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Wie altijd maar wacht… 

Wie altijd maar wacht tot de anderen zover zijn 

of tot de meerderheid er aan toe is, 
komt nooit toe aan het verwerkelijken 

van zijn plannen en dromen. 
Wie altijd maar wacht tot de stemming beter is 

of de omstandigheden gunstiger, 
kan wachten tot hij een ons weegt 
en komt nooit verder. 
Wie altijd maar wacht tot hij alles doordacht heeft 
en alles kan berekenen en overzien, 
blijft zitten waar hij zit 
en zal nooit in actie komen. 
Begin maar gewoon, op hoop van zegen. 
Begin maar gewoon, hier en nu. 
Je kunt niet alles voorzien. 
Begin er maar gewoon aan. 

(Greet Brokerhof-van der Waa, uit Vastenmeditaties, teksten voor be-
zinnen en vieren, Vastenactie 2017) 



 

Vastenactie 2019 
De missionaire werkgroep vraagt uw aandacht voor de jaarlijkse Vastenactie. 
De parochies uit het dekenaat Heerlen steunen dit jaar het Vastenactiepro-
ject: Samen sterk, samen aan het werk voor een middelbare school in Thali, 
Nepal.  
Samen met jeugdkring Chrisko, die eerder al in Nepal is geweest voor het 
project en ook dit jaar weer met dertig helpende handen naar Thali gaat, 
bouwen we steen voor steen mee aan een betere toekomst voor kinderen, 
met name de meisjes. De basisschool is inmiddels gerestaureerd, de kwaliteit 
van de lessen wordt verbeterd. Daarnaast is er een voedsel- en kledingpro-
gramma gestart. Een groot deel van de kinderen in Thali kan daardoor nu 
naar school.  
De volgende stap is die naar het 
voortgezet onderwijs. Als we ervoor 
kunnen zorgen dat de kinderen na 
vijf jaar basisonderwijs drie jaar 
middelbaar onderwijs kunnen krij-
gen, nemen hun kansen op de 
arbeidsmarkt flink toe. Voor de 
bouw van een middelbare school is 
een bedrag van € 75.529,- begroot. 
Met dat bedrag bekostigen wij de 
fundering van het gebouw, acht klaslokalen, twee toiletblokken en alle overi-
ge bouwmaterialen, zorgen we voor werk voor de lokale bevolking van de 
laagste kasten en bewerkstelligen we een betere toekomst voor velen. 
Samen sterk, samen aan het werk. Steen voor steen bouwen aan een betere 
toekomst voor velen. Doet u ook mee? Alvast bedankt. 
In de bijgevoegde Vastenactiefolder Nepal staat op welk rekeningnummer u 
uw bijdrage kunt overmaken.  
Ans Houben, Missionaire Werkgroep Heerlerbaan 
 
Activiteiten in verband met de Vastenactie 
 Zaterdag 23 maart, 14.00-17.00 uur: voorbereiden van de Vastenactie-

activiteiten van de vormelingen 2019 van de parochies Heerlen-Zuid in de 
Andreaskerk. 

 Zondag 24 maart, na de presentatieviering van de vormelingen om 14.00 
uur in de Andreaskerk: verkoop van zelfgemaakte producten t.b.v. de Vas-
tenactie. 

 Zaterdag 30 maart: pelgrimstocht, start 11.00 uur bij de St. Josephkerk. 
 Zondag 31 maart, 10.00 uur: tijdens de viering extra aandacht voor het 

Vastenactieproject en deurcollecte in de Elisabethkapel. 
 Zondag 31 maart, 11.15 uur: viering in het teken van de Vastenactie en 

het project met medewerking van Jeugdkring Chrisko in de St. Jo-
sephkerk. Tevens deurcollecte en leuke spulletjes uit Nepal te koop als 
bijdrage aan het Vastenactieproject. 

 



 

Lopen voor Nepal en projecten die schoon water bij mensen brengen 
Op zaterdag 30 maart lopen mensen 
van parochies uit Heerlen en Land-
graaf een pelgrimstocht in het teken 
van de Vastenactie 2019. Een pel-
grimstocht ter bezinning op onszelf en 
onze levensstijl, maar ook ter onder-
steuning en aandacht voor het 
Vastenactieproject Nepal en voor de 
projecten in het kader van Schoon wa-
ter verandert alles! En met aandacht voor de minderbedeelden in onze eigen 
omgeving. 
De start is om 11.00 uur bij de St. Josephkerk, Dr. Cl. Meulemanstraat te 
Heerlerbaan. We lopen dan een mooie route van ruim 5 km. Iedereen is wel-
kom. 
Bij terugkomst is er in de ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk een ge-
zellig samenzijn onder het genot van een broodje en koffie.  
Uw vrije gave is welkom voor het project Nepal en de projecten rond Schoon 
water verandert alles! 
De vastenperiode laat ons groeien en leert ons delen. Daarom is het fijn als u 
iets meeneemt voor in de levensmiddelenmand. Deze is bestemd voor de 
minderbedeelden in verschillende parochies. 
Voor de pelgrimstocht kunt u zich opgeven bij Ans Houben, tel. 045 - 541 24 
48; e-mail: ajhouben@hetnet.nl of Hanny van der Wouw-Vrehen, tel.06 - 27 
44 67 88; e-mail: hvrehen@ziggo.nl.  
 
