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Laudato Si' 
 
Oftewel 'Geprezen zijt Gij'. Het is een zin uit het Zonnelied van  Franciscus 
van Assisi uit de twaalfde eeuw, door paus Franciscus gekozen als titel voor 
zijn tweede encycliek (rondzendbrief) Laudato Si' (verschenen in juni 2015). 
De alarmerende berichtgeving over de klimaatverandering, veroorzaakt door 
menselijk gedrag vanuit een verlangen naar onbeperkte groei en eigenbe-
lang, was dé aanleiding tot het schrijven van deze encycliek. Een zorg die 
door steeds meer mensen wordt gedeeld en die aanleiding werd voor bijv. de 
te houden COP21-klimaatconferentie van 30 november tot half december in 
Parijs. 
 
"Onze zuster, Moeder Aarde, die ons draagt en voedt, schreeuwt tot ons om 
hulp, omdat wij haar zo gewond hebben door onze gewelddadigheid ten op-
zichte van haar, door het onverantwoordelijke gebruik en misbruik van de 
goederen die God haar heeft geschonken."  Met deze zin opent de encycliek 
van paus Franciscus. 
 
De paus roept op tot een breed engagement voor de arme (persoonlijk, lo-
kaal, door milieuorganisaties, politiek, economie, religies en wetenschap) 
door middel van de dialoog over de toekomst van onze wereld, 'ons geza-
menlijk huis'. Alleen zó kan er een breed gemeenschappelijk onder-
scheidingsvermogen groeien, dat een nieuw verbond tussen mens en milieu 
mogelijk maakt, een verbond zoals het beschreven staat in het Bijbelboek 
Genesis, de schepping (letterlijk de 'wording') van de aarde. Vreugde, vrede, 
soberheid, rust, menselijke rechtvaardigheid en een duurzame wereld, hoe-
zeer verlangen we naar deze waarden, als we eerlijk zijn? 
 
In de Andreasparochie pakken wij de oproep van de paus tot engagement 
voor de arme serieus op. Laudato Si' wordt het nieuwe jaarthema, officieel bij 
de eerste zondag van de Advent. 
Zodra de Nederlandse vertaling gereed is gaan we binnen de liturgie en een 
aantal werkgroepen actief met de in de encycliek aangedragen argumenten 
en voorstellen aan de slag. 
Eline Claassens 

 



 

20 september: startzondag 
Op startzondag 20 september maken we een begin met Laudato Si' door ons 
te bezinnen op wat ons bindt aan de Christuszuil, die zo prominent in onze 
kerk aanwezig is. Alle werkgroepen zijn uitgenodigd een vlaggetje met daar-
op een woord over wat hen bindt, aan te leveren. Na deze viering is er 
feestelijke koffie en thee met door de groepen aangeleverde lekkernijen. 
 
Vredesweek 
Dat weekend is ook de start van de Vredesweek, met op zaterdag van 10.30 
tot 16.30 uur in Heerlen centrum Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen, 
met stands van diverse mondiale en lokale (vredes)groepen en optredens 
van muziek- en dansgroepen. Ook de Raad van Kerken is vertegenwoordigd. 
 
Op zondag om 14.00 uur start bij het kerkhof aan de Akerstraat een korte 
tocht langs de 'Stolpersteine' in Heerlen. De wandeling duurt ongeveer an-
derhalf uur en eindigt op de kruising Promenade-Honigmanstraat. Daar wordt 
de monumentale boom benoemd tot Vredesboom. De wandeling vindt plaats 
o.l.v. geschiedenisleraar Martin van der Weerden. Na de wandeling kunnen  
in café Pelt indrukken en ervaringen worden gedeeld. 
 
 
Vrede verbindt?  
Ik heb een hekel aan zo’n vredesweek,  
aan woorden van hoop die  
met je op de loop gegaan,  
zo’n beek van fris water moet vormen.  
Zo een waar iedereen uit drinken mag  
waarna men versuft verzucht:  
’ach, kwamen we de oorlog toch voorbij’,  
verlangend naar een wereld van conformen.  
 
