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Heer, 
Onze aarde is slechts een klein hemellichaam in het grote heelal. 
Het is aan ons daaruit een planeet te maken, 
waarvan de schepsels niet door oorlogen worden gepijnigd, 
niet door honger en angst worden gekweld, 
niet worden verscheurd in zinloze scheiding 
naar ras, huidskleur of levensbeschouwing. 
Geef ons moed en de vooruitziende blik 
reeds vandaag met dit werk te beginnen, 
opdat onze kinderen en de kinderen van onze kinderen 
ooit met trots de naam ‘mens’ dragen. 

(Gebed van de Verenigde Naties) 
 
Stof tot nadenken 
"… het gevoel dat men nuttig is en zelfs onmisbaar voor anderen: dat is voor 
de ziel van de mens een vitale behoefte. […] Elke gemeenschap, onder wel-
ke vorm dan ook, die er niet voor zorgt dat aan die behoefte van haar leden 
wordt voldaan, is verdorven, en moet worden omgevormd." (Simone Weil) 

In het Handvest van de Verenigde Naties van 1945 komen de ‘rechten van de 
mens’ zeven keer voor. In 1948 werd de ‘Universele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens’ opgenomen in het internationale recht. Sindsdien kan 
niemand meer om de mensenrechten heen, ook niet als ze elke dag overal 
ter wereld met voeten getreden worden. 
Simone Weil, een joodse filosofe en mystica, socialiste en strijdbaar activiste 
uit de eerste helft van de 20e eeuw, nam tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
Londen korte tijd deel aan het voorbereidend overleg dat zou leiden tot de op-
richting van de Verenigde Naties. Zij stelde voor om niet van ‘mensenrechten’ 
te spreken maar om in plaats daarvan uit te gaan van ‘mensenplichten’. 

Zou onze samenleving er anders uit zien als we ons niet zouden beroepen op 
ons mensenrecht maar de ander zouden wijzen op zijn in de wet verankerde 
mensenplicht? 
Rob Pauls



 
Herdenkingsviering Grafkerk Heilige Jozef in Aken 
Net als verleden jaar vond dit jaar op donderdag 22 juni naar aanleiding van 
de wereldvluchtelingendag in de Grabeskirche Sankt Josef in Aken een oe-
cumenische viering plaats ter herdenking van de vele vluchtelingen die in de 
Middellandse Zee of elders op hun vlucht zijn omgekomen. Speciale aan-
dacht was er dit jaar 
voor de op de vlucht 
gestorven kinderen. 
De Grafkerk Heilige 
Jozef was voor de vie-
ring uitgekozen 
vanwege een beeld 
van Rita Lausberg uit 
2007. Daarop is een 
overvolle boot met 
vluchtelingen te zien. 
De nood van de men-
sen is van hun 
gezichten af te lezen. 
Op de voorgrond is 
een slapende zuige-
ling afgebeeld.  

In de viering werd het gebed van de Verenigde Naties gebeden dat in Neder-
landse vertaling op de voorkant van dit parochieblad staat afgedrukt. 
Redevoeringen en preek werden verzorgd door vertegenwoordigers van de 
deelnemende kerken. De dienst werd muzikaal begeleid met een aantal 
fraaie duetten voor fagot en dwarsfluit. Aan het einde van de viering werd 
door een voorzanger het Onze Vader gezongen in het Aramees, de taal die 
Jezus heeft gesproken. Er werden kaarsjes opgestoken en neergezet langs 
de in de stenen vloer uitgehouwen geul waar stromend water doorheen loopt 
naar de doopvont. De Sankt Josef is sinds 2005 een grafkerk en, vergelijk-
baar met de Andreas, boordevol symboliek die in het teken staat van dood en 
verrijzenis. De kerk is een prachtige plek voor een herdenking van overleden 
mensen. 
Tijdens de viering werd een korte film vertoond waarin de door de Verenigde 
Naties gesteunde instelling van humanitaire corridors voor het voetlicht werd 
gebracht. De humanitaire corridors zijn projecten, opgestart in Italië en Frank-
rijk, om de meest kwetsbare vluchtelingen – kinderen, zieken, ouderen – uit  
gebieden te halen van waaruit het zeer moeilijk en gevaarlijk is te vluchten. 
De vluchtelingen worden gehuisvest in gastgezinnen. Sant’Egidio, een we-
reldwijde christelijke beweging die zich vanuit gebed en evangelie in de 
meest praktische zin inzet voor armen en noodlijdenden, en voor vrede en in-
ternationale verbroedering en verzustering, spant zich intensief in voor de 
humanitaire corridors. Sant’Egidio in Aken had de herdenkingsbijeenkomst in 
de Grafkerk Heilige Jozef mede georganiseerd. 
Rob Pauls