 
Presentatieviering vormelingen in de Andreas 
De voorbereiding op het vormsel vindt dit jaar plaats met alle vormelingen 
van het cluster Heerlen-Zuid samen. De catecheselessen zijn in volle gang 
en op zaterdagmiddag 23 maart komen alle vormelingen bijeen in de Andre-
asparochie om de laatste hand te leggen aan hun presentatieviering en aan 
de slag te gaan met activiteiten die geldelijk ten goede moeten komen aan 
het Vastenactieproject van dit jaar voor een middelbare school in Thali, Ne-
pal. De vormelingen presenteren zich in een gebedsdienst op 
zondagmiddag 24 maart om 14.00 uur in de Andreasparochie. Aansluitend 
aan de viering worden zelfgemaakte producten verkocht. De opbrengst gaat 
naar de Vastenactie. De vormselmis is dit jaar op zaterdagavond 22 juni in de 
St. Martinuskerk in Welten. 
Overigens gaat op zondagochtend 24 maart de reguliere viering om 10.30 
uur gewoon door.  
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Gesprekken over kerk en geloof 
Bij veel parochianen leven vragen over kerk en geloof. Het is jammer als we 
daarmee alleen staan en niet met elkaar in gesprek gaan over de vragen die 
ons bezig houden. We leren van elkaar en aan elkaar. Daarom wil de paro-
chie starten met een gespreksgroep, bij voldoende belangstelling één op een 
middag en één in de avond. Frequentie, opzet en invulling van de gespreks-
groep zijn onderwerp van gesprek tijdens de eerste bijeenkomst. Maar de 
eerste keer kunnen we misschien al van start gaan door het samen te heb-
ben over vasten en Pasen - wat betekent dat voor ons? Voor daarna is het de 
bedoeling dat gespreksthema’s vanuit de groep zelf worden voorgesteld: wat 
leeft er bij iedereen, waarover willen wij het samen hebben? 
Als u geïnteresseerd bent en graag wil mee doen, kom dan naar de eerste 
gespreksronde op donderdagmiddag 28 maart  14.00 uur of donderdag-
avond 28 maart 19.00 uur in de Andreas.  
Bent u op 28 maart verhinderd, maar heeft u wel interesse om mee te doen, 
geef dat dan door aan Rob Pauls of Eline Claassens of stuur een e-mail naar 
parochiesintandreas@home.nl. 
Rob Pauls 
 
Palmpaasstokken op Palmzondag, zondag 14 april 
Palmpaasstokken worden sinds lange tijd gemaakt om aan het begin van de 
Goede Week, op Palmzondag, de intocht van Jezus in Jeruzalem te geden-
ken. Zo’n palmpaasstok bevat dan ook de elementen die naar deze week 
verwijzen, zoals de kruisvorm naar Goede Vrijdag, het broodhaantje naar Wit-
te Donderdag, het palmtakje naar Palmzondag. Na afloop van de viering 
kunnen de palmpaasstokken naar iemand gebracht worden die ziek is of die 
je daar een groot plezier mee kunt doen.  
Deze palmpaasstokken worden gemaakt op vrijdag 12 april van 16.00 tot 
16.45 uur. Dan gaan de communicanten deze maken, maar ieder die met hen 
mee wil knutselen en ook een palmpaasstok wil maken, is van harte welkom 
hierbij. Meld je wel even aan, dan krijg je van ons de stokken en het brood-
haantje (parochiesintandreas@home.nl). Zelf kun je dan kleine dingen als 
eitjes, rozijnen, pinda’s of andere kleine (niet zware) versieringen meenemen 
om aan de palmpaasstok te hangen. 
Tijdens de viering op zondag 14 april om 10.30 uur zullen we deze palm-
paasstokken zegenen en een kleine processie door de tuin houden, waarbij 
de kinderen met de palmpaasstokken voorop lopen. 
 
Palmtakjes  
In het weekend van 13 en 14 april vieren we Palmpasen. Dan worden palm-
takjes gezegend, die mensen mee naar huis kunnen nemen.  
Bij onze vaste leverancier van de palmtakjes heeft echter de buxusmot toe-
geslagen. Voor dit jaar hebben we nog geen alternatief. Daarom deze 
oproep: hebt u palmtakjes of weet u hoe we er aan kunnen komen, laat het 
ons dan weten, via de gastvrouwen, een van onze pastores, per e-mail (pa-
rochiesintandreas@home.nl) of telefonisch (045 - 541 33 81).   



 

 
Presentatieviering van de communicanten  
Op zaterdag 6 april zullen de tien communicantjes van dit jaar zich aan de 
parochianen voorstellen. Vrijdag 15 maart zijn de communielessen begonnen 
en in de kerk staat een koffer waarin na elke les een symbool wordt gezet dat 
past bij het thema van de les. Zo beginnen we met de kinderbijbel als eerste 
voorwerp; in de tweede les (over de schepping) tekenen de kinderen hun 
handjes die aan de koffer worden toegevoegd en na de derde les (over licht 
en doop) ligt er een doopkaars in de koffer. Zover is de koffer gevuld als de 
communicantjes zich presenteren en iets over zichzelf mogen vertellen. U 
bent allen van harte welkom op zaterdag 6 april om 18.00 uur. 
Nan Paffen 
 
 
Kruisjestocht op Goede Vrijdag 19 april 
Een andere manier om Jezus’ lijden en dood te gedenken is de kruisjestocht, 
aanvankelijk opgezet om met kinderen en jongeren het lijden van Jezus te 
koppelen aan situaties om ons heen. Inmiddels is het voor jong en oud(er). 
Start is om 15.00 uur in de Andreaskerk. Onderweg zetten we onze kruisjes 
neer op plekken in onze wijk waar ook mensen leven die met verdriet, een-
zaamheid, ziekte of handicap te maken krijgen. We staan daar even stil, 
ontmoeten mensen die kort iets vertellen, we lezen een tekst en zingen sa-
men een lied. Rond 16.30 uur zijn we weer terug bij de Andreaskerk.  
 
