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BISSCHOPPEN KOMEN MET AANGESCHERPTE 
MAATREGELEN IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS
 
In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus
(COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder 
getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op 
zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. 
Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de 
overheid en het RIVM. 

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet 
door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, 
maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Met onmiddellijke 
ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook 
de volgende maatregelen:

     Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag 
worden afgelast. 

     Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten 
worden afgelast.

     Uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober 
gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen 
de gelovigen.

     De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het 
koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische 
bijeenkomsten. 

GEBED
De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de 
Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur
op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een 
Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.



Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader
en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:  

God, toevlucht in onze nood, 
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

         VASTENACTIE PROJECT 2020 
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 
Heel fijn dat de opbrengst van de vastenactie 2020 wederom naar 
Friends of Fame gaat. 

Na de zeer fijne opbrengst van bijna 1500 euro in 2019 hopen we ook 
dit jaar weer een mooi bedrag te kunnen inzamelen. Het geld is evenals 
vorige jaren bestemd voor Fame. Voor wie nog niet eerder heeft 



deelgenomen aan de vastenactie: Fame is 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 zelf voor deze zorg te betalen. 

Inmiddels is Fame uitgegroeid tot een vermaard centrum waarin 
hoogwaardige zorg geleverd wordt. Ander kenmerk bij Fame is dat de 
zorg geleverd wordt door artsen, verpleegkundigen en overig 
ondersteunend personeel afkomstig uit eigen regio. Hiermee wordt een 
grote mate van cohesie en continuïteit gewaarborgd. 

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 verbetering 
binnen de regionale gezondheidszorg is hiermee bereikt. 

De opbrengsten van de afgelopen twee jaren zijn gebruikt voor 
verbetering in de verloskundige zorg. 

Een groot probleem in Afrikaanse landen, en dus ook 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 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. 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 
verloskundige zorg te bieden (net als 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 waren dit 658 bevallingen waarvan 
243 keizersnedes. In 2018 is er wederom een toename van veilige 
bevallingen geweest, 721 bevallingen met 308 keizersnedes. 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. Uit onderzoek blijkt dat in Tanzania jaarlijks 13.000 



baby’s overlijden op de eerste dag na de geboorte.  Ook hebben de 
moeders de bevallingen veilig doorstaan. Dit terwijl uit onderzoek blijkt
dat in Tanzania elk uur van de dag een moeder sterft ten gevolge van de 
complicaties bij de bevalling. 

De opbrengst van de vastenactie 2020 wil ik wederom namens u 
doneren aan Fame om de zorg voor, tijdens en na de geboorte te blijven 
behouden en verder uit te breiden. U vraagt zich wellicht wel eens af of 
donaties toegevoegde waarde hebben. Ik kan daar slechts volmondig JA 
op zeggen. Zonder donaties was er geen FAME. 80% van de kosten 
binnen FAME worden betaald vanuit donaties. Dus ook uw donatie. 

Ik wil u bij deze alvast bedanken voor uw gift en hou u graag op de 
hoogte. 

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

Liturgische kalender
zo.  22 maart 4de zondag van de Veertigdagentijd
ma. 23 maart H. Turibius de Mogrovejo, bisschop
wo. 25 maart Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
zo.  29 maart 5de zondag van de Veertigdagentijd
wo. 02 april H. Franciscus van Paola, kluizenaar
za.  04 april H. Isidorus bisschop en kerkleraar

Kerkdiensten
Zie voorkant van deze Kapelgids

BERICHTEN
MFC ’t Paradies organiseert het eerste Veteranencafé in Roermond
Alle veteranen uit de gehele provincie zijn uitgenodigd om zondag 22 maart deel te 
nemen aan het eerste Roermondse Veteranencafé. Doel van het Veteranencafé is 
veteranen uit Limburg bij elkaar te brengen om ervaringen uit te wisselen en elkaar 
steun te bieden, zodat zij beter zichtbaar zijn voor de samenleving en de nodige 
erkenning krijgen.
Vanaf 12.30 uur is de ontvangst met koffie en vlaai en om 12.45 uur verricht mevrouw 
Rianne Donders - de Leest, burgemeester van Roermond, mede namens het 
gemeentebestuur, de officiële opening van dit eerste Veteranencafé.
Om 14.00 uur is er een lezing door de heer Ben Ramakers, " Roermond in de tweede 
wereldoorlog" waarvoor iedereen wordt uitgenodigd. 
Vanaf 16.00 uur de nazit en een gezellig samenzijn. Het Café sluit om 17.30 uur haar 
deuren.
Veteranen
De middag is bedoeld om alle veteranen, zowel oude als jonge, met elkaar kennis te 
laten maken. Dus niet alleen voor Roermondse veteranen, maar voor alle veteranen uit 
de provincie. Niet alleen voor oude veteranen van de Tweede Wereldoorlog en Indië-
veteranen, maar ook de veteranen die in Korea en in Nieuw-Guinea hebben gevochten 
en niet te vergeten de jonge veteranen die deel uitmaakten van de latere vredesmissies.