Samen een middag naar de speeltuin 
Zondag 30 juli is er een middag in de speeltuin voor gezinnen van het azc 
Imstenrade en gezinnen uit de wijk. Samen spelen om te ervaren dat kin-
deren over de hele wereld van hetzelfde houden: buiten spelen, ravotten, 
ontdekken, spelletjes doen. Dit is dé kans om te spelen met een kind uit een 
andere cultuur. Heel graag willen zij jou leren kennen. Vriend worden van el-
kaar; het zou zo maar kunnen! 
De middag is mede georganiseerd door jongeren uit onze parochie en duurt 
van 14.00 tot 16.00 uur. Wil je meehelpen, laat het dan even weten:  
parochiesintandreas@home.nl of 045 - 541 33 81. 
 
Vrijwilligers gezocht 
De Andreasparochie is een levendige gemeenschap, waarin veel werk wordt 
verzet door vele enthousiaste vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou onze paro-
chie haar taak in onze maatschappij niet kunnen vervullen. 
Momenteel is het parochiebestuur dringend op zoek naar versterking, met 
name voor de functie van secretaris. Het parochiebestuur vergadert in de  
regel een keer per maand en ongeveer vier keer per jaar samen met het  
pastoraal team. Voor een secretaris is het handig als hij/zij daarnaast nog  
enkele uren per maand beschikbaar is voor overige secretariaatswerkzaam-
heden. 
Hebt u een paar uur tijd over en lijkt het u leuk deel uit te maken van een 
groep enthousiaste mensen, aarzel dan niet contact op te nemen met onze 
vicevoorzitter, Karin van Doormaal (parochiesintandreas@home.nl of 045 - 
541 35 68). 
Wilt u niet direct in het bestuur zitting nemen, maar wel graag actief worden in 
onze parochie? Neem dan ook contact op (met Karin van Doormaal, Rob 
Pauls of een van de gastvrouwen); ook op andere terreinen zijn extra vrijwil-
ligers van harte welkom. 
Karin van Doormaal 
 
3 augustus: uitstapje naar Nonke Buusjke in Schinveld 
Voor de derde keer op rij maken we in de zomer een uitstapje naar een 
mooie plek in het Limburgse land. Dit jaar gaan we op donderdag 3 augustus 
naar Nonke Buusjke in de bossen rond Schinveld. Nonke Buusjke is een 
openluchtmuseum: een verzameling Zuid-Limburgse vakwerkhuizen en 
werkplaatsen van rond 1900, met een bakhuis (waar vlaai wordt gemaakt), 
een stroopstokerij, een weefhuis, een klompenmakerij, een schoenmakerij en 
een klein winkeltje met snoep van weleer. 
We vertrek om 14.30 uur vanaf de parochie met auto's. Rond 16.30 uur gaan 
we weer naar huis. De entree bedraagt € 2,-, vlaai, koffie, thee etc.  € 1,50; 
alles voor eigen rekening.  
U kunt worden opgehaald als u dat van te voren aangeeft. 
Meld u aan bij de parochie  (tijdens de aanwezigheid van de gastvrouwen) of 
digitaal (ook graag als chauffeur): parochiesintandreas@home.nl. 
Van harte uitgenodigd door de ontmoetingsgroep:  
Enny, Ria, Marion, Thea, Eline