 
Paaswandeltocht 
Veertien jaar lang is er in oecumenisch verband een paasnachtpelgrimage 
gehouden. Gedurende de nacht naar Pasen toe wandelden we van donker 
naar licht. Drie jaar geleden kwam hieraan een eind omdat er te weinig deel-
nemers waren. De afgelopen twee jaar hebben Marianne Debets en Nan 
Paffen op eigen gelegenheid een alternatieve paaspelgrimage gelopen: van-
uit Heerlerbaan naar Wittem, om aldaar bij het opkomen van het licht en de 
zon het paasmysterie te vieren, deels in de tuin en deels in de kerk. 
Nu willen we dat idee breder aanbieden. Dus iedereen die de ervaring van 
het wandelen van donker naar licht (weer) wil meemaken, is welkom. 
We starten om 03.30 uur vanuit de Andreaskerk (Palestinastraat 326, Heer-
lerbaan) en wandelen (ca. 14 km) via Benzenrade, Mingersborg en Eijs naar 
Wittem, waar om 06.30 uur de paasviering begint. Na afloop is er gelegen-
heid om te ontbijten in de refter van het klooster (tegen vergoeding van € 5,-).  
Om mee te lopen, hoeft u zich niet aan te melden; om 03.30 uur in de Andre-
askerk aanwezig zijn, is voldoende.  
Wilt u mee ontbijten, laat het dan even weten: nan.paffen@kloosterwittem.nl 
of parochiesintandreas@home.nl.  
Nan Paffen 
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Zaterdagavondvieringen nieuwe stijl 
Het bezoek van de vieringen op zaterdagavond in onze parochie is de afge-
lopen jaren gestaag gedaald. Nog slechts een handjevol bezoekers kiest er 
voor op zaterdagavond naar de vieringen te komen. Na lang wikken en we-
gen en na overleg met de regelmatige bezoekers van de zaterdagavond-
vieringen hebben het pastoraal team en de liturgiegroep de knoop doorge-
hakt en besloten dat vanaf 1 mei de zaterdagavondvieringen niet meer in de 
kerk zullen plaatsvinden maar in de koffiekamer. Die zal dan elke zaterdag 
voor de vieringen op gepaste wijze in gereedheid worden gebracht.  
De parochie heeft jarenlange ervaring met zogenoemde 'huiskamervieringen'. 
Harry Kerckhoffs verzorgt op elke eerste vrijdag van de maand zo'n viering in 
de koffiekamer, die door de bezoekers zeer wordt gewaardeerd. Wij vertrou-
wen er op dat de viering nieuwe stijl op de zaterdagavond tot de verbeelding 
zal gaan spreken. Woon gerust een keer zo'n viering bij, na 1 mei! 
Als parochianen een intentie willen bestellen (of al hebben besteld) voor de 
zaterdagavond en een voorkeur hebben voor een viering in de kerk, dan blijft 
dat ook na 1 mei gewoon mogelijk. De parochie neemt daarover contact met 
u op. U hoeft dus niet uit te wijken naar de zondag als u de zaterdagavond 
prefereert. En ook voor feestdagen geldt dat de vieringen gewoon blijven 
plaatsvinden in de kerk. In de agenda van het parochieblad zal de plaats van 
de vieringen vanaf mei telkens worden vermeld. 
Rob Pauls 
 
 
Ontmoetingsgroep anno 2019 
De ontmoetingsgroep van de parochie bestaat uit een zestal vrijwilligers die 
zich inzetten om de daadwerkelijke 'ontmoeting' handen en voeten te geven. 
We zijn in oktober 2018 gestart met een nieuwe aanpak: in plaats van het pa-
rochiehuis open te stellen voor diegene die behoefte heeft aan een gesprek 
bij een kop koffie of thee, gaan we nu actief de wijk in. Meestal op donder-
dagmorgen trekken twee mensen van de groep te voet de wijk in om op zoek 
te gaan naar de ander, de mens die openstaat voor een ontmoeting. Met ver-
schillende manieren van aanpak proberen we mooie gesprekken op gang te 
brengen. Van mens tot mens. Vaak genoeg blijkt dat mensen inderdaad ver-
legen zitten om een praatje; anderen vinden een 'goedemorgen' genoeg voor 
dat moment. Wij merken: ontmoeting ligt voor het oprapen, als je er maar oog 
voor hebt en er even tijd voor neemt. 
Thea Klinkenberg 
 
 
Vespers in de Stille Week door PKN Parkstad 
De PKN Parkstad houdt in de Stille Week voor Pasen (15 - 20 april) elke 
avond om 19.30 uur vespervieringen in de Lutherse Kerk, Meezenbroeker-
weg 70 (hoek Vijgenweg), Heerlen.  
Aanbevolen voor wie buiten de vieringen in de Stille Week in onze eigen pa-
rochie ook bezinning zoekt op maandag en woensdag. 