Uit gedicht 'Vrede' van Robert Roth, winnaar Vredesweek Oegstgeest 2014 
in: Pax magazine 
 
 
 



 

ComKids 
Nu de scholen weer begonnen zijn, zijn we op 11 september ook weer van 
start gegaan met de ComKids. De eerste activiteit was gericht op startzon-
dag. Ook deze groep zal proberen een mooi vlaggetje te maken om aan de 
grote Christuszuil op te hangen. In oktober zullen de jongelui een bijdrage le-
veren (in de vorm van iets lekkers) aan de ziekenzalving, d.w.z. aan het 
gezellig samenzijn na deze viering. Ook wie niet de ziekenzalving ontvangt, is 
van harte welkom bij zowel de viering als het koffiedrinken erna.  
Marleen en Nan 
 
Ziekenzalving op vrijdag 2 oktober om 15.30 uur 
De ziekenzalving, ook wel het sacrament van de zieken genoemd, is gericht 
op leven, op het ontvangen van kracht voor onderweg. Als ons leven moeilij-
ker wordt, om wat voor reden dan ook, dan kunnen wij kracht en bemoediging 
goed gebruiken. Afhankelijk worden van anderen is een moeilijke opgave, 
maar als je steun ondervindt van een gemeenschap om je heen, dan is het 
misschien beter te dragen.  
De Andreasparochie wil een gemeenschap zijn, waarin 'ziek' en 'gezond' 
goed met elkaar omgaan, door te willen geven en te willen ontvangen van el-
kaar. We hopen van harte dat ook niet zieken bij deze viering aanwezig 
zullen zijn. Familie, vrienden, buren, parochianen, samen, om te bidden om 
troost, vrede, kracht en vertrouwen voor en met elkaar. Na de viering ontmoe-
ten we elkaar in de koffiekamer. U kunt zich opgeven bij een gastvrouw (zie 
achterpagina), bij Annemarie Noijen telefoonnummer 06-24999855 of per 
mail: parochiesintandreas@home.nl. 
de pastoraatgroep: Annemarie Noijen, Anita Gulpers, Marga Meijer, Joke 
Adriaansen, Marijke Canlon, Toets Zeedsen, Gerda Hayes, Wil Heijster 
 
Opbrengst MIVA-collecte 
De opbrengst van de MIVA-collecte  van 29/30 augustus was € 107,95. 
 
Vrijwilligersmiddag  
Op zondag 6 september werden de vrijwilligers van onze parochie in het zon-
netje gezet. Na de viering was er koffie met lekkers. Daarna vertelden Jeroen 
Bisscheroux over zijn vader Laurens, de architect van onze kerk, en Rob Ta-
kens over de kunstwerken die hij voor onze kerk heeft gemaakt: de grote 
voetendeuren en het Moeder Godsbeeld. En hoe deze werken van de plaat-
sen waar ze gemaakt waren, naar Heerlen kwamen!  
Beide heren hielden zich keurig aan de afspraak om het kort te houden, zodat 
er nog voldoende gelegenheid was voor vragen en om stil te staan bij de ten-
toongestelde werken van Laurens Bisscheroux.  
Daarna werden de vrijwilligers getrakteerd op een heerlijke Afghaanse maal-
tijd, bereid door Basira Sediqi. Er heerlijk gegeten en gezellig nagepraat. 
En gelukkig hielpen veel vrijwilligers daarna ook weer met opruimen. Want 
waar zouden wij zijn zonder onze vrijwilligers… 
Karin van Doormaal 



 

Interkerkelijke vredeswake  
op 4 september in de Andreaskerk, de Ark in Landgraaf en de kerk van het 
Leger des Heils in Brunssum vanuit de Raad van Kerken Parkstad 

 
In een ruime kring zaten we in de Andreaskerk rond 'Moeder Aarde'. Moslims, 
christenen van protestantse en katholieke zijde, mensen van de Baptisten-
kerk in Treebeek, en mensen die aangaven niet gelovig te zijn, om samen te 
bidden, stil te staan, onze angst en zorgen delend over wat er gebeurt in de 
wereld en in Europa, met een toenemende stroom vluchtelingen. Het voelde 
goed onze angst en machteloosheid te delen, en te luisteren naar teksten uit 
onze traditie; naar psalm 8: "Wat is de mens dat Gij aan hem denkt? Dat Gij 
de mens zo kwetsbaar en bewogen, maar ook soms hard en ongevoelig, dat 
Gij hem de schepping toevertrouwt?!" En woorden van Louise Korthals: 
"Mens! Als je voor God speelt, als je zo graag voor God speelt, doe dan in 
godsnaam je best!" 
In de discussie constateerden we dat het 'wij-zij'-denken waar wij vaak auto-
matisch vanuit gaan, geen stap in de goede richting is. Kleine stapjes van 
toenadering, als elkaar goedendag zeggen, kan al (een gevoel van) toenade-
ring en respect laten ontstaan. Evenals opmerkingen als: elk mens heeft zijn 
eigen-aardigheden, bruggen bouwen, verdraagzaamheid, vertrouwen, hoop, 
delen op kleine schaal, vriendelijkheid. 
 