Jubileum Andreasparochie 
In november 2017 is het 40 jaar geleden dat de Andreasparochie werd opge-
richt. Dat heuglijke feit willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan. Daarom willen we dit gedenken op zondag 24 september a.s. Let op, 
dit is een andere datum dan in eerdere publicaties vermeld. We willen dit vie-
ren ‘op zijn Andreas’, d.w.z. met een feestelijke viering waarbij we zoveel 
mogelijk mensen willen betrekken, op verschillende manieren.  
Wie graag zingt, is welkom om mee te zingen in een gelegenheidskoor. 
Daarvoor zullen we om te oefenen 2 à 3 keer bij elkaar komen. De data daar-
van volgen in overleg.  
Daarnaast zijn de werkgroepen uitgenodigd om hun visie op de toekomst op 
een bloemblad weer te geven. Wie dat leuk vindt, kan zich daar ook bij aan-
sluiten.  
En tenslotte vragen we mensen, die iets lekkers willen maken of bakken voor 
het gezellig samenzijn na de viering.  
Wie interesse heeft voor een van bovengenoemde activiteiten, laat het s.v.p. 
weten via parochiesintandreas@home.nl of telefonisch bij de gastvrouwen.  
Namens de werkgroep, Nan Paffen 
 
Expositie Jelmo Piovesana  
van 6 juli tot 14 september 
Jelmo Piovesana werd 
geboren in Italië, maar 
is al op jonge leeftijd 
met zijn moeder naar 
Nederland gekomen. 
Zijn grootste interesse 
ligt bij beeldende kunst 
en muziek.  
Na een bezoek aan de 
open dagen van de 
kunstacademie en het 
conservatorium was het 
moeilijk kiezen. Gezien 
de toenmalige vooruit-
zichten heeft hij – 
misschien voor hem als 
voormalig drummer bij de Heerlense band The Swallows ook wel voor de 
hand liggend – gekozen voor de muziek. 
De schilderkunst bleef echter steeds op de achtergrond meespelen, en uit-
eindelijk werd het penseel weer opgepakt. Schilderen is een gevoelsuiting, 
zegt Jelmo, een schreeuw van kleur met kleur naar kleur vanuit het innerlijke. 
Het is een zoeken naar een manier om de innerlijke chaos te beteugelen. 
Proberen een spanning te laten ontstaan tussen passie en beheersing, die 
samen naar harmonie en schoonheid moeten leiden. 
Piovesana's werken zijn soms abstract, soms figuratief, soms impressionis-
tisch en vaak geschilderd vanuit een muzikale invalshoek. 

mailto:parochiesintandreas@home.nl


Terugblik vormsel 
Samengekomen in de Andreasparochie met de communie, nu bewust uit ei-
gen keus opnieuw voor het vormsel, hebben wij in enkele bijeenkomsten in 
de parochie niet alleen gezellig gelachen, maar ook dingen met elkaar erva-
ren en gedeeld. Heel bijzonder was toch wel dat twee groepen los van elkaar 
ervoor kozen om bij de Oranjehof te Heerlen en bij het zorgcentrum te Bo-
choltz hun activiteit te doen. Wat een beleving, zowel voor ons als ook voor 
de oudere volwassen mensen, om gewoon eens rustig elkaar te leren kennen 
in een eenvoudig gesprek. Wij zaten in een woonkamer met een aantal oude-
re mensen en aan de hand van een paar vragen konden wij makkelijk een 
goed gesprek aangaan. Het werd er met de minuut gezelliger en beter op. 
Verschillende mensen wonen bij elkaar op een verdieping en troffen elkaar 
voor het eerst. Na het gesprek en de verhalen bleken twee mensen elkaar 
nogal goed vanuit hun jeugd te kennen. En toen waren alle remmen los; het 
werd er zo gezellig dat zelfs oudere mensen door elkaar gaan praten. Het en-
thousiasme om vaker naar die woonkamer terug te gaan of naar het 
restaurant beneden is ontstaan. Gezellig naar elkaar toe gaan, elkaar opzoe-
ken en mooie herinneringen ophalen.  Deze ervaringen hebben wij via een 
presentatie (foto’s) met elkaar gedeeld op een van onze bijeenkomsten en in 
de Andreaskerk ter bezichtiging achter gelaten.     
Onze ervaring: wij hebben niet veel nodig, enkel elkaar. Gewoon er zijn, sa-
men zijn.  

