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Project Vastenactie
Via de met ons bevriende Indiase priester Arul Singarayar kregen we –via zijn Bisschopvoor deze vastentijd het verzoek tot een nieuw project, voor een parochie waar hijzelf
heeft gewerkt van 2002 tot 2006 en dus de situatie en bevolking goed kent. Het is
concrete financiële steun voor de bouw van een nieuwe Kapel op SAMBOORANI in de
parochie van Andavoorani in het bisdom Sivagangai.
Geschiedenis van de Parochie
Andavoorani is een oude parochie. Het heeft op dit moment 28 dorpen als sub-staties. In
totaal zijn er 6250 katholieken woonachtig in deze parochie. Inclusief het
parochiecentrum liggen alle dorpen in een afgelegen plaats, in de binnenlanden, ver van
de hoofdweg.
SAMBOORANI
Samboorani is een van de sub-staties in deze parochie. Het aantal katholieken in dit dorp
is 225. Deze plaats ligt op een afstand van 7 mijl van de parochie centrum. De mensen
zijn volledig afhankelijk van het land om te overleven. Als gevolg van het uitblijven van
de moesson bekomen ze niet de juiste oogst. Zodat het gevolg is, dat zij gedwongen
economisch en financieel afhankelijk zijn van de anderen.
Omdat de huidige kerk in een vervallen toestand is, is het moeilijk om op een plaats
bijeen te komen om de solidariteit te verrijken en te groeien in hun geloofsvorming.
Het dorp Samboorani wordt omgeven door hindoestaanse fanatici, waardoor de
beleving van hun geloof steeds een risico inhoudt. Te midden van de bovengenoemde
situatie, proberen ze om met en voor elkaar te bidden en hun geloof te versterken.
Opzet en doelen van het project
1. bij elkaar te brengen van de katholieken van het specifieke dorp Samboorani, om
het geloof te sterken.
2. de naburige katholieken die worstelen met hun geloof als gevolg van de
hindoestaanse kaste-probleem te betrekken bij de geloofsgemeenschap.
3. Om de geest van eenheid, en groei in geloof te sterken, tegen het hindoefanatisme. Want de BJP (Bharathiya Janatha Partij), -dat is een fanatieke Hindoe
beweging-, behandelen de katholieken zeer slecht. Daarom is de hierboven
genoemde solidariteit is een must.
4. Om een ruimte te creeren voor het maken van beslissingen voor de groei en het
welzijn van het dorp, tot geloofs vorming, gewetensvorming en om begeleiding te
geven etc. tot gemeenschaps opbouw met een gevoel van broederschap naar de
omliggende dorpen door het bijwonen van de liturgie op de zondagen de in deze
kapel.
De kosten
De bouw van de dorpskapel is naar schatting Rs.3, 40.000 (Rupees drie lakhs en
veertigduizend). Hoewel de mensen arm, kunnen zij zelf de som van Rs.90, 000
bijdragen in de bouw.
De kostenraming zie offerte: Rs. 3, 40.000,00 = 5.964 Euro
Lokale bijdrage
Rs. 90.000,00 = 1.578 Euro
-------------------------

Gevraagd bedrag

Rs. 2, 50.000,00 = 4.386 Euro
------------------------Van harte bevelen wij dit mooie project in Uw milddadigheid aan, en verzekeren U dat
het totále bedrag ook dírect voor dit project zal worden aangewend!
In de Goede Week zullen de dames van Zij-Aktief komen collecteren. U kunt Uw donatie
ook middels de offerblok in de kerk doen, via de brievenbus van de pastorie of per bank
overmaken op nummer RABO 1350.00.068 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Pancratius, onder
vermelding van Vastenactie 2012.
R.K. Kerkbestuur.

Liturgische kalender
Zondag 18 maart, vierde zondag van de Vasten, Halfvasten,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Feestelijke H.Mis, gezinsmis, b.g.v. 40 jarig bestaan
Krombroodraapcomité; voor bijz. intentie (vB); voor de levenden en overledenen van
het Krombroodraapcomité.
Maandag 19 maart, Hoogfeest van St. Joseph,
18.00 uur: H.Mis; Graad Kuijs.
Dinsdag 20 maart, H. Johannes Nepomuc,
08.30 uur: H.Mis; Henk van der Peet.
Woensdag 21 maart, H. Nicolaus van Flue,
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (M.C).
18.00 uur: Kruiswegoefening.
Donderdag 22 maart,
18.00 uur: H.Mis; Antje van Diessen Snackers; Wim Philips (St.).
Vrijdag 23 maart, H. Turibius van Mogrovejo,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; voor priesterroepingen.
Zaterdag 24 maart,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Coumans-Rouschop en kinderen Coumans (St.);
OO. Lambert Spijker en Elisabeth Roberts als jaardienst (St.); Cato van Daal Strijkers;
Albert van Rijn als jaardienst.
Zondag 25 maart, Vijfde zondag van de Vasten,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; Piet Coolen (St.); OO. SchmitzKreuwers; voor bijz. intentie (vB); Elly Donners-Latten als Zeswekendienst; Annie
Rouschop-Pennings; Nic Frijns als jaardienst; Jaan Mertens.
Maandag 26 maart, Hoogfeest van Maria Boodschap,
18.00 uur: H.Mis; OO. Christiaan Schols en Anna Dols, zonen Pierre en Frits, dochter
Miet en familie; Marianne Schillings-van Duinen; OO. Max Croqué en Marijke Kaunang en
overl. fam. Taminiau-Croqué; Martin Hamers als jaardienst; Lei Heuts.
Dinsdag 27 maart, H. Rupertus van Salzburg,
08.30 uur: H.Mis; voor bijz. intentie (M.C.).

