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Afscheid van 2015 
Welkom 2016, jaar van de barmhartigheid  

 
We namen afscheid van een in alle opzichten turbulent 2015. Vluchtelingen 
onder de meest bizarre omstandigheden onderweg, kleine kinderen, baby's, 
bombardementen, aanslagen. Informatie, oorverdovend en 
hartverscheurend, te veel en te vaak om het echt tot je te kunnen laten 
doordringen, en als je probeert open te staan voor wat er echt gebeurt, dan 
wil je weglopen, wegkijken, doorleven zoals het eerder was.  
 
Tot je merkt dat 'gewoon' doorleven geen optie is, dat je vroeg of laat wordt 
ingehaald door een realiteit die ondanks alle beelden vol geweld en ellende, 
niet alleen maar ellende en narigheid oplevert. Wanhoop is nooit alleen maar 
wanhoop; vaak zijn er op zulke momenten mensen die onverwacht 
goeddoen, of omstandigheden die onverwacht goed zijn. 
Luister maar naar verhalen van mensen, naar Bijbelverhalen en verhalen uit 
andere tradities. 
  
In de Andreasparochie hebben we afgelopen maanden ook verhalen 
verzameld. Ren Lantman, collega-theoloog uit Sittard, heeft acht mooie 
interviews gehouden en opgeschreven in de brochure Gabriel ontmoet 
Andreas. 
Laurens Bisscheroux gaf onze kerk de naam 'kamer van Gabriel' naar de 
boodschap die de engel aan Maria gaf. Het moest volgens Bisscheroux een 
kerk worden die qua vorm en symboliek nieuwe inhoud kon geven aan het 
voorbeeld van Jezus van Nazareth. En het is gek, de festiviteiten en acties in 
het afgelopen jaar maakten, dat we het kerkgebouw nog meer zijn gaan 
waarderen dan voorheen, omdat het zo goed past bij het kerkzijn dat we 
willen uitdragen. De brochure over "een springlevende parochie, dicht bij de 
beleving van mensen" kost € 7,50. 
  



 

We hebben als parochie vanaf oktober enthousiast meegedaan aan de acties 
voor Serious Request, voor jongeren in conflictgebieden. De bijbelmarathon 
was een indrukwekkend gebeuren. Van kaft tot kaft werd de Bijbel gelezen, 
door jan en alleman, zó mooi om te zien en mee te doen, met respect en in 
verbondenheid. Een solidariteitsmaaltijd werd geserveerd in een feestelijke 
koffie- en huiskamer, en wie niet mee kon eten, kon betalen voor wie de 
gevraagde € 10,= teveel was. Jongeren hielden spontaan een kerstmarkt in 
de parochie, met oude en zelf geknutselde spullen en lekkernijen. Hulp was 
er bij de zangmiddag in de Annakerk, bij de pop-up kerk, en er was een 
deurcollecte. Serious Request werd een feest dat Heerlen zich nog lang zal 
herinneren om de belangeloze inzet van velen en het plezier en de 
verbondenheid die het opleverde. Onze kerk was op de slotavond minder 
bezet, maar Serious Request is er maar één keer. 
  
Het pastoraal team werkt nauw samen met het parochiebestuur. Op een 
avond in november hebben we nagedacht over waar we staan en waar we 
van dromen als we denken aan de toekomst van onze kerk. 
Verantwoordelijkheid en begeleiding geven aan vrijwilligers die zich inzetten 
zoals Jezus dat deed voor mensen die het minder hebben getroffen, dáár 
gaat het ons inziens om. 
In het nieuwe jaar gaan we geregeld zo samenkomen, ook met de 
kartrekkers van de werkgroepen. En we zullen u informeren, een aantal 
keren na een viering, en via het parochieblad, de website of Facebook. We 
vinden het heel fijn als u ons ook persoonlijk aanspreekt.  
  
We proberen in het komend jaar – samen met mensen van de protestantse 
kerken van De Ark en aan het Tempsplein – onze koffiekamer een middag 
per week te openen voor de vluchtelingen van het AZC; hen in contact te 
brengen met mensen in de wijk, een luisterend oor te bieden, een kop koffie, 
thee, soep of een speelplek voor de kinderen,  
en  
onze kerk is klaar om andere vormen van uitvaarten te laten verzorgen door 
uitvaartondernemers, voor lezingen en concerten, en jaarlijks een 
tentoonstelling van een religieuze Limburgse kunstenaar (wordt vervolgd) . 
  
