in vechtsportartikelen. Ze worden gezegend met twee 
dochters en inmiddels ook met drie kleinkinderen, waarvan de jongste 
net drie dagen oud is tijdens ons gesprek. Haar dochters mogen van 
alle aspecten van het leven proeven: sport en muziek, ballet en cul-
tuur; alles wat zij in haar jeugd niet mocht en kon, willen zij en haar 
man hun kinderen wel meegeven.  

Nadat Anita gestopt is met taekwondo en de kinderen groter werden, 
ging ze, gestimuleerd door haar man, al die dingen doen waarvoor ze 
vroeger niet de kans had gehad en daarna niet de tijd: cursussen 
klassieke muziek en gedichten schrijven, hoorcolleges filosofie volgen 
en veel lezen en schrijven. Ze haalde zelfs bij een schrijfwedstrijd de 



 

tweede prijs. Momenteel is ze met de stichting 'Muziek Jong voor Oud' 
vaak in verzorgings- en verpleeghuizen actief: het zijn studenten van 
het conservatorium die musiceren, afgewisseld met gedichten, die Ani-
ta voorleest. Het is heel mooi en bijzonder te zien wat dat met oudere 
bewoners doet en hoe zij vaak opleven. Het levert ook mooie ontmoe-
tingen op. Anita straalt als ze erover vertelt. Want ontmoetingen: daar 
leeft ze van! 

Hoe ben je dan in de Andreas terecht gekomen?  
Nadat ze in 2006 ziek was geworden, heeft ze haar geloof 'heront-
dekt': de Samen Onderweg-gemeenschap in de Bernardinuskapel 
sprak haar aan, maar helaas ging die na een tijdje dicht. In de zoek-
tocht naar een andere plek kwam de Andreas aan bod, maar niet 
meteen met veel succes. Het was er die eerste keer zo diaconaal: Ani-
ta miste het spirituele. Onze pastor Geert Bles heeft haar over de 
streep getrokken. En nu waardeert ze de Andreas als een plek waar je 
gemakkelijk opgenomen wordt, een gemeenschapsgevoel heerst en 
veel vrijwilligers zijn. Het is LEVEN!  

Ik eindig met: wat is jouw levensles voor ons? Hoop blijven houden, 
positief blijven, ook als we ouder worden, ziek of eenzaam. En je ge-
loof kan je daarbij helpen, net als mensen om je heen. Met die wijze 
les sluiten we ons gesprek af. Dank je wel, Anita, voor je openhartig-
heid.  
Nan Paffen 
 
AGENDA 
Iedere woensdag 
13.30-16.00 uur: ATD Vierde wereld 

Iedere donderdag 
10.30-11.30 uur: stilte-uur 
11.30-13.00 uur: bezinning over het 
evangelie van de dag 

Zondag 19 februari 
Na de viering: informatie over project 
Sierra Leone 

Dinsdag 21 februari 
18.00 uur: Soep in Werkplaats K 
Elbereveldstraat 105, Kerkrade 

Woensdag 22 februari 
8.00 uur: Wandel voor een ander 
Klooster Wittem 

Donderdag 2 maart 
19.30 uur: Café Mondiaal over 
vastenactieproject Kenia 
Café Pelt, Pancratiusplein 

Maandag 6 maart 
16.00 uur: communieles 

Woensdag 8 maart 
19.30 uur: lezing Joep de Jong 

Zaterdag 18 maart 
11.00 uur: Wandeling vastenactie 
Vertrek vanaf St. Josephkerk 

14.00 uur: lezing Hein Stufkens 
Klooster Wittem 

  



COLOFON 
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 
043 - 855 20 20 

Diaconaal werker Rob Pauls:  
043 - 306 17 06  
andreas.r.pauls@gmail.com 

Pastoraal- en jongerenwerker  
Marcel Mollink: 045 - 574 03 78 

Parochiebestuur 
Vicevoorzitter  
Karin van Doormaal:  
045 - 541 35 68 

Rekeningnummers 
NL21 ABNA 0577627325 
NL17 INGB 0003269778 

Stichting Taiama-Andreas 
www.taiama-andreas.org 

Redactie 
Karin van Doormaal 
Rob Pauls 
Rens Trimp  
 

De volgende editie van het paro-
chieblad verschijnt in de week van 
20 maart. Intenties en kopij voor 
25 maart t/m 23 april graag uiter-
lijk 6 maart opgeven. 

VIERINGEN 
18 februari – 19 maart 

Zaterdag 18 februari 
18.00 uur: woord- en communieviering 

Zondag 19 februari  
10.30 uur: woord- en communieviering 
Gebed voor Tom Verschueren (jaar-
dienst en verjaardag) 

Aswoensdag 22 februari  
19.00 uur: oecumenische viering 

Zaterdag 25 februari 
18.00 uur: woord- en communieviering 

Zondag 26 februari  
10.30 uur: woord- en communieviering 
Gebed voor Jacques Raumanns en 
voor Fiet Trepels-Kerstjens (verjaardag) 

Vrijdag 3 maart 
10.30 uur: eerstevrijdagviering 

Zaterdag 4 maart 
18.00 uur: woord- en communieviering 
Gebed voor Pascalle Flekken (jaar-
dienst en verjaardag) 

Zondag 5 maart  
10.30 uur: eucharistieviering 

Zaterdag 11 maart 
18.00 uur: woord- en communieviering 

Zondag 12 maart  
10.30 uur: presentatieviering communi-
canten 

Zaterdag 18 maart 
18.00 uur: woord- en communieviering 

Zondag 19 maart  
10.30 uur: woord- en communieviering 

 

 
Overleden 
25 december 2022 
Franz Strecker 
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