We ontstaken kaarsjes rond een beeldje van mensen in een kring die elkaar 
de hand reiken, en sloten staande af met een geloofsbelijdenis van Dorothee 
Sölle: "Ik wil geloven in het recht van de mens, in de open hand, in de kracht 
van de overtuiging. Ik wil geloven in de liefde die verdraagt, in de weg van 
mens tot mens, in een woord dat zegt wat het zegt. Ik durf geloven in de 
nieuwe mens, een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen." 
 

In de koffiekamer kwam later nog een kleinere groep samen om bovenge-
noemde tekst op te stellen en er een handtekening onder te zetten. 
A. Bellemakers, Hans Heijster, T. Spronk, Z. Labyed, Geert Bles, R. Visser, 
R. Noestheden, Lenie en Leo Sikkenga, Will Heijster-Thoen, Nelly van Ooij-
en, Sabine Müller, Eline Claassens 

 
 
Expositie Mariet Leufkens - 19 september tot 29 oktober 
Mariet is geboren in Nattenhoven, een dorpje langs de Maas; nu woonachtig 
in Buchten. Toen zij zonder werk kwam te zitten, wilde zij toch een goede 
daginvulling hebben. Zij heeft bij verschillende docenten les gehad in tekenen 
en schilderen. Daarna volgde zij de opleiding beeldende kunsten aan de 
Kunstacademie Maasmechelen, die zij in 2015 heeft afgerond. 
Het liefst werkt zij met olieverf, en haar inspiratie haalt zij voornamelijk uit de 
natuur. Behalve fantasielandschappen maakt zij portretten van mensen en 
dieren. 



 

Om in uw agenda te noteren: 
 
Op weg met de Bijbel 
Een nieuw jaar op weg met de bijbel beginnende op vrijdag 18 september om 
10.30 uur. Anders dan tot nu toe (een profeet uit het Eerste Testament), pra-
ten we samen over de eerste lezing (vaak uit het Eerste Testament) en een 
Evangelielezing (altijd uit het Tweede Testament). Wij zorgen dat er kopieën 
zijn! De bijeenkomsten zijn steeds op de derde vrijdag van de maand om 
10.30 uur: 16 oktober, 20 november en 18 december. Van harte uitgenodigd,  
Nan Paffen, Geert Bles, Harry Kerckhoffs, Eline Claassens 
 
Franciscus Spreekt 
Theatermaker Geert Fierens laat u in zijn voorstelling met theatergroep 
Roeach kennismaken met Franciscus van Assissi. Op 20 september om 
16.00 uur in de O.L.Vrouwe van Lourdeskerk (hoek President Rooseveltlaan-
Voltastraat) in Maastricht. Toegang € 5,=. Kijk op: www.fanciscusspreekt.be. 
 
Millennium +,  einde armoede 
De millenniumwerkgroep van HeerlenMondiaal organiseert op 28 september 
een dag over de Millenniumdoelen: acht doelen om een einde aan extreme 
armoede te maken. In 2015 zouden de doelen bereikt moeten zijn. Is dat ge-
lukt? Wat is er aan gedaan? Hoe gaan we verder na 2015? 
Vanaf 19.30 uur is er een uitgebreid programma in het auditorium van het 
Bernardinuscollege. Midas Verheijden interviewt mensen die werken aan het 
bereiken van de millenniumdoelen. Ook het werk van Taiama-Andreas komt 
aan de orde. Eric Smaling (Tweede Kamerlid voor de SP) geeft zijn visie op 
het einde van de armoede. Mensen uit politiek, onderwijs, bedrijfsleven en 
kerk discussiëren over hoe we verder moeten gaan met de bestrijding van 
armoede. Pastor Geert Bles neemt deel aan deze discussie.  
Stadsdichters Michelle Bracke en jeugdstadsdichter Ymke Fiddelaars ver-
woorden hun wens voor de wereld. En er is muziek. 
 