Laudato Si', gezegend zijt Gij, onze parochie, onze gezinnen, alle mensen 
die wonen in onze wijk. Dat 2016 een jaar wordt waarin barmhartigheid voor 
mensen onze leidraad is. 
Eline Claassens 

 
  



 

Laudato Si' – een oproep van de paus, deel 1 
In december werd op drie achtereenvolgende dinsdagen een bijeenkomst 
gehouden rond de brief van Paus Franciscus, Laudato Si’.  
Een enthousiaste groep parochianen dacht na over hoe wij omgaan met de 
aarde als aan ons gegeven, om haar te bewonen en te beheren. En ook hoe 
we dat vaak niet goed doen, waardoor het milieu en de armen hiervan de 
dupe worden. We bespraken de oproep van de paus om stappen te zetten 
om beter te zorgen voor de wereld, ons gezamenlijk huis. Allerlei concrete 
plannen vlogen over de tafel: van ‘minder vlees eten’ tot ‘zo min mogelijk 
plastic gebruiken’; van werken aan ‘een groene kerk’ tot een ‘weggeefkast’ 
op het plein; van een ‘leesgroep’ tot het schrijven van een stukje in elk vol-
gend parochieblad. 
Al deze ideeën worden nog verder bekeken en verwerkt tot een soort stap-
penplan voor het komende jaar. In elk geval is er een enthousiast begin ge-
maakt en ziet u hier al een eerste stukje in ons parochieblad. Heeft u zelf nog 
meer ideeën of wilt u meedoen, laat het ons weten.  
 
 
Gebedsweek voor de eenheid 
Van 17 tot 24 januari vindt de jaarlijkse oecumenische week plaats. De week 
start op zondag 17 januari in de Andreaskerk met een oecumenische viering 
om 10.30 uur. Het thema van de viering is: 'Als het woord aan ons, aan mij is, 
dan zeg ik...' Deze vraag leggen we aan alle kerkgangers voor. U krijgt in de 
viering gelegenheid een antwoord te geven. 
Wat zeggen wij als mensen ons bevragen over wat onze kerk nog voorstelt? 
Wat mijn geloof betekent in een wereld te midden van geweld? Kunnen wij 
vanuit het evangelie antwoorden formuleren? 
 
 
Expositie Tonnie Laarhoven-Smeets 8 januari - 3 maart 2016 
Tonnie heeft het knutselen van haar moeder meegekregen. De meeste 
schilderijen maakt zij vanuit haar gevoel, en het is voor haar telkens weer 
een uitdaging om zich een nieuwe techniek eigen te maken. Beeldend 
kunstenaar Maarten Willekens heeft haar daarbij veel geleerd. Naast het 
schilderen maakt Tonnie sieraden, kaarten en gedichten en houdt zij zich 
bezig met boekbinden. Zij staat op o.a. de Heerlense kunstmarkt op 23 april. 
Tonnie vindt het een groot voorrecht om in de Andreaskerk te mogen 
exposeren. Kijk ook even op haar website: www.tonniesfisternolkes.nl. 
  



 

Tarieven voor vieringen 2016 
In het algemeen worden in onze parochie de adviestarieven van het bisdom 
gevolgd. Voor 2016 zijn dat de volgende bedragen:  
 Intentie:                €  25,00 
 Gestichte jaardienst: viering op zaterdag en zondag 

5 jaar             € 125,00  
     10 jaar            € 250,00 
     20 jaar            € 500,00  
 Huwelijksviering:             € 400,00

1
 

 Uitvaartviering/herdenkingsdienst/afscheidsviering:   € 400,00
1
 

 Begeleiding naar crematorium/andere begraafplaats 
na voorafgaande kerkdienst          €  50,00 

 Viering in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 400,00
1
 

 Jubileumviering (als extra viering)        in overleg 
1
Heeft men in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de desbetreffende 

kerkdienst c.q. viering in het crematorium de minimumkerkbijdrage betaald, 
dan wordt dit bedrag niet in rekening gebracht. Was de bijdrage minder, dan 
wordt de totale bijdrage in mindering gebracht op het te betalen bedrag. Voor 
2016 is de minimumbijdrage vastgesteld op € 100,00 per jaar. 
 