 

Euregionaal Vluchtelingenplatform te gast in de Andreasparochie 
Op 7 februari was het Euregionale Vluchtelingenplatform te gast in onze pa-
rochie. Het vluchtelingenplatform wil de verschillende vluchtelingenorgani-
saties in de Euregio met elkaar in contact brengen om ideeën en initiatieven 
uit te wisselen waar anderen hun voordeel mee kunnen doen.  
Dit keer was Vlot uitgenodigd om zich voor te stellen aan de organisaties uit 
Duitsland en België. Vlot maakt deel uit van het Leger des Heils en beheert in 
Heerlen en Maastricht vijf huizen waar momenteel rond de 50 uitgeproce-
deerde asielzoekers verblijven die om uiteenlopende redenen niet terug 
kunnen naar het land van herkomst. Voor vijf cliënten van Vlot komen enkele 
protestantse gemeenten in Zuid-Limburg op voor huisvesting en kosten van 
levensonderhoud. Het werk van Vlot wordt steeds moeilijker: de financiën 
drogen op, de overheid wordt steeds strenger in de regelgeving omtrent 
asielzoekers en er is zo langzamerhand een nijpend tekort aan (vooral jonge-
re) vrijwilligers die zich willen inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers. 
Een Belgische predikante vertelde hoe het vluchtelingenbeleid in de (Duitsta-
lige) regio Malmédy/St Vith concreet gestalte krijgt – in België gaat het er wat 
minder formeel en bureaucratisch aan toe dan bij onze Duitse buren. Van 
Duitse kant werd door een jongerenwerker van de protestantse kerk verslag 
gedaan van een reis van jongeren die de vluchtroute van vluchtelingen ‘in 
omgekeerde richting’ hadden afgelegd. Gedurende twee weken reisden zij 
van München via Wenen en Boedapest en Skopje naar Thessaloniki om een 
indruk te krijgen welke moeilijkheden vluchtelingen onderweg, ook in Europa, 
moeten overwinnen om hun bestemmingen te bereiken. Een verslag van de 
reis is te vinden op www.bisansmittelmeer.de. 
Verder werd melding gemaakt van een internationaal en intercultureel jonge-
renkamp voor naar verwachting 4000 (!) jongeren in de zomer van 2020 in 
Mühlheim an der Ruhr, georganiseerd door de ‘Evangelische Jeugd in het 
Rijnland’. De bedoeling is dat jongeren iets van de cultuur van hun land van 
herkomst presenteren om elkaar beter te leren kennen. Het zou mooi zijn als 
ook Nederlandse jongeren daaraan deelnemen. Iets voor parochies en ge-
meenten om aan mee te doen? 
Rob Pauls 
 
Dubbelexpositie Loedy Leufkens en Suzanne van Dinther  
8 maart - 2 mei 
Loedy Leufkens uit Voerendaal is enkele jaren geleden begonnen met schil-
deren. Zij haalt haar inspiratie uit museumbezoek, kunstboeken, internet, 
indrukken die haar raken en cursussen die zij volgt. Zij heeft belangstelling 
voor kleur, sfeer en compositie. Haar werken zijn heel divers. Haar voorkeur 
gaat uit naar abstract, figuratief abstract en kubisme, kleurrijk of subtiel sober.  

Suzanne van Dinther, ook uit Voerendaal, vindt het geweldig om in onze door 
Laurens Bisscheroux ontworpen kerk haar schilderijen te exposeren. Zij is 
begonnen met schilderen na haar pensionering als verpleegkundige. Zij geeft 
de voorkeur aan realistisch schilderen en portretten van mens en dier.  



 

Armoedeconferentie 7 februari 
Enkele leden van de ATD Vierde wereld zijn op 7 februari naar een armoede-
conferentie geweest die in Roermond was georganiseerd door De Pijler, een 
kenniscentrum rondom armoedeproblematiek in Limburg. De Pijler maakt 
sinds 2018 deel uit van Burgerkracht Limburg (voorheen Huis van de Zorg) 
die probeert activiteiten en initiatieven in Limburg op tal van gebieden te sti-
muleren en te bundelen. Hier de indrukken die Jozé Kersten van de 
conferentie mee naar huis heeft genomen. 

Ruim op tijd kwamen we aan in het conferentiecentrum Forum in Roermond 
voor de conferentie georganiseerd door de Pijler. Centraal stond de sociale 
zekerheid, in de brede zin van het woord. Er waren vijftien stands met infor-
matie op een zogenaamd marktplein waar burgerinitiatieven, belangen- 
organisaties en/of vrijwilligersgroepen zich presenteerden. Ook wij, ATD 
Vierde Wereld, hadden een stand. Om de beurt bemanden we de stand ter-
wijl de ander rondliep en praatjes maakte met de andere standhouders en 
met bezoekers van die middag. Het was een ontspannen, open en interes-
sante middag. Naast het marktplein waren er ook zes workshops waar 
aanwezigen 'in gesprek gingen met', met als doel suggesties af te geven aan 
bestuur en politiek. Wij bezochten er elk twee. Het waren goede dialogen met 
een wederzijdse uitwisseling van kennis, ervaringen en adviezen.  

De volgende thema´s kwamen aan bod:  
- De toekomst van het lokaal sociaal beleid. 
- Arbeidsongeschikt en dan? Over afhankelijkheid en het UWV. 
- Privaat kapitaal inzetten voor maatschappelijke doelen. Wat zijn de doe-

len, uitdagingen en resultaten hiervan? 
- Bejegening, een andere relatie tussen burger en overheid. 
- Wat doet mijn gemeente als ik niet rondkom met mijn uitkering? 
- Bereikbaarheid, hoe komen instanties als Kredietbank en Sociale Verze-

keringsbank vroegtijdig in contact met mensen die kampen met financiële 
problemen? 