Vloeibare waarden, ook in zorg en onderwijs 
Onder deze titel houdt Herman De Dijn, emeritus hoogleraar uit België, op 
donderdag 15 oktober een lezing in Theater Parkstad Heerlen. De lezing be-
gint om 20.00 uur. Meer informatie en aanmelding: via jknip@mail.be of 06-
57595999 (Judith Krasznai). 
 
Nieuw programma De drie ringen  
Op 8 oktober geven Michel Habets en Sjef Maas een lezing over de maat-
schappelijke ontwikkelingen in de eerste helft van de 20

e
 eeuw. Om 19.30 uur 

in het Toon Hermanshuis, Wilhelminaplein 24, Heerlen. Kosten: € 10,=. 
Herman van Rens verzorgt op 19 oktober een lezing over de jodenvervolging 
in Limburg. Om 19.30 uur bij de Twee Gezusters, Putgraaf, Heerlen, € 10,=. 
Meer informatie en aanmelding: www.dedrieringen.org of 045-4009170. 
Er liggen ook programmaboekjes op het leesrek in de kerk.



 

16, 17 en 18 oktober: 
dagen tegen armoede 
infomarkt – activiteitendag – viering 
 
Tijdens deze dagen wordt stilgestaan bij de armoede in 
de wereld, in Nederland, in Heerlen. Helaas leven ook in 
Nederland meer dan 1 miljoen mensen op of onder de 

armoedegrens (cijfers armoedesignalement 2014 CPB).  
In Heerlen wordt deze werelddag tegen armoede (17 oktober) al jaren geor-
ganiseerd door de werkgroep ‘Samen aan de slag’ van het Platform Armoede 
Heerlen. De Andreasparochie (Raad van Kerken) en ATD Vierde Wereld 
Zuid-Limburg nemen hierin een actieve en vooraanstaande rol. 
- Vrijdag 16 oktober is er in MC de Heksenketel een infomarkt voor profes-

sionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers onder de noemer 'verbinden 
en kennis delen'.   

- Zaterdag 17 oktober vindt er in MC de Heksenketel een activiteitendag 
(spel-doe-dag) plaats voor kinderen en hun ouders onder de noemer 'sa-
men plezier voor jong en oud'. Enkele parochianen werken mee: Ger 
Klinkenberg zal met de kinderen gaan tekenen/schilderen en Kelly en Ma-
rie-José van de stichting Taiama-Andreas geven een djembeeworkshop. 

- Zondag 18 oktober is er een viering in de Andreaskerk. Er wordt o.a. te-
ruggeblikt op de twee voorafgaande dagen. Na de viering kan worden 
nagepraat bij een kopje koffie met gebak. Er zal een infostand zijn met 
boeken en kaarten, en creaties van de diverse workshops van mensen 
van de Vierde Wereld. 

Voor meer informatie: www.sintandreas.nl of www.atd-vierdewereld.nl. 
 
Geloofsestafette 
Mijn naam is Joke de Munter en ik ben in 1971 op de Heerlerbaan komen 
wonen, samen met mijn ouders. Na op meerdere adressen te hebben ge-
woond  ben ik op de Corisbergweg komen wonen. Door de ATD Vierde 
Wereld, die een ruimte gebruikt in de Andreaskerk, ben ik ook weer meer be-
trokken geraakt bij de activiteiten van de Andreasparochie. Ik ben katholiek 
en ik hoor eigenlijk bij de Josephparochie, maar de diensten daar ervaar ik 
als afstandelijk. De diensten in de Andreaskerk zijn veel toegankelijker en 
voor iedereen.  
Verder ben ik actief bij de ATD Vierde Wereld. Dit is een beweging die opge-
richt is door een priester die in armoede was opgegroeid en toen kwam 
werken in een sloppenwijk in Parijs. Zijn streven was de mensen hun waar-
digheid  terug  te geven. Wij willen samen met de mensen in armoede zoeken 
naar wegen. Dit doen wij door naar hen te luisteren en samen een oplossing 
te zoeken voor hun problemen. Maar ook door een plek te bieden om een 
kop koffie te drinken, creatief bezig te zijn of alleen maar even eruit te zijn. 
Kortom, een plek bieden waar men welkom is. Ik zelf ben door de bijeenkom-
sten ook weer meer met mijn geloof bezig en ik denk dat men op veel 
manieren gelovig kan zijn. 



