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Kerstmis 

Met kerstmis was de gezinsmis op zaterdag 24 december om 17.30 u.. Aanvankelijk was het 
vroege tijdstip een reden om te denken dat deze mis niet druk bezocht zou worden. Het 
tegendeel bewees hoe kerstmis onder de gelovige mensen leeft. Het aantal bezoekers en 
hun betrokkenheid bij het tot stand komen van een mooie, warme gezinsviering was 
overweldigend. Er waren immers over de 20 kinderen van de Bassischolen Windekind en 
Tarcisius die het kerstverhaal samen met Deken Bouman prachtig uitbeeldden. Ook de 
Scouting Bekkerveld, die zich inzet voor de actie: ”doe een boodschap voor een ander” 
bracht een winkelwagen volgeladen met etenswaren naar voren. Na afloop van de 
gezinsviering hadden de mensen de gelegenheid om bij het naar buiten gaan een beker 
warme chocomel te drinken en met een kerstwens en een glazen pot met een vredeslichtje 
thuis de kerstmis voort te zetten. Mede dankzij de deelname van de basisscholen en 
Scouting Bekkerveld die ook de vuren en de chocomel verzorgde, kijken de leden van de 
werkgroep ANNA-kerk terug op een geslaagde viering. 
 

Enquête: 
Eind 2016 heeft de werkgroep ANNA-kerk een enquête gehouden om de betrokkenheid bij 

de parochie te peilen. Hiervoor werden in de ANNA-parochie circa 2500 enquête-

formulieren verspreid. Ook werd een digitale versie gemaakt, die via internet kon worden 

ingevuld. In het totaal zijn er 88 respondenten. Dit is circa 3, 5 % van parochie-adressen. Het 

percentage respondenten wordt door de werkgroep als te laag beschouwd om te spreken 

van een succesvolle enquête. Echter de conclusie, dat het overgrote deel van de inwoners 

zich NIET betrokken voelt, kan op basis van de resultaten niet worden getrokken. Er zijn 

tekenen, dat dit nog wel eens mee zou kunnen vallen. Zo werd de mis met Kerstmis druk 

bezocht en is de groep communicantjes in onze parochie nog altijd zeer groot. Uit de 

resultaten blijkt wel dat er kennelijk een kleine groep met name oudere parochianen zich 

nog sterk verbonden voelt met de ANNA-parochie. De werkgroep beseft, dat voor een nieuw 

reveille van onze parochie nog heel wat moet gebeuren. Dit willen we doen door het 

organiseren van activiteiten in en rond de kerk met name gericht op de jeugd. Uitgebreidere 

informatie over de resultaten van de enquête staan in het parochieblaadje van februari. 

 

Tentoonstelling herbestemming kerken 
Een aantal studenten bouwkunde van de TU Delft heeft in het kader van hun studie in 

samenwerking met IBA zich gebogen over de opdracht “herbestemming kerken in Parkstad”. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRuePs0_fKAhWGNpoKHZMXAg4QjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Annakerk_(Heerlen)&psig=AFQjCNGSbPqhKoS--NfA6-ZkAKrZ7x-IeQ&ust=1455553064852391


In een bijeenkomst zaterdag 28 januari hebben enkele studenten een presentatie gehouden 

over hun ontwerpen. Ook de Anna kerk is meegenomen in dit project. Een aantal ideeën zijn 

uitgewerkt in tekeningen en maquettes. Helaas is er in geen van de ontwerpen rekening 

gehouden met de mogelijkheid tot het houden van een eredienst. Tijdens de bijeenkomst is 

hier door de werkgroep wel een kanttekening bij gemaakt.  In Schunck*, het voormalige 

glaspaleis, wordt van 10 januari tot 10 februari een tentoonstelling van alle ontwerpen 

gehouden. Zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen. Op de foto’s staan enkele 

impressies van de gemaakte maquettes. 

    

 

Oproep hulp bij Palmpasen 
De werkgroep probeert op vele terreinen actief te zijn, zoals: het organiseren van 

activiteiten voor de jeugd, het opwaarderen van de kerk, zorg voor mede-parochianen, enz. 

De werkgroep is enthousiast en wil graag veel zaken oppakken. Op de planning staan 

activiteiten met Palmpasen en rondom de eerste heilige communie. Voor Palmpasen zijn we 

op zoek naar mensen die ons willen helpen met het maken van de Palmpasen kruizen. Heeft 

u zin om ons te helpen, laat ons dat dan weten via: m.weijers@lvo-heuvelland.nl 

Wist u dat? 
 De boodschappenactie “Vul een winkelwagen voor een ander” van Scouting 

Bekkerveld al flink wat PLUS-marktdozen heeft opgeleverd. De diaken zorgt voor een 
goede bestemming. 

 De kapotte drempels voor de hoofdingang van de kerk door Moonen-Wanders net op 
tijd voor de kerst zijn gerepareerd. Waarvoor dank. 

 De werkgroep nog bezig is met het uitzoeken hoe de prachtige “glas in beton” ramen 
het best van binnenuit verlicht kunnen worden. 

 
Ook de nieuwsbrief ontvangen? Stuur een berichtje naar: 
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