De dagvoorzitter was Frans Pollux, bekend van L1 en de columns in de Lim-
burger. Er was ook een ad hoc dichter, Quirien van Haelen (zijn 
artiestennaam), die leuke/spiegelende gedichten maakte over wat hij hoorde 
en zag tijdens de middag, echt top. Ik heb als afsluiting van de dag mijn ge-
dicht Luisteren mogen voordragen. Wat was ik zenuwachtig, maar uiteindelijk 
ging het goed. Het was muisstil in de zaal. Een groot applaus was de belo-
ning. Als afsluiting was er een hapje en een drankje en tijd om na te praten. 

Er was één organisatie aanwezig die onze bijzondere aandacht had, vanwe-
ge het feit dat ze armoede aan de kaak stelt met zang, sketches en een spel. 
Op zondag 2 juni komt de toneelgroep Turba naar de Andreaskerk. Meer 
daarover in een volgend parochieblad.  
Al met al een interessante dag met leuke ontmoetingen en goede gesprek-
ken. 
Jozé Kersten  



 

Euregionale Conferentie Aken 
Elk jaar organiseren de bisdommen Aken en Roermond en protestantse ge-
meenten in de Euregio een Euregionale Oecumenische Conferentie. Dit jaar 
vindt de conferentie plaats op vrijdag 22 maart in het Haus der Evangeli-
schen Kirche in Aken. Thema is dit jaar angst en agressie - de bejegening 
van hulpverleners. Er is een lezing van prof. Theo de Wit uit Tilburg met aan-
sluitend 2 x 3 workshops, bedoeld voor de omgang met agressie in de 
praktijk. De dag duurt van 9.30 uur tot 16.00 uur. Kosten € 25,- (inclusief kof-
fie en warme maaltijd, te voldoen bij aanvang van de conferentie). Locatie: 
Haus der Evangelischen Kirche, Frère-Roger-Strasse 8-10, Aken. Aanmelden 
kan (zo spoedig mogelijk) via Rob Pauls of via e-mail: dehaan-
verduyn@freeler.nl. 
 
 
Een leergesprek over Heidegger 
Kun je Heidegger uitleggen? Wie hem begrijpt, heeft geen uitleg nodig. Voor 
wie hem niet begrijpt, is de uitleg vaak een lege dop. Soms komt er een mo-
ment waarop je er even iets meer van begrijpt. Voordat je het weet, ontglipt 
het je en ben je het weer kwijt. En toch groeit zo langzaam het inzicht en be-
grip. Wat de moeite waard is, kost tijd, vaak de tijd van leven. Daarom: een 
leergesprek over Heidegger.  
Dit leergesprek wordt geleid door Rob Pauls, theoloog, pastor van de Andre-
asparochie en lid van de programmaraad van De drie ringen. 
Dinsdagavond 2 april 2019, 19:30 - 21:30 uur, Andreaskerk. 
Deelnemersbijdrage: € 10,-. Opgeven via www.dedrieringen.org. 
 
 
Amazonegebied bedreigd 
Het Amazonegebied en de inheemse 
bevolking daar worden al lange tijd 
bedreigd. De verkiezing van Jair 
Bolsonaro als president van Brazilië 
heeft de situatie nog verslechterd.  
Ook een aantal Nederlandse bedrij-
ven als Boskalis en Arcadis en de 
Nederlandse overheid spelen een 
kwalijke rol. Ze zijn betrokken bij de 
aanleg van wegen, spoorwegen en 
havens in het Amazonegebied. Daardoor dreigt de ontbossing toe te nemen 
en worden inheemse volken bedreigd. 
Binnen de parochie bekijkt een groepje mensen wat we kunnen doen om de-
ze problematiek aan te kaarten en hoe we de inheemse bevolking zouden 
kunnen ondersteunen. Samen met Heerlen Mondiaal organiseren we op 
donderdag 2 mei een Café Mondiaal over dit onderwerp in café Pelt. De bij-
eenkomst begint om 19.30 uur. 
Rens Trimp 



 

Uur van de Buurt Heerlerbaan: het laatste nieuws uit de wijk met koffie 
en gezelligheid in Bibliotheek Schunck Heerlerbaan 

Wil jij op de hoogte blijven van alle buurtnieuwtjes of kennismaken met de 
laatste trends op het gebied van huis & tuin, werk, relatie, gezondheid, hobby, 
vakantie of kunst & cultuur, kom dan buurten in de eigen wijkbibliotheek. 

Bekende en onbekende buurtgasten komen aan het woord. Maak kennis met 
je eigen buurt-bibliotheekheld. Ken je iemand die een compliment verdient? 
Wijkbewoners die zich inzetten voor de buurt of voor hun medemens kun je 
aanmelden voor de complimentenduim (via Via hub.pieters@schunck.nl of il-
hame.salhi@schunck.nl). Wij gaan deze buurtbewoners verrassen en in het 
zonnetje zetten.  

Vaste onderwerpen in het Uur van de Buurt (UVB) zijn: 
 Wie zit er op de buurtstoel? 
 Hoe drinkt onze buurtgast zijn koffie? 
 Uur van de Buurt wijknieuws 
 Wie ontvangt de complimentenduim? 
 Wat staat er in de krant vandaag?  

Op 18 maart zitten er op de buurtstoel: 
Buurtgast Rob Pauls, pastoraal werker van de Andreasparochie en regelma-
tige buurtgast in het Uur van de Buurt Heerlerbaan. Hij werkt samen met 
instanties en organisaties die actief zijn op Heerlerbaan, en komt met veel 
mensen in aanraking die in de wijk wonen of werken. Daardoor is hij goed op 
de hoogte van wat er in de wijk gebeurt en wat er bij mensen zoal leeft. Als 
regelmatige buurtgast bespreekt hij samen met de buurt verschillende the-
ma’s. De komende bijeenkomsten is het thema oud en jong op de 
Heerlerbaan. 