Woensdag 28 maart,
08.30 uur: H.Mis; Harrie van der Linden.
18.00 uur: Kruiswegoefening.
Donderdag 29 maart,
18.00 uur: H.Mis; Bets van Lieshout.
Vrijdag 30 maart,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962; Ben Janssen.
Zaterdag 31 maart,
14.30 uur: H.Doopsel van Dez Kubben.
18.30 uur: H.Mis met samenzang, Presentatiemis eerste communicanten; OO.
Coumans-Keulers als jaardienst (St.); Hub Lemmens en overl. ouders als jaardienst; Bert
van Wissen; Piet Bevers, Harie en Roël; May Honneff (buurt 1).
Zondag 1 april, Palmzondag,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig; OO. Alfons Chorus en Herma Borgers als jaardienst
(St.); Mia Dormans-Cals; Jan Voots.
Maandag 2 april, H. Franciscus Paola,
18.00 uur: H.Mis; Jan Verhoeven.
Dinsdag 3 april. H. Sixtus I, paus,
08.30 uur: H.Mis; Piet van Tuijl.
18.30 uur: Boeteviering ter voorbereiding op het Paasfeest.
Woensdag 4 april, H. Isidorus,
08.30 uur: H.Mis; Annie Hageman-van Luijk.
18.00 uur: Kruiswegoefening.
Witte Donderdag 5 april,
19.00 uur: Plechtige Hoogmis Meerstemmig; voor de overleden pastoors en
priesterzonen van Munstergeleen.
Goede Vrijdag, 6 april,
15.00 uur: Kruiswegoefening.
19.00 uur: Plechtige herdenking van het lijden en sterven van de Heer, Gregoriaans.
Paaszaterdag, 7 april,
20.00 uur: Plechtige Paaswake, Gregoriaans; OO. Kurvers-Schmeits; OO. Math en Tiny
Spijkers; Wim Rölkens als jaardienst.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Overleden
1 maart: Mevr. Maria (May) Honneff, 77 jaar (Houbeneindstraat)
5 maart: Dhr. Adrianus Cornelis (Jaan) Mertens, 73 jaar (Burg. Smeetsstraat)
Mogen zij rusten in vrede

H.Doopsel
31 maart: Dez Kubben, Burg. Donnersstraat.

Gezinsmis Palmpasen zaterdag 31 maart
Wie maakt er een mooie Palm Pasen?!?
Met Palmpasen -de week vóór het Paasfeest- denken we aan Jezus’ intocht in Jeruzalem.
Op zaterdagavond 31 maart, om 18.30 uur, is er in de kerk een speciale Gezinsviering: D
kinderen die hun eerste H. Communie doen presenteren zich, we lopen dan met onze
Palmpasen-stokken en palmtakjes in een optocht door de kerk, en kinderen lezen de
gebedjes en de lezing. Alle –ook de niet a.s. communicanten- kinderen zijn uitgenodigd
thuis een mooie Palmpasen-stok te maken en die mee te nemen naar de kerk! In de Mis
worden de Palmpasens gezegend en daarna kunnen ze gebracht worden naar een zieke
of alleenstaande. Ook mogen in die H.Mis de Vasten-Spaar-Doosjes ingeleverd worden.
Vragen over het maken van de Palmpasen of willen kinderen in de H.Mis iets voorlezen,
bel dan even naar Daniëlle Lemmens, 4758733.

Misdienaars / Acolieten
Zondag 18 maart:
08.30 uur: - 10.00 uur: Max Jütten.
Zaterdag 24 maart:
18.30 uur: Nigel Heinle.
Zondag 25 maart:
08.30 uur: - 10.00 uur: Lucas Schmeits.
Zaterdag 31 maart:
18.30 uur: Sky Thiecke.
Zondag 1 april:
08.30 uur: - 10.00 uur: Mike Krutzen, Mark Trompetter.
Donderdag 5 april:
19.00 uur: Mike Krutzen, Nigel Heinle,
Vrijdag 6 april:
19.00 uur: Joran Vaessen, Tycho Larue, Falko Voots,
Zaterdag 7 april:
20.00 uur: Joran Vaessen, Falko Voots, Max Jütten, Mark Trompetter.