De dag van het vormsel, vrijdagavond 23 juni 19.00 uur door mgr. De Jong, 
pastor Bles en Nan Paffen, was het puntje op de i. Passend bij de tijd, goed 
voorbereid,  interessant en gezellig luisterde iedereen. Mgr. De Jong deed 
met zijn naam de dienst alle eer aan. Het was super! Allemaal lazen wij een 
stukje als vlammetje van een licht. Alle familieleden, iedereen die aanwezig 
was mocht meegenieten van de mooie liedjes die gezongen werden, begeleid 
door muziek. Verblijdend dat ze er allemaal waren voor ons om er een goed 
feest met warme sfeer van te maken. De zalving werd een voor een bij ons 
vormelingen gegeven, met onze liefhebbende ouders naast ons. Weer was 
het fijn om samen te zijn. 
Bruce van Lent en Nicole Heijenrath 
 
 

 



Zomerconcert Trio Vivente 
Voor de derde achtereenvolgende keer heeft Trio Vivente, bestaande uit Er-
nie Gerats (dwarsfluit), Nettie Smeets (dwarsfluit) en Jo Smeets (gitaar) 25 
juni een zomermiddagconcert in de Andreaskerk verzorgd. Dit jaar in samen-
werking met de Limburgse zanger Ruud Verhoeven uit Gulpen.  
Op het programma stonden werken van Fauré, Pachelbel, Van Boom en 
Kreutzer, aangevuld met Limburgse bewerkingen van bekende, veelal Franse 
chansons. De musici van Trio Vivente zorgden voor een adembenemende en 
sfeervolle middag, waar iedereen van genoten heeft. Menig lied bezorgde de 
luisteraar kippenvel. Als afsluiter werd door iedereen het liedje 'Toes’ gezon-
gen op de melodie van 'Champs Elysee'! 
Trio Vivente voelt zich bijzonder welkom en thuis in de Andreasparochie en is 
bereid volgend jaar opnieuw een concert  te geven. 
Marga Meyer 
  
 
Terugblik autowasactie 
Wederom, een ge-
slaagde carwash vol 
gespetter! Alle auto's, 
waaronder die van 
pastor Geert Bles en 
deken Hans Bouman, 
zijn weer goed ver-
wend. We hebben niet 
alleen geboft met het 
prachtige weer, maar 
ook met de opbrengst 
van € 227,-.  
Dit jaar gaat de op-
brengst naar Schoon GMS. Wij hopen hen blij te mogen maken met dit mooie 
bedrag.  

Na alle spetters, gezelligheid en 
bekende gezichten van vandaag, 
verheugen wij ons alweer op de 
carwash van volgend jaar. Hebt u 
ons dit jaar gemist? Volgend jaar 
staan wij gewoon weer in de rij om 
uw auto, en zelfs uw fiets, in het 
sop te zetten.  
Wij danken iedereen voor de vrij-
willige bijdrage. De jongste 
autowasser van vandaag: Dario, 4 
jaar oud. Chapeau! 
Samanta 

 

 



Deurcollecte MIVA voor Burkina Faso 
Op 26 en 27 augustus wordt de jaarlijkse deurcollecte voor MIVA gehouden. 
Dit jaar wil MIVA geld inzamelen voor brommers voor de veldwerkers in Bur-
kina Faso, een van de armste landen ter wereld. De meeste wegen zijn 
onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. Voor de veldwerkers, die de dor-
pen ingaan om de meest kwetsbaren te bereiken en te helpen, zijn brommers 
van levensbelang; de afstanden zijn immers te groot om te lopen of te fietsen. 
Geeft u ook? Meer informatie vindt u op www.miva.nl/collecte. 
 
