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VASTENACTIE PROJECT 2018 
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 erg verheugd dat de stichting Friends of Fame ook in 2018 tot 
doel voor de vastenactie is gekozen. 
Na de prachtige opbrengst van ruim 1700 euro in 2017 hopen we ook dit
jaar weer een mooi bedrag te kunnen ophalen. 
Het geld is bestemd voor Fame, een Afrikaanse stichting, die 
gezondheidszorg biedt aan een deel van de Noord-Tanzaniaanse 
bevolking.  Motto bij Fame is altijd: kwalitatief hoogwaardige 
gezondheidszorg voor de gehele bevolking. Dus ook voor diegenen die 
niet in staat zijn om de zorg te betalen. Inmiddels is Fame uitgegroeid 
tot een vermaard centrum waarin deze hoogwaardige zorg geleverd kan 
worden. Mede dank zij uw bijdrages afgelopen jaren zijn de röntgen 
faciliteiten sterk verbeterd en is het personeel opgeleid om met nieuwe 
geavanceerde apparatuur te werken. Door deze ontwikkeling kunnen nu 
patiënten ter plekke gediagnosticeerd en behandeld worden en hoeven 
niet voor urenlang en onbetaalbaar transport naar Kenia vervoerd te 
worden om daar adequate hulp te krijgen. Een enorme verbeter impuls 
voor de regionale gezondheidszorg is hiermee bereikt. 

Een andere kenmerkend probleem voor Afrikaanse landen, en dus ook 
voor Tanzania en de regio waar Fame gelokaliseerd is, is de grote 
moeder- en kindsterfte bij de geboorte. Bevallingen vinden vooral plaats
in de thuissituatie. Op zich als alles goed verloopt hoeft dit geen 



probleem te zijn. Maar als er iets mis loopt, als een bevalling op een 
keizersnede uitloopt, als er bloedingen optreden, als er iets mis is met 
het kindje, dan gaat het ook goed mis en leidt vaak tot sterfte van 
moeder en kind. Er is geen noodopvang, 112 of ambulance om 
calamiteiten op te vangen en voor snel vervoer naar een kliniek te 
zorgen. Om dit te verbeteren is in 2015 gestart met de geboorte kliniek, 
in deze kliniek kunnen vrouwen met professionele hulp bevallen en 
kunnen complicaties van de pasgeborene opgevangen worden. Het 
streven is om zoveel mogelijk in samenwerking met de traditionele 
vroedvrouwen prenatale zorg te bieden (net zoals in Nederland) met 
zwangerschapsbegeleiding, echo controle, lab controle en medische hulp
waar nodig. Via deze prenatale zorg probeert Fame de risico bevallingen
naar de kliniek te halen en uit de thuissituatie weg te halen. In 2016 
hebben 429 bevallingen in de Fame kliniek plaatsgevonden, waarvan 
150 keizersnedes. In 2017 zal dit aantal veel groter zijn. (exacte getallen 
heb ik nu nog niet). Bij alle bevallingen zijn kinderen geboren die een 
kans hebben, zo zijn er ook een aantal tweelingen geboren, kinderen die 
in thuissituaties geen kans hadden gehad. De opbrengst van de 
vastenactie 2018 willen we  doneren aan Fame om de prenatale 
screening verder te kunnen blijven behouden en eventueel verder te 
kunnen uitbreiden. Ik wil u bij deze alvast bedanken voor uw gift. 

Met vriendelijke groet, Toy Broen, huisarts te Melick, stichting Friends 
of Fame.
 

Liturgische kalender
11-03-2018 Vierde zondag van de veertigdagentijd
15-03-2018 H. Clemens Maria Hofbauer, priester 

redemptorist
17-03-2018 H. Patricius, bisschop
18-03-2018 Vijfde zondag van de veertigdagentijd
23-03-2018 H. Turibius de Mogrovejo bisschop

Kerkdiensten
Op zaterdag 11 maart is er om 18.30 uur weer een woord- en 
communieviering.
Zondagmorgen 12 maart viert het koor Les amis du Bon Coeur haar 45 
jarig bestaan. Deze eucharistieviering, om 11.30 uur, is mede door 
enkele leden van  het koor voorbereid en zal muzikaal door het koor  
worden verzorgd.
In het weekend van 17 en 18 maart willen we bijzondere aandacht 
besteden aan de Vastenactie. Over ons project hebt u hierboven al 



kunnen lezen. De eucharistievieringen zijn mede door onze MOV-groep 
samengesteld.
Op zaterdag 17 maart zal de eucharistieviering van 18.30 uur 
plaatsvinden in het gemeenschapshuis 't Trefpunt gelegen aan de 
Javastraat. Sinds de afbraak van de kerk van de H. Jozef doen we dit 
jaarlijks rond het feest van de H. Jozef op 19 maart.
De eucharistieviering van zondagmorgen om 11.30 uur zal muzikaal 
worden verzorgd door Animo Steyl ‘33 en de koorklas uit Tegelen. 
Meer hierover vindt u onder de berichten.
Het koor zal al een kwartier voor de eucharistieviering beginnen met 
zingen en ook na de viering zullen er nog liederen ten gehore worden 
gebracht.
Woensdag 21 maart is er om 15.00 uur een eucharistieviering in de 
dagkapel waaronder het sacrament van de zieken zal plaatsvinden. Zoals
u weet doen we dat ieder jaar in de maand maart. Iedereen is daarbij van
harte welkom. 

