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Vastenactieproject
Via de met ons bevriende Indiase priester Arul Singarayar, waarvoor we in de afgelopen drie
jaar twee nieuwe kerkjes konden realiseren, is ons wederom een project om een nieuwe
kapel te bouwen te Anthivayal in het bisdom Sivagangai in het zuiden van India, in
hetzelfde parochiegebied, onder leiding van een andere jonge priester, Maria Aisr. Hij
stuurde de offerte van de bouwmaatschappij die U in de kerk kunt inzien, samen met de
bouwtekening:

Hier is het voorstel:
Inleiding
Laat ik me allereerst voorstellen. Ik ben Fr. Maria Asir, een priester van 24 jaar, in het bisdom
Sivagangai, zuid India. Momenteel ben ik de pastoor van Andavoorani. Ik ben blij dat Fr.
Arul mijn directe voorganger in deze parochie was en ik hem mag opvolgen. Ik stuur U dan
ook dit verzoek op zijn persoonlijke aanbeveling.
Aangaande parochie en bisdom
De parochie van Andavoorani is een van de oudste parochies in het bisdom Sivagangai, die
zorg draagt voor de geestelijke nood van de plattelands armen in dit gebied vanaf het jaar
1893.De parochie heeft momenteel 28 missie‐staties en onderstaties. Alles bijeen wonen er
zo’n 6000 katholieken. Verbonden met het parochiecentrum, zijn alle dorpjes gelegen op

afgelegen plaatsen, ook niet bereikbaar door de grote wegen. Het bisdom Sivagangai beslaat
twee burgerlijke districten (provincies) Ramnad en Sivagangai. Daar het gesitueerd is aan de
grens met het district Pudukottai, komen ook van daar veel mensen naar hier.

De Onze Lieve vrouw van Santhanamatha kerk
In deze parochie –in tegenstelling tot andere parochies‐ hebben we 28 missie‐staties,
waarvan in 5 staties geen kerk is. Deze kerk in Anthivayal is ongeveer 32 jaar geleden
gebouwd. Het huidige kapelletje is gebouwd de vorm van een kleine schuur met een pannen
dak, waar slechts plaats is voor 10 tot 15 mensen. Voor elke liturgische plechtigheid moet
men gebruik maken van de kerk van een naburig dorp, wat in veel opzichten moeilijk en
ongemakkelijk is. In het dorpje wonen 25 families, samen met mensen van het Hindu geloof.
Het zijn allen arme plaatselijke landbouwers. Ze zijn voornamelijk voor de oogst afhankelijk
van de Moesson‐regen, maar worden meestal geteisterd door de droogte. Deze kerk is een
zeer belangrijke krachtbron om alle mensen, onafhankelijk van hun afkomst bijeen te
brengen. Het kerkgebouw echter is in een bouwvallige staat geraakt, zodat ze ook op elk
moment kan instorten.
Onze vraag
Wij zouden deze oude kerk willen afbreken en een nieuwe bouwen. Een gespecialiseerd
architect heeft ons dit ook geadviseerd, omdat renovatie van het bestaande gebouw veel
duurder zou zijn.
De nood is hoog en de financiële mogelijkheden minimaal.
Kostenplaatje
Het totale project komt neer op (omgerekend) 3945,45 euro. We hebben het plan om vanuit
de gemeenschap hier ter plekke een bedrag van (omgerekend) 854,55 euro bijeen te brengen.
Mogen wij U verzoeken of het mogelijk is ons te steunen met een bedrag van (omgerekend)

3091,91 euro?
Samen met de goede mensen van hier danken wij Uw aller warme harten ten bate van ons.
Met de meeste hoogachting en goede wensen verblijf ik,
Fr. Maria Asir.
Beste Parochianen,
met ons aantal inwoners en onze levensstandaard zou dit bedrag toch in één keer bij elkaar
te krijgen moeten zijn. De prijs in India voor het bouwen van dit kapelletje is in onze
beleving belachelijk laag. Zouden wij dat híer moeten realiseren, dan zou de komma in het
gevraagde bedrag mínstens één plaats naar achter opschuiven!! We mogen ons daarom niet
laten kennen, temeer daar we zelf tijdens de gezellige Vastenavonddagen zonder probleem
€. 1,75 voor een pilsje in een plastic bekertje in Sittard op de Markt betaalden, en er zeker
meer dan één genuttigd hebben. Bovendien zal ik bedingen dat in het kerkje een beeltenis
van onze Heilige Pater Karel zal worden geplaatst, en zo mogelijk het hele kapelletje aan
onze Pater zal worden toegewijd.
In de Goede Week zullen de dames van Zij‐Aktief Uw gewaardeerde gave ophalen, laat hen
niet te zwaar tillen, stop er gewoon een stukje papiergeld in! Natuurlijk kunt Uw
gewaardeerde gave ook in de kerk in de offerblok deponeren, of met envelop in de
brievenbus van de pastorie Dank voor uw bijdrage aan de wereldkerk!!
H.Broers, pastoor