 
Feest voor de familie Rashidi 
Het gezin Rashidi, voor wie vorig jaar onder anderen door mensen uit onze 
parochie gul werd bijgedragen voor huisvesting en leefgeld, heeft wat te vie-
ren. Eerder meldden we al dat alle inspanningen niet voor niets zijn geweest: 
ze hebben uiteindelijk een verblijfsvergunning gekregen.  
Dat gold al voor de ouders en de twee jongste kinderen. Nu heeft ook dochter 
Zurha, die omdat ze inmiddels meerderjarig was geworden, afzonderlijk asiel 
aanvroeg, bericht gekregen dat ze ook in Nederland mag blijven. 
En zoon Walid is geslaagd voor VMBO-T aan het Emmacollege. Behalve zijn 
diploma kreeg hij een eervolle vermelding als doorzetter van het jaar. Gezien 
alle onzekerheden rond de procedure en dus ook de toekomst, is dit een ge-
weldige prestatie. Hij gaat volgend schooljaar naar de HAVO.  
Momenteel wacht het gezin in het asielzoekerscentrum op een woning. 
 
 
Kroedwusjwandeling 
Zaterdag 12 augustus vindt vanuit de St. Josephkerk de kroedwusjwandeling 
plaats. Onder begeleiding van het IVN worden tijdens de wandeling de bosjes 
kruiden (kroedwusj) verzameld, die vervolgens bij het boskapelletje in het Im-
stenraderbos worden gezegend.  De wandeling start om 11.00 uur bij de St. 
Josephkerk (Clemens Meulemanstraat). Na afloop sluit men daar de wande-
ling af met koffie/thee. Iedereen is van harte uitgenodigd mee te wandelen. 
 
 
Festa Italiana  
Zondag 13 augustus, vanaf 13.00 uur kunt u bij Parc Imstenrade (in de voor-
tuin en op het terras van La Valeur) in Italiaanse sferen komen. Er zijn 
mediterrane hapjes en tenor Ivo van der Bijl zal Italiaanse gezangen ten ge-
hore brengen. 
Een vriendelijke zomermiddag om samen met uw familie, vrienden, kinderen, 
kleinkinderen of buren door te brengen in ontspannen sfeer. 
 
 
 



Mensenketting tegen Tihange 
Op zondag 25 juni vond bij mooi weer de grootste anti-kernenergiedemon-
stratie in Nederland plaats sinds de jaren 80. 50.000 mensen vormden een 
levende ketting van 90 kilometer vanaf de ‘scheurtjescentrale’ in Tihange via 
Luik naar Maastricht en van daar via de Rijksweg over Margraten, Gulpen en 
Vaals naar Aken. De actie duurde van 14.00 tot 15.00 uur, het laatste kwar-
tier stonden de demonstranten hand in hand om de levende ketting te 
vormen; op sommige plaatsen werden linten gebruikt om geen gaten in de 
ketting te laten ontstaan. De manifestatie was tegelijk een euregionale de-
monstratie van samenwerking tussen bezorgde burgers van de drie 
betrokken landen die de gevolgen aan den lijve zullen ervaren als Tihange 2 
het begeeft. Incidenten zijn er genoeg te melden over de centrale. Ook de 
veiligheidscultuur in de centrale laat te wensen over. Die is te nonchalant vol-
gens critici. Bij een grote kernramp in Tihange worden Zuid-Limburg, de 
Duitse grensstreek en het oosten van België onbewoonbaar. 

De Andreas was 
op de Rijksweg bij 
het klooster in 
Mamelis met een 
groepje mensen 
vertegenwoordigd. 
Her en der kwam 
men ook beken-
den tegen uit 
Heerlen, die op 
eigen houtje naar 
de demonstratie 
waren getogen. 
Het werd zo een 
gezellige bedoe-
ning. Het enige 
wat ontbrak waren 
de campingstoel-
tjes, anders zou je 
gedacht hebben 
dat je langs de 
weg aan het wachten was op het peloton van de Tour de France. Maar in dit 
geval vormden de 50.000 demonstranten het peloton. Die hebben samen de 
wedstrijd van 90 kilometer gewonnen, en dat zonder op de pedalen te trap-
pen of de voeten te verzetten. Tihange heeft verloren! 
Rob Pauls 



In gesprek met Joke Adriaanssen 
Zij kreeg het stokje aangereikt door een jongere, Karolina, die nieuwsgierig is 
naar het verhaal van een oudere. Wij spreken af in de koffiekamer van de 
Andreas op 19 juni; het is tropisch heet buiten. Joke steekt van wal, ik luister.  