Buurtgasten van de Hoge School Zuyd: jonge studenten in gesprek met de 
buurt over jong & oud en leefbaarheid in de wijk Heerlerbaan. UVB nodigt ie-
dereen uit om deze jonge studenten te helpen met hun onderzoeksproject 
ergotherapie & leefbaarheid in de wijk Heerlerbaan. 

Wijkbewoner Miryam Schobben over haar buurtdeal met de gemeente en 
haar sociale projecten Doenpraten, de Mail-art en het Geluksregister . En 
buurvrouw Marlou laat proeven van haar UVB wijkrecept Aardappelsoep. 
De wijkregisseur en wijkagenten of wijkboa’s zijn natuurlijk ook aanwezig. 

Iedereen is van harte welkom om mee te praten. De koffie staat klaar tijdens 
Uur van de Buurt Heerlerbaan. Elke derde maandag van de maand van 13.30 
tot 15.00 uur. Vrije toegang. 

Heeft u vragen of wilt u ook een keer iets nieuws vertellen in Uur van de 
Buurt Heerlerbaan neem dan contact op via hub.pieters@schunck.nl of  
ilhame.salhi@schunck.nl.  

mailto:ilhame.salhi@schunck.nl
mailto:ilhame.salhi@schunck.nl
mailto:hub.pieters@schunck.nl
mailto:ilhame.salhi@schunck.nl


 

Kerkasiel afgesloten: familie Tamrazyan kan in Nederland blijven 
De Protestantse Kerk Den Haag heeft op 30 januari de doorlopende kerk-
dienst beëindigd die sinds 26 oktober werd gehouden in de Bethelkapel. Het 
politieke akkoord dat in januari werd gesloten biedt de Armeense familie 
Tamrazyan een veilig toekomstperspectief in Nederland. Scriba ds. René de 
Reuver: "De bijbelse oproep om God lief te hebben boven alles en de naaste 
als jezelf blijft voor de Protestantse Kerk de richtlijn in haar standpunt voor 
een humane oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk." 
(PKN Nieuws) 
 
De oecumenische groep, samengesteld 
uit wisselende parochieleden van de St. 
Andreasparochie en gemeenteleden uit 
de Protestantse Parkstadgemeente, is 
erg blij met deze uitkomst. Drie keer is 
er een dienst van twee uur voorbereid, 
met verschillende voorgangers. Een 
keer met als thema Voor wie zijn wij de 
naaste? Veel onderdelen uit die liturgie 
kwamen terug in de oecumenische dienst van 27 januari jongstleden in de 
Pelgrimskerk.  
De tweede keer speelden de thema’s van de adventstijd een rol, namelijk 
troost, verwachting en belofte, en de laatste keer Godsbeelden. Twee keer 
hadden we muzikale begeleiding op de aanwezige piano, verder hebben we 
a capella gezongen en geluisterd naar de zeer toepasselijke, gezongen tek-
sten van Huub Oosterhuis van de cd Om liefde. Iedere dienst was er 
gelegenheid om met elkaar over de thema’s in gesprek te gaan, hetgeen als 
een verdiepende ervaring werd beleefd. Telkens vlogen de twee uur om, en 
voelden we ons intens betrokken bij het gezin Tamrazyan en alle andere 
vluchtelingengezinnen waarvan de kinderen in Nederland geworteld zijn.  
Alleen de eerste keer kregen we de gelegenheid met het Armeense gezin te 
spreken. Hun opgesloten zijn in de bovenwoning van de kerk en hun angst 
over hun onzekere toekomst maakten diepe indruk op ons. Binnen het ge-
bouw konden zij gaan en staan waar zij wilden, maar naar buiten gaan zou 
het kerkasiel verbreken. Wat fijn dat zij nu de buitenlucht kunnen opsnuiven 
en met volle kracht aan hun toekomst kunnen werken!  
Deze gezamenlijke, oecumenische inzet voor specifiek dit gezin en voor alle 
kinderen die voor het kinderpardon in aanmerking komen, heeft de onderlinge 
band tussen de Andreasparochie en de Protestantse Parkstadgemeente ver-
sterkt. Het is inspirerend te ontdekken dat we door hetzelfde evangelie 
aangemoedigd worden om in onze maatschappij op te komen voor onze me-
demensen in nood. Waar mogelijk zullen we de gelegenheid aangrijpen om 
deze samenwerking verder vorm te geven. 
Ada Hagreis, Protestantse Parkstadgemeente 
 
  



 

In Memoriam Robert Takens *11-10-1952  † 08-02-2019 
Zonder Robert Takens en Laurens Bisscheroux 
zou de Andreaskerk niet zijn wat zij is: een 
gebedshuis waar je je welkom voelt en waar je 
op rust kunt komen. 
Velen van ons zullen zich Robert herinneren als 
de man, de beeldend kunstenaar die het 
prachtige Moeder Aarde-beeld maakte van 
Limburgse löss met het bronzen kind spelend in 
haar schoot. We kunnen elkaar niet altijd 
vasthouden, want ieder mens gaat zijn eigen 
levenspad. Hij maakte haar prachtige, serene 
gouden gezicht, lijkend op de Egyptische godin 
Re. Het zijn de verbindingen tussen hemel en 
aarde. Het was zijn meesterwerk waarvoor hij 
als bekroning de IONA-prijs in Amsterdam 
kreeg.  

