
VASTENACTIE PROJECT 2017 
Evenals voorgaande jaren heeft onze MOV-groep er voor gekozen om ook dit 
jaar het project van Friends of Fame in Noord-Tanzania te ondersteunen. Dank 
zei de contacten die Toy Broen, huisarts te Melick, met dit project onderhoudt 
kunnen we ervan verzekerd zijn dat de opbrengsten van onze vastenactie goed 
terecht komen en dat we mensen in Noord-Tanzania daadwerkelijk ondersteunen. 
In onderstaande artikel bedankt hij ons nog eens uitdrukkelijk voor onze hulp en 
inzet en legt hij uit waar onze vastenactie bijdrage van dit jaar voor bestemd is. 
Friends of Fame 
We zijn wederom zeer verheugd dat Friends of Fame ook in 2017 tot doel voor 
de vastenactie gekozen is. In 2016 was de opbrengst het fantastische bedrag van 
bijna 1500 euro. Dit bedrag is naar Fame overgemaakt, de Afrikaanse stichting 
die in Nord-Tanzania gezondheidszorg biedt aan diegenen die dit het hardst nodig 
hebben. Zoals ik vorig jaar al aangaf is Fame in toenemende mate een regionaal 
centrum voor slachtoffers van traumata. Helaas gebeuren er in het noorden van 
Tanzania de nodige verkeersongevallen, debet hieraan is de vaak erbarmelijke 
wegconditie, zeker in regenperiodes. In 2015 is gestart met bouw van een 
röntgen faciliteit. In 2016 is de bouw afgerond en inmiddels is de apparatuur 
functioneel. Mede met uw bijdrage van 2016 is een generator aangeschaft. Deze 
was nodig om adequate stroomvoorziening te garanderen in dit land waar 
stroomuitval gedurende langere tijd eerder regel dan uitzondering is.  Dankzij 
sponsoring vanuit de USA beschikt Fame nu zelfs over een CT scan. Voorheen 
moesten CT scans gemaakt worden in het naburige Kenia. Dit was een volstrekte 
onmogelijkheid voor de mensen, gezien de extreem hoge kosten en enorme 
afstanden. Door de aanwezigheid van de CT scan is Fame nu ook een centrum 
waar de overheidsziekenhuizen hun complexe patiënten naar toe verwijzen. 
Uiteraard gaat dit ook weer gepaard met de nodige onkosten, zoals ruimte, 
energie, scholing, onderhoud etc.  Verder is het niet zoals hier dat mensen 
verzekerd zijn voor deze kosten dus veel kosten worden vanuit Fame voor de 
patiënt betaald. De opbrengst van de vastenactie dit jaar willen we graag 
besteden aan deze laatste categorie patiënten, patiënten bij wie CT diagnostiek 
nodig is maar die dit onmogelijk kunnen betalen. De reden om zo’n CT te maken 
zijn overigens dezelfde als hier bij ons. Verschil maken tussen hersenbloeding of 
herseninfarct, kinderen met epilepsie (vallende ziekte) onderzoeken naar te 
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behandelen oorzaken in de hersenen, patiënt in shock zonder duidelijke oorzaak 
etc. Kortom een zeer belangrijk onderzoek dat voor elke patiënt die dat nodig 
heeft mogelijk moet zijn. Met uw hulp hopen we vele patiënten te kunnen helpen 
met goede diagnostiek in de toekomst. Als laatste zeer verheugende ontwikkeling 
is de oprichting van een geboortecentrum binnen Fame. De moeder- en 
kindersterfte is zeer hoog zeker bij moeilijk verlopende bevallingen in de 
thuissituatie. Gelukkig is met de komst van het geboortecentrum hierin nu al 
grote winst geboekt. Ik hoop u van deze ontwikkeling in toekomst verder te 
mogen berichten, en wil u nu alvast danken voor uw bijdrage om bovenstaande 
ontwikkelingen mee mogelijk te maken. Wij danken u alvast voor uw 
medewerking en gulle gift. 
Namens Friends of Fame, Toy Broen, huisarts te Melick 

Kerkdiensten  
De eucharistieviering van zondag 26 maart om 11.30 uur is een jongerenviering 
met  als thema: “Bron van licht”. Deze zal muzikaal worden verzorgd door het 
koor Les amis du bon Coeur. Er zal dan ook weer een kinderwoorddienst 
gehouden worden. Kinderen zijn dan van harte welkom bij de kinderwoorddienst 
die dan in de sacristie gehouden wordt. 
De eucharistievieringen in het weekend van 1 en 2 april staan in het teken van de 
vastenactie en zijn mede voorbereid door onze MOV-groep. 