31 januari, 14.00 uur: boekpresentatie en uitreiking beeldje 'Moeder 
Aarde' 
Bij gelegenheid van het Laurens Bisscheroux-jaar in onze kerk heeft 
beeldend kunstenaar Robert Takens – vrij naar het oorspronkelijke kerkbeeld 
– een bronzen sculptuurtje gemaakt van 'Moeder Aarde'. Aan de mensen die 
hiervoor hebben ingeschreven, wordt het beeldje persoonlijk uitgereikt, 
waarbij het certificaat van echtheid wordt gesigneerd. 
Tevens zal Elisabeth Marain, vriendin van Robert Takens, haar tiende roman 
presenteren. Elisabeth Marain, geboren te Brugge, is een veelzijdige 
Vlaamse auteur van romans, kinder- en jeugdboeken, toneel, columns en 
reisverhalen. Haar grootste bekendheid heeft zij gekregen met de roman 
Rosalie Niemand (1988) waarvoor zij vele prijzen heeft ontvangen.  
In november 2015 werd haar roman Het is stil waar het niet waait in België 
gepresenteerd. Nu wordt deze roman in Nederland gepresenteerd.  
De roman gaat over het leven van Gustave en Julia, afkomstig uit twee heel 
verschillende families. Gustave heeft nog een liefde: de zee. Als de Tweede 
Wereldoorlog uitbreekt missen zij de kans om naar Engeland over te steken, 
en voelt Gustave zich gedwongen voor de Duitse bezetter te werken om zijn 
gezin te kunnen onderhouden. Na de bevrijding wordt hij hiervoor gestraft. Hij 
kiest uiteindelijk voor een baan als kapitein in de hoop dat de vrijheid die de 
zee hem biedt, opweegt tegen het stigma dat hem op het land achtervolgt. 
Elisabeth zal een powerpointpresentatie geven over haar boek, waarbij zij 
vooral ingaat op de achtergrond en totstandkoming ervan. Daarna signeert zij 
de gekochte boeken.  



 

Defence for Children Sierra Leone, een update 
De Stichting Taiama Andreas voert samen met Defence for Children Sierra 
Leone in Kabala een project uit waarin een groep van 40 kinderen gedurende 
3 jaar wordt getraind in bewustwording van hun burgerschap, de politieke 
situatie, gelijke man-vrouwverhoudingen en het opkomen tegen misstanden 
als het vroeg uitgehuwelijkt worden en verkrachtingen. Ze worden getraind 
om tegenover lokale, regionale en landelijke overheden te verwoorden wat er 
aan de hand is. In Kabala bestaat de groep uit een lokale raad van de nu 40 
samenwerkende kinderen. Het is de bedoeling dat vertegenwoordigers van 
deze groep gaan deelnemen aan een landelijke raad. 
Het project is nu driekwart jaar bezig en wordt uitgevoerd door Samira 
Halloway, die dergelijke projecten kent uit andere regio’s. De kinderen komen 
twee keer per week bij elkaar. Naast de trainingen zijn er activiteiten die de 
groepsband verstevigen. 
In eerste instantie is de lokale overheid bezocht en werd samenwerking met 
andere lokale groepen gezocht. Instanties waren blij dat een dergelijk project 
wordt uitgevoerd. Door de burgeroorlog en de ebolacrisis zijn veel 
volwassenen overleden; daardoor is er een grote groep jeugdigen die het in 
veel gevallen zelf maar moet uitzoeken. Daar moet veel in geïnvesteerd 
worden. 
Samira Halloway brengt regelmatig verslag uit van de activiteiten. Onlangs 
was de directeur van Defence for Children Sierra Leone in Nederland en 
heeft ons bezocht. Wij namen met haar het project door, stelden vragen en 
deden suggesties. We bespraken o.a. een aantal praktische zaken zoals het 
realiseren van apart sanitair voor meisjes in de scholen. Nu is het zo dat veel 
meisjes tijdens de menstruatie niet naar school gaan. Als de groep erin slaagt 
om dat voor elkaar te krijgen is dat een directe bevestiging van hun status als 
groep. Dat draagt bij aan hun zelfvertrouwen. We spraken ook over een 
uitwisselingsbezoek. In de toekomst zullen we kijken waar hier de 
mogelijkheden liggen. 
Voor de Vastenaktie zal er door de kinderen een filmpje worden gemaakt van 
hun activiteiten. 
Ondanks de vertraging die het project door de ebolacrisis heeft opgelopen, 
ligt het project dankzij het harde werk van Samira op schema.  
Gard Verstegen 
 