 

 
 
Serious Request - het 'Glazen Huis' -  komt naar Heerlen. Dit jaar wordt geld 
ingezameld voor de toekomst van kinderen en jongeren in oorlogsgebieden. 
De kerken in Parkstad organiseren verschillende activiteiten om hier aan bij 
te dragen. 
 
Er worden op vier locaties in Parkstad solidariteitsmaaltijden gehouden: in 
de protestantse kerk De Ark in Landgraaf (14 oktober), bij het Leger des Heils 
in Treebeek/Brunssum (28 oktober), in de Andreaskerk op 11 november en 
in het Laurentiushome in Voerendaal (in november). Verdere details volgen. 
 
Op 24 oktober begint de recordpoging Bijbellezen (met een morgengebed 
om 9.30 uur; het lezen start om 10.00 uur). Plaats van handeling: de Twee 
Gezusters aan de Putgraaf. Iedereen die leest, betaalt daarvoor € 1,= per mi-
nuut, in blokken van tien minuten. Het is in de herfstvakantie, dus ook 
jongeren kunnen meedoen. Je kunt ook meer blokken lezen. Laat je sponso-
ren door familie en vrienden, en doe mee! Aanmelden kan bij Ab Mulder: 
athmulder@gmail.com of 045 5250209.  
 
Op 14 november is er in de Annakerk een korendag, van 10.30 tot 17.30 uur. 
Zing je in een koor, en wil je meedoen, meld het koor dan aan om mee te 
zingen. Ieder koor mag maximaal 25 minuten zingen. De bezoekers betalen 
€ 10,= per persoon.  
 
Natuurlijk gaan alle opbrengsten rechtstreeks naar het goede doel van Se-
rious Request.  
Wil je aan een of meer activiteiten meewerken, meld je dan aan bij de pro-
jectgroep via seriousrequestkerkenparkstad@gmail.com.  
 



COLOFON 
 
Contact 
Palestinastraat 326  
6418 HP Heerlen 
045 5413381 
parochiesintandreas@home.nl 
www.sintandreas.nl 
facebook.com/andreasparochie 
Gastvrouw aanwezig di.-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 
 
Federatie 
federatiebestuur.heerlen@ 
gmail.com 
 

 
Gedoopt  

23 augustus: Fende Bosch   
 
 

 
Het volgende parochieblad ver-
schijnt in de week van 12 oktober. 
Intenties voor 17 oktober t/m 8 
november graag opgeven voor  
28 september. 

VIERINGEN 

19 september t/m 11 oktober 
 

Vrijdag 18 september 
10.30 uur: op weg met de Bijbel 
Zaterdag 19 september 
GEEN VIERING i.v.m. startzondag  
Zondag 20 september 
10.30 uur: woord- en communieviering 
Startzondag m.m.v. Sound of Peace 
and Freedom en Cantorgroep 
 
Zaterdag 26 september 
18.00 uur: eucharistieviering 
Gebed voor Piet en Treeske Scholtis-
sen-Merx (gestichte jaardienst)  
Zondag 27 september 
10.30 uur: eucharistieviering 
Koor: Cantorgroep 
Gebed voor: Mik Römgens 
15.00 uur: doop Shayden en Maeliah 
Jacobs 
  
Vrijdag 2 oktober 
10.30 uur: eerste vrijdagviering 
15.30 uur: ziekenzalving 
Zaterdag 3 oktober 
18.00 uur: eucharistieviering 
Zondag 4 oktober 
10.30 uur: eucharistieviering 
 
Zaterdag 10 oktober 
18.00 uur: eucharistieviering  
Zondag 11 oktober 
10.30 uur: eucharistieviering 
Gebed voor: Hens en Antonia Speijken-
Mommers, Bert Speijken en Hildegard 
Lenzen (gestichte jaardienst) 
 
Vrijdag 16 oktober 
10.30 uur: op weg met de Bijbel 
Zaterdag 17 oktober 
18.00 uur: woord- en communieviering  
Zondag 18 oktober 
10.30 uur: woord- en communieviering 
 
 

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