Liturgische kalender 

Dienbeurten acolieten en misdienaars 
  

zo. 26-03-2017 Vierde zondag van de veertigdagentijd
ma. 27-03-2017 H. Lutger
zo. 02-04-2017 Vijfde zondag van de veertigdagentijd
di. 04-04-2017 H. Isidorus, bisshop en kerkleraar
wo. 05-04-2017 H. Vincentius Ferrer, priester
vr. 07-04-2017 H. Johannes Baptista de la Salle, priester

za. 25 18.30 uur Henny Giesberts - Luc Stams
zo. 26 09.00 uur Sandrina Nayiziga - Filibetti Nayiziga 
zo. 26 11.30 uur Jongerenviering
za. 1 18.30 uur Thom op de Kamp - Andzelika Akonom
zo. 2 09.00 uur Harry Silkens - Lars Silkens
zo. 2 11.30 uur Jongerenviering



Lectoren 

Misintenties

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 
22 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 

za. 25 18.30 uur Mevr. A. Walbrecht
zo. 26 09.00 uur Dhr. W. Boekhorst
zo. 26 11.30 uur Jongerenviering
za. 1 18.30 uur Mevr. E. Willemse - Mevr. M Janssen
zo. 2 09.00 uur Dhr. W. Boekhorst - Mevr. J Boekhorst
zo. 2 11.30 uur Mevr. D. van Pamelen - Mevr. R. Kerstens

za. 25 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 
dochters Maria en Jo; Overleden ouders Coelen-
Heltzel als jaardienst

zo. 26 09.00 uur Bijzondere intentie
zo. 26 10:30 uur Piet Keuren; Overleden ouders Reijnen-Kaelen, 

dochter Thea en overleden familie
ma. 27 19.00 uur Voor onze overledenen
za. 1 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
zo. 2 09.00 uur Voor de vrede
zo. 2 11.30 uur Overleden echtelieden Smeets-Bauer
ma. 3 19.00 uur Overledenen op het kerkhof; Voor onze 

overledenen



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. 

          Fanfare O.L.V. in 't Zand 
          Zaterdag 1 april, aanvang 20:00 uur Lenteconcert  

Op zaterdag 1 april om  20.00 uur organiseert de fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand 
een lenteconcert in het Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad te Roermond. Aan dit 
concert nemen twee korpsen deel. De muzikale aftrap wordt gegeven door 
Fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand. Zij staat onder de bezielende leiding van 
trompettist en dirigent Patrick Spelthaen.  Aansluitend zal Brass Band Merum 
aantreden. De brass band staat momenteel onder leiding van Theo Wolters. De 
brass band neemt deze zomer deel aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade 
en zij zullen ook een deel van haar WMC-programma ten gehore brengen.  
Beide korpsen zullen een zeer gevarieerd, verrassend en onderhoudend 
programma ten gehore brengen die de liefhebber van blaasmuziek zeker zal 
waarderen. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 1 april vanaf 20:00 uur in 
het Gemeenschapshuis ’t Sjoolpaad aan de Kapel in ’t Zand in Roermond. De 
entree is gratis. 
De Fanfare speelt ook op zondag 2 april om 14:00 uur in TheaterHotel De 
Oranjerie in het voorprogramma van de première van de documentaire van “Gé 
Reinders, de film”. In het voorprogramma zingt Suzan Seegers samen met 
Fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand een mooie selectie van de liedjes van Gé.  

 *Wetenswaardigheden over Roermond-Zuid* 
Onder deze titel heeft de Stichting “Tussen Roer en IJzeren Rijn” een boek  van 
zo’n 80 rijk  geïllustreerde  bladzijden samengesteld over de verbanden/relaties 
tussen zo’n veertig grote/kleinere objecten/beelden/monumenten  in Roermond-
Zuid. Dit levert, naast ernstige, serieuze beschouwingen ook de nodige luchtige, 
relativerende gedeelten op waardoor  een uniek lees-/kijkboek is ontstaan dat 
beslist niet mag ontbreken bij een bewoner van Roermond-Zuid. Een 
bestelformulier voor dit, in de voorverkoop € 12.50 kostende, boek ligt voor U 
klaar bij het parochie-bureau aan de Parklaan nr 3. Via dit formulier komt U ook 
alles  te weten over de officiële presentatie op komende Vrijdag 7 April as in de 
Praktijk- school Petrus Donders aan de Heinsbergerweg nr 192, Uw 
aanwezigheid hierbij, betalings-mogelijkheden,  afhaal-adressen voor bestelde 
boeken, alsmede  de bestel-mogelijkheden van dit boek na de 7e April (waarvan 
de kosten dan  € 14.95 zullen bedragen). De Stichting is trots op deze unieke 
uitgave en is er van overtuigd dat de bewoners van Roermond-Zuid ook trots 
zullen zijn op het gedeelte van Roermond waar ze wonen !!