'Zijn' voetendeuren zijn onlosmakelijk verbonden met deze kerk. Vraag je 
naar de 'voetenkerk' in plaats van de Andreaskerk, dan weet iedereen je te 
vertellen waar je moet zijn. 
Hij zei: "De voetendeuren zijn groot, en vormen een verbinding tussen hemel 
en aarde in tegengestelde beweging, opwaarts en neerwaarts. Het zijn mijn 
eigen voeten, ze horen bij mij, te-
gendraads; ik hoor bij de aarde, ik 
word getrokken naar boven." 
Twee jaar geleden werd Robert ziek. 
Vol goede moed en steeds maar 
weer vooruitkijkend, nog vol ideeën 
voor de toekomst ging hij het 
gevecht aan. Begin dit jaar kon hij 
niet meer lopen, en moest hij 
noodgedwongen verhuizen naar 
woonzorgcentrum De Beyart in 
Maastricht."Ik moet verhuizen van 
een paleis naar een postzegel", zei 
hij lachend. Heel snel en 
onverwachts is hij, nauwelijks een maand later, op 8 februari overleden. 
De uitvaart vanuit de Andreaskerk vond plaats op 16 februari 2019.  
Robert, je blijft in onze herinnering als een flamboyante, geestige man die in 
zijn Armanipak prachtige performances gaf in onze kerk en veel mensen tot 
tranen toe kon laten lachen. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over de 
Andreas en haar voortbestaan. Wij koesteren de kerk en onderhouden haar 
goed. 
Marga Meyer 
 



 

In gesprek met Nan Paffen.                                                                                            
Op 12 februari zit ik tegenover Nan in de koffie-
kamer van de Andreas om uit haar mond te 
horen wie zij is en wat haar bezielt; de tekst van 
Math.5, 14 is voor haar de kern: "Jullie zijn het 
licht van de wereld". Zij legt uit hoe zij die tekst 
verstaat, en ik luister.  

"Er staat niet: jullie moeten dat zijn, of: ik zou wil-
len dat jullie dat waren, of zoiets, maar: jullie zíjn 
het; het is je identiteit; je verspreidt licht door wat 
je bent; kruip dus niet in je schulp of – zoals 
Matheus zegt – onder de korenmaat; je bewijst 
de wereld geen dienst door je kleiner voor te 
doen dan je bent; we zijn geboren om Gods glo-
rie, die in ons schuilt te manifesteren. Hoewel 
deze tekst mij erg aanspreekt, vind ik ze toch 
moeilijk, zegt Nan, omdat ik eigenlijk altijd heb 
geleerd om nederig/bescheiden te zijn; hoe moet 
ik dit met elkaar rijmen? Nederigheid was voor mij: doe maar gewoon, je bent 
niet méér dan anderen. Moet ik dat dan toch anders verstaan? Dag Ham-
merskjöld zegt: "Nederigheid wil zeggen: jezelf niet vergelijken met anderen"; 
betekent het dan volgens hem: je bent uniek, durf dát te zijn, je unieke zelf, 
durf te koersen op eigen kracht…? 

Ik ben geboren in 1958 in Landgraaf als oudste van vier. Ons gezin was niet 
zo kerkelijk; ik was een uitzondering; kapelaan (later bisschop) Wiertz en een 
HTP-stagiair (die priester is gewijd in het bisdom Breda) hebben daar een 
grote rol in gespeeld; ik mocht van hen misdienaar zijn en dat was best revo-
lutionair in die tijd, een vrouw aan het altaar. Ik weet nog goed dat ik als kind 
bij tijd en wijle heel boos was omdat je als meisje geen pastoor mocht wor-
den. Ik ging theologie studeren in 1976 op de HTP. Met de nodige bagage 
werd ik in 1979 godsdienstlerares op de Claramavo in Eikenderveld, een jaar 
later op Mariaheem in Sittard voor MBO beroepsverzorgenden; dit heb ik tot 
1994 gedaan. Maar tegen het einde begon het mij tegen te staan, omdat bij 
de jeugd in die tijd godsdienst niet meer stoer was. Ik ben toen gestopt, maar 
heb na 2000 mijn opleiding afgemaakt met doctoraat catechese bij professor 
Aad de Jong. Vanaf 2010 ben ik deeltijds werkzaam in Wittem als begeleider 
van pelgrimages, iets wat mij op het lijf geschreven is.  

Tijdens mijn afstudeerperiode was ik ook districtscatechete in Limburg. Mijn 
uitgangspunt bij catechese was: vertrekken vanuit de verhalen van ouders en 
kinderen; in sommige kringen werd dit niet missionair genoeg gevonden. Na 
mijn HTP in 1980 ben ik getrouwd met Joop; wij gingen wonen in Heerler-
baan en kregen twee kinderen; en sinds kort ons eerste kleinkind; wij voelen 
ons rijk.  



 

Ik ben altijd, tot op de dag van vandaag naast mijn werk of studie, als vrijwilli-
ger intensief betrokken geweest bij de Andreasparochie; de kerk die qua 
bouw en symboliek maar ook inhoudelijk een frisse nieuwe koers voorstond, 
sloot nauw aan bij mijn eigen ontwikkeling; er was namelijk alle mogelijke 
ruimte voor de vrouw in de kerk. Ik voelde dat ik gaandeweg in de wisselwer-
king met anderen groeide in mijn geloofsovertuiging en tot mijn verrassing 
steeds meer durfde koersen op eigen kracht en inzicht.  

