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VASTENAKTIE 2015
Het vorig jaar hebben we uw aandacht gevraagd voor een
gezondheidsproject in Noord-Tanzania van Friends of Fame waar Toy
Broen, huisarts in Melick deel van uitmaakt. Ook dit jaar willen we de
mensen in Noord-Tanzania via deze organisatie steunen. Ik ben dan ook
blij met de bijdrage van Toy die u hieronder aantreft, waarin hij een
stukje verantwoording geeft van het vorig jaar en het doel aangeeft
waarvoor we dit jaar uw bijdrage willen vragen.
Friends of Fame
Wij, Friends of Fame, zijn zeer verheugd ook dit jaar weer tot doel van
de vastenactie te zijn benoemd.
Vorig jaar leverde de vastenactie dankzij uw bijdragen een fantastisch
bedrag op van ruim 1100 euro. Dit bedrag is overgemaakt naar Fame, de
Afrikaanse stichting in Noord-Tanzania die de gezondheidszorg aldaar
probeert te brengen bij diegenen die dat het hardst nodig hebben .
Doel van vorig jaar was de ondersteuning van behoud van de mobile
clinic, een grote bus die de binnenlanden intrekt om daar zorg te leveren
aan mensen die alle vorm van medische zorg ontberen. Met de bijdrage
die vorig jaar is opgehaald hebben we ervoor kunnen zorgen dat de bus
kan worden ingezet om medische zorg te leveren aan weeshuizen en aan
mensen die rondom deze weeshuizen wonen voor wie medische zorg
anders onbereikbaar zou zijn.
Uiteraard probeert Fame via allerhande wegen sponsor gelden binnen te
krijgen om de mobile clinic te kunnen laten rijden. Wij willen u hartelijk
bedanken voor uw geweldige bijdragen die wij vorig jaar mochten
ontvangen.
Ook dit jaar vragen.. wij uw bijdrage. De opbrengst van deze vastenactie
willen we besteden aan de bouw van een röntgen unit. Fame is
inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerde gezondheidsinstelling en
ziet steeds vaker patiënten doorgestuurd uit omringende
regeringsziekenhuizen, ook worden er steeds vaker slachtoffers van
verkeersongevallen, landbouwongevallen en andere ongevallen naar

Fame gebracht voor medische zorg, mede doordat Fame 24 uur per dag
bereikbaar is. Helaas ontbreekt het aan een röntgen faciliteit, waardoor
aanvullende diagnostiek die vaak nodig is niet mogelijk is. Fame is
inmiddels volop bezig sponsoring te zoeken voor de bouwkundige
constructie en voor de röntgen apparatuur. De aanschaf van de
apparatuur lijkt de gaan lukken via sponsorgelden uit Amerika. Wij
proberen nu het geld bij elkaar te krijgen voor de bouwkundige
constructie. Hiervoor zal ook uw donatie in deze vastenactie gebruikt
worden.
Wij hopen u volgend jaar te kunnen informeren wat we bereikt hebben.
Wij danken u alvast voor uw belangstelling en medewerking.
Namens Friends of Fame,
Toy Broen, huisarts te Melick
Liturgische kalender
zo. 15-03-2015
Vierde zondag van de veertigdagentijd
di. 17-03-2015
H. Patricius, bisschop
wo. 18-03-2015
H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en
kerkleraar
do. 19-03-2015
H. Jozef, bruidegom van de H.Maagd Maria
zo. 22-03-2015
Vijfde zondag van de veertigdagentijd
ma. 23-03-2015
H. Turibius de Mogrovejo, bisschop
di. 24-03-2015
Aankondiging va de Heer (Maria Boodschap)
kerkdiensten
Woensdag 18 maart is er om 15.00 uur een extra eucharistieviering
in de dagkapel waaronder het sacrament van de zieken zal worden
toegediend aan degenen die daar behoefte aan hebben. Voor meer
informatie hierover verwijs ik naar de Berichten verderop in deze
Kapelgids.
De eucharistieviering van zaterdag 21 maart om 18.30 uur zal
gehouden worden in gemeenschapshuis 't Treftpunt, de plaats dicht
bij de plek waar vroeger de kerk van de Heilige Jozef stond. Zoals
de laatste jaren gebruikelijk vieren we namelijk het feest van de H.
Jozef op de zaterdag die het dichtst bij 19 maart, de eigenlijke
datum van het feest, valt.
In het weekend van 21 en 22 maart willen we ook aandacht
besteden aan de Vastenaktie. Zie hiervoor ook het openingsartikel
van deze Kapelgids. De vieringen zijn dan ook mede voorbereid
door onze MOV-groep.
Dienbeurten acolieten en misdienaars

za. 14
zo. 15
zo. 15
za. 21
zo. 22
zo. 22
Lectoren
za. 14
zo. 15
zo. 15
za. 21
zo. 22
zo. 22