Dienbeurten acolieten en misdienaars
Za. 10 18.30 uur Woord- en communieviering
Zo. 11 09.00 uur Henny Giesberts – Luc Stams
Zo. 11 11.30 uur Harry Silkens – Lars Silkens
Za. 17 18.30 uur Giel Heilkens – Nicole Nayiziga
Zo. 18 09.00 uur Harry Silkens – Lars Silkens
Zo. 18 11.30 uur Thom op de Kamp – Luc Stams

Lectoren
Za. 10 18.30 uur Woord- en communieviering
Zo. 11 09.00 uur Mevr. D. van Pamelen
Zo. 11 11.30 uur Jubileum Les Amis de Bon Coeur
Za. 17 18.30 uur Mevr. E. Willemse – Mevr. R. Kerstens
Zo. 18 09.00 uur Dhr. W. Boekhorst – Mevr. J. Boekhorst
Zo. 18 11.30 uur Dhr.C. Hommelberg – Mevr. M. Janssen

Misintenties
Za. 10 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 

dochters Maria en Jo
Zo. 11 09.00 uur Bijzondere intentie
Zo. 11 11.30 uur Toos van der Venne als jaardienst; Joep 

Schmitz vanwege zij 100ste verjaardag willen 
wij hem herdenken en overleden familie; 
Overleden ouders Nijhuis-Koster als jaardienst,
Jes Frenken-Beenen en Thei Dijcks; Overleden 
ouders Reijnen-Kaelen, dochter Thea en 



familie; Levende en overleden leden van Les 
Amis du Bon Coeur

Za. 17 18.30 uur Overleden ouders Heldens-van Cann en 
dochters Maria en Jo

Zo. 18 09.00 uur Overleden ouders, broer en zus
Zo. 18 11.30 uur Willy Selder als zeswekendienst

BERICHTEN
Koren eucharistieviering 18 maart om 18.30 uur
Animo Steyl ‘33
“Kwartetvereniging Animo” werd opgericht in 1933 en viert dit jaar dus
haar 85- jarig bestaansfeest. De huidige bezetting van dit mannenkoor 
telt uit 20 zangers, vijf per stemsoort. Het populaire internationale 
repertoire bestaat uit prachtige bewerkingen en arrangementen van de 
meest uiteenlopende liederen uit de hele wereld. Het koor heeft de 
afgelopen jaren diverse cd’s uitgebracht in het binnen- en buitenland.
Naast zang op hoog niveau is gezelligheid een zeer belangrijk item van 
dit koor. Dirigent is Ben Benders, die afgelopen jaar benoemd werd tot 
eredirigent van Animo vanwege zijn 40-jarig dirigentschap.
Koorklas
De Koorklas is in 1977 opgericht aan de Tegelse Muziekschool, 
onderdeel van het Kunstencentrum Venlo. De Koorklas was 
oorspronkelijk een dameskoor dat voornamelijk werkte aan koor- en 
stemscholing. Later ontstond de behoefte om een eigen repertoire op te 
zetten; momenteel is de Koorklas een gemengd koor met 21 leden en het
repertoire bestaat uit kerkelijke en wereldlijke muziek. In 1987 volgde 
de huidige dirigent Ben Benders de oprichter Jan Egberink op. 

Collecteweek Reumafonds
In de week van 19 tot en met 24 maart is de jaarlijkse collecteweek van 
het Reumafonds. Ook dit jaar zetten 50.000 vrijwilligers zich met hart 
en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar 
reuma. 
Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan 
gewrichten, spieren en pezen. Wist u dat 1 op 9 Nederlanders kampen 
met een vorm van reuma, zoals artrose, reumatoïde artritis of 
jeugdreuma? Dagelijks krijgen 700 mensen de diagnose reuma. 
Daarmee is reuma de meest voorkomende chronische ziekte in 
Nederland. Hoewel de kenmerken van reuma vaak onzichtbaar zijn, is 
de impact van de ziekte groot. Tweederde (69%) van reumapatiënten 
wordt dagelijks beperkt in zijn dagelijkse activiteiten door pijn, 
vermoeidheid of verminderde mobiliteit. 