Mijn specifieke aandachtsveld in de parochie is catechese; ik ben graag bezig 
met kinderen. Jammer genoeg neemt de interesse van ouders en kinderen 
voor ons aanbod af; ik weet niet goed hoe ik dat moet verstaan. Toch ben ik 
niet negatief over de jeugd; het feit dat zij massaal de straat op gaan bijvoor-
beeld voor een betere wereld, vind ik een hoopvol teken; heeft dat misschien 
toch iets met geloof te maken, met God die in hen iets nieuws aan het bekok-
stoven is?  

Geloven betekent voor mij: God in de ander laten zien, God in de wereld la-
ten oplichten. Om de accu van mijn geloof op te laden heb ik gemeenschap 
nodig, een gebouw, passende teksten, liederen, etc.; en om mijn geloof uit te 
dragen heb ik anderen nodig, met wie ik dit samen kan doen, ook in de oe-
cumene; ik denk hier bijvoorbeeld aan onze gezamenlijke deelname aan de 
vieringen rond het kerkasiel in de Bethelkerk in Den Haag.  

Hoe denk ik over leven na de dood? Het lichaam vergaat, dat wel, maar toch 
geloof ik dat er iets van mij blijft, iets unieks; en dat is meer dan alleen maar 
de herinnering; mijn verdriet om iets, mijn liefde, mijn verlangen naar iets, 
mijn geest/kracht hebben ergens post gevat en dat blijft volgens mij.” 

Met deze gedachte zijn wij aan het einde van dit interview; Nan wil het stokje 
doorgeven aan iemand van de jongere generatie, aan Daniëlle Voragen-
Fokkens; haar verhaal mogen we tegemoet zien in het parochieblad van april.    
Geert Bles   
 
 
19 Mei 2019, 14.30 uur: Trio Vivente 
Trio Vivente heeft samen met schrijver/dichter Jacques Smeets een pro-
gramma samengesteld van een aantal drieluiken. Schilderij/foto - gedicht -
muziek. Jacques Smeets heeft bij de schilderijen/foto’s gedichten gemaakt 
die erbij passen of soms contrasterend zijn, maar in ieder geval stof geven 
om erover na te denken. Het is een middagprogramma zonder pauze. Na af-
loop wordt er nagepraat over de muziek en de teksten onder het genot van 
koffie/thee. De entreeprijs is € 5,-. 
Schrijf deze datum alvast in uw agenda.  



AGENDA 

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

8 maart - 2 mei  
Expositie Loedy Leufkens en Su-
zanne van Dinther 

Donderdag 21 maart 
10.00 uur: leesgroep Vraag en 
het wordt gegeven 

12.00 uur: soep met inhoud 

Woensdag 27 maart 
19.30 uur: Cantorgroep 

Donderdag 28 maart 
14.00 uur: gespreksgroep kerk 
en geloof 
19.00 uur: gespreksgroep kerk 
en geloof 

Dinsdag 2 april 
19.30 uur: Rob Pauls over Hei-
degger. Lezing voor De drie 
ringen. 
Andreaskerk 

Donderdag 4 april 
10.00 uur: leesgroep Vraag en 
het wordt gegeven 

Dinsdag 9 april 
20.00 uur: ouderavond commu-
nicanten 

Woensdag 10 april 
19.00 uur: Cantorgroep 

Donderdag 11 april 
20.00 uur: pastoraal team en pa-
rochiebestuur 

Donderdag 18 april 
10.00 uur: leesgroep Vraag en 
het wordt gegeven  

Vrijdag 19 april 
Geen In gesprek met de Bijbel 

COLOFON 

Contact 
Palestinastraat 326 
6418 HP Heerlen 
045 - 541 33 81 
parochiesintandreas@home.nl 
www.sintandreas.nl 
facebook.com/andreas-parochie 
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 

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 
8 februari 2019 
Robert Takens 

15 februari 2019 
Toos Visbeek-Cox 
 

Het volgende parochieblad verschijnt in de 
week van 15 april. Intenties  en kopij voor 
16 april t/m 12 mei graag uiterlijk 1 april 
opgeven.  

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


 

VIERINGEN 
23 maart - 19 april 

Donderdag 21 maart 
10.30 uur: Corisbergviering 

Zaterdag 23 maart 
18.00 uur: woord- en communie-
viering 

Zondag 24 maart 
10.30 uur: woord- en communie-
viering 
kindernevendienst 
Koor: Sound of Peace and Free-
dom 
14.00 uur: presentatieviering 
vormelingen 

Zaterdag 30 maart 
18.00 uur: eucharistieviering 

Zondag 31 maart  
10.30 uur: eucharistieviering met 
kindernevendienst 
Gebed voor Jac van der Scheer 
(jaardienst)

Vrijdag 5 april 
10.30 uur: eerstevrijdagviering 

Zaterdag 6 april 
18.00 uur: presentatieviering communi-
canten 

Zondag 7 april 
10.30 uur: woord- en communieviering 
Gebed voor mevr. v.d. Geijn (uit dank-
baarheid vw haar 91

e
 verjaardag) en haar 

man Jan, zoon Piet en kleindochter Esther 

Zaterdag 13 april 
18.00 uur: eucharistieviering  

Palmzondag 14 april  
10.30 uur: eucharistieviering 

Dinsdag 16 april 
19.00 uur: stilteviering op weg naar Pasen 

Witte Donderdag 18 april 
19.00 uur: eucharistieviering 
Koor: Cantorgroep 
Gebed voor Leo Sikkenga 

Goede Vrijdag 19 april 
15.00 uur: kruisjestocht 
19.00 uur: Goedevrijdagviering 


