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MARIA  

Bedankt Maria  

dat je “ja” hebt gezegd 

terwijl je voelde  

dat er veel  

van je werd gevraagd. 

 

Bedankt Maria  

dat je “ja” hebt gezegd 

en  je zo tot dienstmeisje 

hebt willen maken van God. 

 

Bedankt Maria  

dat je “ja” hebt gezegd 

en zo hebt gekozen 

voor de bedoelingen van God. 

 

Wij vragen je: 

help ons ook “ja” te zeggen 

want jou verhaal  

is ons verhaal  

omdat ook wij 

in het kleine leven 

van elke dag 

de wereld mogen 

en moeten verlossen 

in naam van Uw kind Jezus 

 

Met dit gebed tot Maria openen we op zondag 1 mei de meimaand. 

Dat ook wij “ja” mogen zeggen als onze hulp gevraagd wordt naar 

aanleiding van de oorlog in Oekraïne en haar vele vluchtelingen. 

Dat we ook aandacht mogen hebben voor andere vluchtelingen die een 

beroep op ons  doen 



Liturgische kalender 

24-04  Tweede zondag van Pasen; Beloken Pasen en zondag van de              

  goddelijke Barmhartigheid 

25-04  H. Marcus, evangelist 

26-04  H. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar 

27-04  H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar 

28-04  H. Petrus Chanel, priester en martelaar 

   H. Lodewijk Maria Grignion de Monfort, priester 

29-04  H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van  

  Europa 

30-04  H. Pius V, Paus  

01-05  Derde zondag van Pasen 

02-05  H. Athanasius, bisschop en kerkleraar 

03-05  HH. Filippus en Jacobus, apostelen 

08-05  Vierde zondag van Pasen zondag van de goede Herder 

10-05  Johannes van Avila, priester en kerkleraar 

12-05  HH. Nereus en Achillus, martelaren 

  H. Pancratius, martelaar 

13-05  H. Servatius, bisschop  

14-05 H. Mattias, apostel 
 

Kerkdiensten 

In de meimaand zijn er op de zondagen 2 eucharistievieringen en wel 

om 9.00 en 10.30 uur 

De eucharistieviering op zaterdag 30 april om 18.30 uur zal muzikaal 

worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor. 

Zondag 1 mei is de opening van het bedevaartseizoen. De daarbij 

gebruikelijke processie zal om 9.50 uur aanvangen bij de Theresiaput. 

De processie zal via de gebruikelijke route naar de Kapel komen. Mag 

ik de mensen die langs deze route wonen vragen om bij hun huis de vlag 

uit te steken? 

Zaterdag 14 mei, de tweede zaterdag van de meimaand, staat in het 

teken van de stadsprocessie. De processie kan vanwege de 

werkzaamheden aan de Kapellerlaan niet doorgaan. De diverse kaarsen 

zullen wel aanwezig zijn alsmede een kaars voor de Oekraïne. Ook 

zullen mensen vanuit de stad hierbij aanwezig zijn die op eigen 

gelegenheid naar de Kapel komen. In deze viering, die in het teken staat 

van de oorlog in de Oekraïne, zal de deken voorgaan. Deze viering zal 

muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor. 

 

Misintenties 

23-04 18:30 Uit dankbaarheid 

24-04 10:30  Sarah Keuren-Moehamad; Uit dankbaarheid 



30-04 18:30 Bijzondere intentie 

01-05 10:30 Uit dankbaarheid; Als jaardienst voor familie 

van de Broek pap-mam, Theo-Truus, Piet, Wiel 

Miek, Miem; Uit dankbaarheid 

  02-05   19.00  Overledenen van het Kerkhof 

 

BERICHTEN 

In de vorige Kapelgids hebben we een gedeelte van de bijdrage van Toy 

Broen afgedrukt. Hieronder vindt u de rest van zijn bijdrage. 

 

Friends of fame. 

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, inmiddels een modern MRI 

centrum. 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. Deze week nog las ik de casus van 

een tien jarige jongen die gevallen was tijdens de verzorging van het 

vee. Hij had veel pijn in zijn buik, gedacht werd aan een kneuzing van 

de buik, hij kreeg pijnmedicatie van de locale zorgverlener, maar er trad 

geen verbetering op, eerder verslechtering. Zijn oom die nabij Fame 

woont heeft hem opgehaald en naar fame gebracht (afstand 80 km) Daar 

werd een echo gemaakt van zijn buik en bleek hij een gesprongen blinde 

darm infectie te hebben met uitbreiding van de ontsteking in zijn buik. 

Hij werd meteen geopereerd en kon in prima toestand de kliniek een 

paar dagen later verlaten. Zonder bezoek aan Fame zou hij het niet 

overleefd hebben. 

De opbrengsten van vorig jaren zijn gebruikt voor verbeteringen in de 

verloskundige zorg.  

Een kenmerkend probleem voor 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 

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. 

Inmiddels zijn er een paar duizend bevallingen binnen Fame gedaan, 

met zeer laag complicatie percentage. Ook dit mede met behulp van uw 

donaties. 

In 2020 en 2021 zijn ook Tanzania en Fame getroffen door de corona 

pandemie. Net als overal zijn vooral bij de eerste corona golf velen 

ernstig ziek geworden en vaak overleden. Exacte cijfers zijn niet te 

geven. In Tanzania werd slecht zeer sporadisch getest en de testcentra 

waren vaak honderden kilometers verderop. Er is dus een enorme 

onderschatting. Binnen de kliniek van Fame is zeer snel plan de 

campagne gemaakt met betrekking tot de Corona problematiek. Er is 

niet geaarzeld met snelle opschaling van zorg. Er is gezorgd voor goede 

bescherming voor het personeel, zodat de zorg geleverd kon worden. De 

polikliniek werd verplaatst buiten het Fame terrein, dit ter voorkoming 

onderlinge besmetting. Op het Fame terrein werden ernstig zieken 

opgenomen in de ziekenzalen. Fame is het enige instituut in de verre 

omgeving waar zuurstof gegeven kan worden aan de patiënt, hetgeen bij 

de ernstige corona infectie van levensbelang is. Dit zorgde ervoor dat 

Fam al snel het gespecialiseerde regionale corona centrum werd. Er 

werd behandeld, gediagnostiseerd en uiteindelijk ook gevaccineerd. En 

net als hier bij ons is door de enorme impact die corona heeft gehad en 

nog steeds heeft op de zorg een enorme achterstand aan overige zorg, 

m.n. chronische zorg ontstaan (in Tanzania vooral diabetes zorg). Hier 

wordt nu een inhaal slag gemaakt. Er wordt veel geïnvesteerd in 

educatie aan de patiënt. 

Een casus die ik hiervan las: een 33 jarige man werd na bezoek aan 

Fame gediagnosticeerd met type 1 diabetes, dit betekent afhankelijk zijn 

van insuline injecties. Ook deze man had eerst een lange zoektocht naar 

de diagnose achter de rug voordat hij tenslotte bij Fame terecht kwam. 

Ook hij woont meer dan 70 km bij Fame vandaan. Na 3 dagen opname 

is hij goed ingesteld op insuline en kan verantwoorde zelfcontrole 

uitvoeren en weet hoe om te gaan met te lage en te hoge suikers. Een 

“nieuwe” wereld gaat voor hem open. Dankzij educatie is hij vele malen 

minder afhankelijk van bezoeken aan arts/verpleegkundige. 

 

ReumaNederland  

Totale collecteopbrengst 752,40 euro. Dank aan alle collectanten. 

Dit jaar stond de collecteweek in het teken van de strijd tegen artrose, de 

meest voorkomende vorm van reuma. 