 “Ik ben geboren in Huijbergen, Brabant in 1935 
in een gezin van vijf kinderen. Na een wat 
moeilijke jeugd kwam ik in 1953 naar Heerlen 
om te werken als handwerkster bij de zusters in 
het ziekenhuis in Heerlen. In die tijd leerde ik 
Harrie Adriaanssen kennen, met wie ik in 1958 
getrouwd ben in de Josephkerk. Ik heb 20 jaar 
lang in de thuiszorg gewerkt in gezinnen die ons 
werden aangewezen, maar werd uiteindelijk 
vanwege rugklachten afgekeurd. In mijn werk 
heb ik veel oude en zieke mensen ontmoet; en 
kunnen zien hoe ze in het leven stonden en hoe 
kranig en geduldig zij vaak omgingen met hun 
handicap of beperkingen. Dat liet mij niet 

onberoerd en is waarschijnlijk ook de reden, waarom ik als vrijwilligster 
steeds op dat terrein werkzaam ben gebleven. Ik heb een aantal jaren mogen 
werken als activiteitenbegeleidster in de ouderensoos in de Caumerbron. 
Daarnaast ben ik altijd heel nauw betrokken geweest bij de Zonnebloem, 
eerst 17 jaar als vrijwilligster, maar de laatste jaren als gast.  

Toen de nieuwe parochie werd geopend in 1977, kwam de vraag naar 
bezoek van zieken en ouderen op mijn pad. Ik heb dat altijd graag gedaan en 
doe dat vandaag nog als lid van de pastoraatsgroep. Ik voel mij met hart en 
ziel verbonden met de Andreas; de mensen zijn geen vreemden voor elkaar; 
er is verbondenheid en meeleven met elkaar; dat maakt deze parochie 
volgens mij zo levendig en sterk; hier kun je je verhaal kwijt en er wordt naar 
je geluisterd; ik voel me gelukkig dat ik daarin mee kan/mag doen met mijn 
bescheiden bijdrage.             

Wat mij in de kerk bijzonder aanspreekt is vooral de paasviering: het lijden, 
dan de dood en daarna toch weer de opstanding. Ik vermoed dat de 
voorliefde voor het paasfeest iets van doen heeft met mijn eigen 
jeugdervaringen: Het kan zo beroerd niet zijn, het komt toch allemaal weer 
goed; uiteindelijk zegeviert het leven; je hunkert naar leven, naar geluk, en…. 
het gebeurt. Ik herken mij in het hele paasverhaal: van geboorte tot dood tot 
opstanding; het draagt ons door verwarring en lijden en sterven naar 
opstanding; we herkennen in het paasverhaal ons eigen verhaal.         
Misschien is het dat wat mijn leven zin geeft, misschien is het dat wat geloven 
voor mij betekent: niet altijd naar het verleden kijken, maar iets van je leven 
maken; zó naar jezelf kijken en zó met mensen omgaan. Ik vermoed dat ik 
niet zonder reden de hongerdoek, die nu in kerk hangt, zo mooi en sprekend 
vind: twee mensen die elkaar in de ogen zien, met de handen op elkaars 
schouder, geen woorden …. daar gebeurt het.         



Ik zei dat ik veel bewondering koester voor oude of zieke mensen, die zo 
mooi in het leven staan ondanks soms zware beperkingen. Iemand die mij in 
dit opzicht inspireert is: Maria Rozenboom; waar haalt ze de moed vandaan? 
Altijd blij, altijd goede moed! Eigenlijk kan ik er zo nog een paar noemen, die 
in dit rijtje passen: mevrouw Franken, mevrouw Heutz: altijd positief, altijd blij. 
Als je mij de gelegenheid biedt om een paar mensen aan tafel te nodigen, 
dan zijn zij het, die mogen aanschuiven; ik zou dan met hen willen praten 
over: waar haal je het toch vandaan om zo kranig te zijn?”  