18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur
18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur

Robert Wessels - Reggie Schulz
Henny Giesberts - Andzelika Akonom
Lorenzo Janssen - Nicole Nayiziga
Giel Heilkens - Sandrina Nayiziga
Maarten Jacobs - Nicole Nayiziga
Tirolien Nayiziga - Andzelika Akonom

18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur
18.30 uur
09.00 uur
11.30 uur

Mevr. H. Jacobs
Mevr. M. Smeets
Mevr. R. Kerstens
Mevr. E. Willemse
Mevr. A. Walbrecht
Dhr. A. Schouten

Misintenties
za. 14
18.30 uur
zo. 15
zo. 15
ma. 16
za. 21

09.00 uur
11.30 uur
19.00 uur
18.30 uur

zo. 22
zo. 22

09.00 uur
11.30 uur

Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Bér van Eck als
zeswekendienst
Bijzondere intentie
Hans Bronnenberg
Uit dankbaarheid
Overleden ouders Heldens-van Cann en
dochters Maria en Jo; Sef Lamers als
zeswekendienst
Zekere intentie
Henk van Velzen als jaardienst; Hans
Bronnenberg

BERICHTEN
Het sacrament van de zieken
Het is inmiddels al een traditie geworden dat we in de veertigdagentijd
het sacrament van de zieken toedienen aan een ieder die daar behoefte
aan heeft. We doen dat altijd met een eucharistieviering in de dagkapel.
Dit jaar op woensdag 18 maart en wel om 15.00 uur. Degenen die dit
sacrament in de voorgaande jaren hebben ontvangen hebben dit altijd
zeer gewaardeerd. Het heeft hen een stukje kracht gegeven bij hun ziek
zijn of bij de ongemakken van het ouder worden. Ook dit jaar willen we
weer al diegenen die er behoefte aan hebben om dit sacrament te
ontvangen, van harte hiervoor uitnodigen. Natuurlijk zijn ook zij die in
voorgaande jaren hebben meegedaan weer van harte welkom. We hopen
dat daarnaast nog vele anderen aan deze viering meedoen. Het
sacrament van de zieken moet namelijk niet weggeschoven worden naar

het laatste levensmoment. De bedoeling van dit sacrament is juist dat je
er kracht uit ontleent om je leven weer op te pakken. Het is dan ook
goed om dit sacrament bewust te ontvangen en niet wanneer de situatie
uitzichtloos is, of wanneer men al niet meer bij bewustzijn is. Daarnaast
is het, zoals ik het afgelopen jaar ook weer ervaren heb, voor
nabestaanden van mensen die plotseling overlijden, altijd een hele troost
als ze te horen krijgen dat de overledene het sacrament van de zieken
heeft ontvangen. Want juist wanneer het levenseinde plotseling
aanstaande is, is de paniek soms groot en weet men niet meer wat er
allemaal te doen staat.
Reumafonds
Het Reumafonds houdt binnenkort de jaarlijkse landelijke collecte. In de
week van 16 t/m 21 maart 2015 komen ruim 63.000 vrijwilligers in actie
om door heel Nederland geld op te halen voor de bestrijding van reuma.
In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met deze ingrijpende
aandoening, die niet te genezen of te voorkomen is. Onderzoek naar de
oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is uw bijdrage
hard nodig.
Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide
onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een
verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten, gewrichten en
spieren. Het is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke
afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt.
Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van ontstekingen aan
gewrichten of spieren, en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende
aandoening en kan jong en oud overkomen.
Steun van iedere Nederlander nodig
Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma. Nu en in de
toekomst. We geven voorlichting, ondersteunen patiëntenactiviteiten en
komen op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg.
We financieren onderzoek naar betere behandelmethoden en naar de
oorzaak van reuma. Dat brengt ons dichter bij een wereld zonder reuma.
We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt.
Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam.
www.reumafonds.nl
Wilt u zich inzetten voor de collecte van de reumabestrijding in
Roermond en heeft u daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar?
Word dan collectant of medeorganisator voor de collecteweek van het
Reumafonds van 16 t/m 21 maart 2015. U kunt hiervoor contact
opnemen met Willy van Roon (0475-319748)