 
 
 



 

AGENDA 
 
Vrijdag 15 januari 
10.30 uur: Op weg met de Bijbel 
 
Dinsdag 19 januari 
20.00 uur: pastoraal team 
 
Dinsdag 26 januari 
16.00 uur: les communicanten De 
Pyler 
 
Vrijdag 29 januari 
15.30 uur: ComKids 
 
Zondag 31 januari 
14.00 uur: Overdracht beeldje 
Moeder Aarde door Rob Takens en 
boekpresentatie 
 
Dinsdag 2 februari 
19.30 uur: Taiama-Andreas 
 
Woensdag 3 februari 
19.30 uur: Bijbelquiz 
Ontmoetingskerk, Emmaplein 15, 
Geleen 
Aanmelden bij Joke van der Steen 
0464584618 
vander_steen@zonnet.nl 
 
Donderdag 11 februari 
20.00 uur: parochiebestuur 
 
Dinsdag 16 februari 
16.00 uur: les communicanten De 
Pyler 
 
Woensdag 17 februari 
20.00 uur: pastoraal team 
 
Donderdag 18 februari 
19.00 uur: vormselles 

 

VIERINGEN 
16 januari t/m 14 februari 
 
Zaterdag 16 januari 
18.00 uur: woord- en communieviering 
Zondag 17 januari 
10.30 uur: oecumenische viering 
 
Zaterdag 23 januari 
18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 24 januari 
10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor Hannie Thissen-Popken 
Aansluitend informatie actie Kerkbalans 
 
Zaterdag 30 januari 
18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 31 januari 
10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor Huub van Ooijen 
(jaardienst) 
 
Vrijdag 5 februari 
10.30 uur: eerstevrijdagviering 
 
Zaterdag 6 februari 
18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 7 februari 
10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor Daniël America vanwege 
verjaardag 
 
Woensdag 10 februari Aswoensdag 
19.00 uur: oecumenische viering 
 
Zaterdag 13 februari 
18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 14 februari 
10.30 uur: eucharistieviering 



 

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

 
Het volgende parochieblad 
verschijnt in de week van 15 
februari. Intenties voor 20 februari 
t/m 13 maart graag opgeven voor 
1 februari. 
  

Presentatieviering 
Op zaterdag 27 februari zullen de 
kinderen die dit jaar de eerste 
communie doen, zich aan de parochie 
voorstellen. In de viering van 18.00 uur 
kunnen wij naar hun verhalen luisteren, 
worden hun foto’s opgehangen en 
kunnen we alvast kennismaken met het 
communie-thema: leven = groeien. 
Iedereen is van harte uitgenodigd voor 
deze viering.  
 
 
 
Activiteiten De drie ringen 
Op 19 januari wordt het boek De 
Tweeling van Tessa de Loo besproken 
(14.00 uur, De drie ringen, 
Panhuysstraat 1, Wijnandsrade). Van 6 
t/m 17 april is de musical die op dit boek 
is gebaseerd, te zien in het 
Parkstadtheater te Heerlen.  
Donderdag 28 januari geeft docent 
creatief schrijven Frans Wolswijk een 
workshop poëzie (10.00 uur in De Ark, 
Op de Heugden 23, Landgraaf).  
2 februari kunt u kennismaken met de 
remonstranten, een vrijzinnig-christelijk 
kerkgenootschap (14.30 uur in De Brug, 
Tempsplein 14, Heerlen). 
Meer informatie over deze en andere 
activiteiten vindt u op 
www.dedrieringen.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