Hier eindigt het gesprek met Joke; zij heeft Willemien Zenden gevraagd om 
het stokje van haar over te nemen; naar dat verhaal kunt u uitzien in het 
volgende parochieblad.       
Geert Bles 

 

 

 

 

 

 

 
De drie ringen organiseert de komende weken twee wandelingen op de 
vrijdagmiddag: op 11 augustus rond Schin op Geul en op 1 september in 
nationaal park de Meinweg.  
Op zaterdag 16 september wordt het nieuwe seizoen geopend met de 
voorstelling Kom naar voren van verhalenverteller en theoloog Kees 
Posthumus. In tekst en beeld, begeleid door klanken van de accordeon, komt 
een aantal historische personen tot leven. Van 14.00 tot 16.30 uur in het 
gemeenschapshuis te Wijnandsrade (Oudenboschstraat 50). 
Meer informatie vindt u op www.dedrieringen.org. U kunt zich via de website 
aanmelden of telefonisch: 045 - 400 91 70. 



AGENDA 

Iedere woensdag 
13.30-16.00 uur: ATD Vierde We-
reld 

Iedere donderdag 
14.30-16.00 uur: inloopmiddag 

Donderdag 20 juli 
12.00 uur: soep met inhoud 

Woensdag 26 juli 
19.00 uur: Cantorgroep 

Zondag 30 juli 
14.00 uur: speeltuinmiddag in 
speeltuin 't Baanrakkertje 

Donderdag 3 augustus 
14.30 uur: uitstapje naar Nonke 
Buusjke, Schinveld (vertrek vanaf 
Andreasparochie) 

Zaterdag 12 augustus 
11.00 uur: kroedwusjwandeling 
St. Josephkerk, Heerlerbaan 

Zondag 13 augustus 
13.00 uur: Festa Italiana, La Va-
leur (Parc Imstenrade) 

Woensdag 23 augustus 
20.00 uur: Cantorgroep 

Donderdag 17 augustus 
12.00 uur: Soep met inhoud 

Vrijdag 18 augustus 
10.30 uur: In gesprek met de Bijbel 

Zondag 10 september 
11.15 uur: viering 100-jarig be-
staan St. Josephkerk 

Zondag 24 september  
10.30 uur: viering 40-jarig bestaan 
Andreaskerk 

Zondag 1 oktober 
25-jarig priesterfeest deken Hans 
Bouman (Pancratiusplein) 

 

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 
 
Het volgende parochieblad verschijnt in 
de week van 4 september. Intenties 
voor 10 september t/m 8 oktober graag 
uiterlijk 21 augustus opgeven. Ook ko-
pij kan tot 21 augustus worden 
aangeleverd.

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


 

VIERINGEN 22 juli - 3 september 

Zaterdag 22 juli 
10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor No Bruls 

Zondag 23 juli 
10.30 uur: eucharistieviering  

Zaterdag 29 juli 
18.00 uur: woord- en communie-
viering 

Zondag 30 juli 
10.30 uur: woord- en communie-
viering 
Koor: Cantorgroep 
Gebed voor Frans Lustermans  

Vrijdag 4 augustus 
10.30 uur: eerstevrijdagviering 

Zaterdag 5 augustus 
18.00 uur: woord- en communie-
viering 

Zondag 6 augustus 
10.30 uur: woord- en communie-
viering 
Gebed voor Frans Lustermans  

Zaterdag 12 augustus 
18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor No Bruls en voor Pas-
calle Flekken (i.v.m. Maria 
Hemelvaart) 

Zondag 13 augustus 
10.30 uur: eucharistieviering 

Zaterdag 19 augustus 
18.00 uur: eucharistieviering 

Zondag 20 augustus 
10.30 uur: eucharistieviering 

 
Zaterdag 26 augustus 
18.00 uur: woord- en communieviering 
Deurcollecte voor MIVA 

Zondag 27 augustus 
10.30 uur: woord- en communieviering 
Koor: Cantorgroep 
Gebed voor dhr. Mantel en mevr. Man-
tel-Sniekers (jaardienst) 
Deurcollecte voor MIVA 

Vrijdag 1 september 
10.30 uur: eerstevrijdagviering 

Zaterdag 2 september 
18.00 uur: woord- en communieviering 

Zondag 3 september 
10.30 uur: woord- en communieviering 
Gebed voor Lenie van Lierop en voor 
Piet Paffen (vw. verjaardag) 