Liturgische kalender
Zondag 24 februari, Derde zondag van de Vasten,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Gregoriaans, Kinderwoorddienst; OO. Mertens‐Dils als jaardienst (St.);
OO. Breukers‐Paas als jaardienst (St.); Sjeng Vrancken; Leo Lemmens; René Waelen (vw.
Verj.dag); Gertje Nacken als jaardienst; Jan Meijers.
12.00 uur: H.Doopsel Evi Hoofs.
Maandag 25 februari,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijzondere intentie (H28); voor bijzondere
intentie (vB).
Dinsdag 26 februari,
08.30 uur: H.Mis; Ansbertus van Dongen.
Woensdag 27 februari,
08.30 uur: H.Mis; Jacques Cox.
18.00 uur: H.Pater Karel Kapel: Kruiswegoefening.
Donderdag 28 februari,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Roy de Bie.
Vrijdag 29 februari,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Maarten Jagersma.
Zaterdag 1 maart,
18.30 uur: H.Mis met samenzang; OO. Damoiseaux‐Paas als jaardienst (St.); Jet van der
Heijden‐Keesmekers en Apollonia Keesmekers als jaardienst en Louis van der Heijden (St.);
OO. Vogels‐Meevis als jaardienst (St.); Jean Daniëls (buurt kerk);

Zondag 2 maart, Vierde zondag van de Vasten,
08.30 uur: H.Mis; voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie.
10.00 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Kinderwoorddienst, KROMBROODZEGENING; OO.
Roberts‐Douven als jaardienst (St.); OO. Wil Kurvers en Paulina Rodigas als jaardienst (St.);
OO. Donners‐Haarden (St.); Jeu Kurvers (St.); OO. Arnold Kurvers en Josephina Schols en
zonen Joke en Martien; OO. Voots‐Peters en zoon Theo en OO. Jetten‐Paulssen (St.); OO. Jan
Otten en Barbara Penders; Wiel Timmermans (vw. K.B.O.); Voor de levende en overleden
leden van het Krombroodraapcomité.
Maandag 3 maart, H. Frederik,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Lambert Meertens.
Dinsdag 4 maart, H. Casimir,
08.30 uur: H.Mis; Bert Kruijdenberg.
Woensdag 5 maart,
08.30 uur: H.Mis; Jean Daniëls.
18.00 uur: H.Pater Karel Kapel: Kruiswegoefening.
Donderdag 6 maart,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; voor bijz. intenties.

Vrijdag 7 maart, Eerste Vrijdag,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; Joseph Coolen.
09.15 uur: H.Communie aan zieken en thuiszittenden.
Zaterdag 8 maart, H. Johannes de Deo,
18.30 uur: Hoogmis, Meerstemmig, Toediening van het H. Vormsel; Pierre Tummers (St.); Bert
van Wissen; OO. Leo en Anneke Hamers‐Kurvers als jaardienst; Lilly en Johan Cremers‐
Reubsaet als jaardienst; Betje Spijkers‐Roberts als Zeswekendienst.

Zondag 9 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; OO. Verheggen‐Curvers (St.); Cato
Nijsten las jaardienst (St.); Wil Köke; voor bijz. intentie (GB3); Theo Ruijters als
Zeswekendienst.
Maandag 10 maart,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Els Meuleners‐Lemmens; Dien Oberdorf‐Keulers;
Marianne Schillings‐van Duinen; voor genezing van een oogziekte.
Dinsdag 11 maart,
08.30 uur: H.Mis; Jan Ambaum.
Woensdag 12 maart,
08.30 uur: H.Mis; Wiel Heuvelmans.
18.00 uur: H.Pater Karel Kapel: Kruiswegoefening.
Donderdag 13 maart,
18.00 uur: H.Mis H.Pater Karel Kapel; Gert Wilms‐Kurvers als jaardienst; Piet penning de
Vries.
Vrijdag 14 maart,
08.30 uur: H.Mis Ritus 1962 H.Pater Karel Kapel; om zegen voor een vriend (AB).
Zaterdag 15 maart, vooravond van Palmzondag,
18.30 uur: Hoogmis meerstemmig met Palmwijding en processie; OO. Schmeits‐Röder en
dochter Tiny als jaardienst (St.); Bruno Fulgheri; Mia Bleeser‐Paas; OO. Schmeitz‐Schols.

Overleden
19 januari, Dhr. Theodorus Hubertus Ruijters, 79 jaar (Touwslagerstraat)
21 januari, Mevr. Maria Elisabeth Spijkers‐Roberts, 88 jaar (Kommelhof/Baenje)
Mogen zij rusten in vrede.

Misdienaars / Acolieten
Zondag 24 februari:
08.30 uur: Chretien Schalkx.
10.00 uur: Rens Verhaegh, Kay Verhaegh, Thijs Hundscheid, Bert Hundscheid.
Zaterdag 1 maart:
18.30 uur: Remco van Huijkelom, Stijn Bruls.

Zondag 2 maart:
08.30 uur: Remco van Huijkelom.
10.00 uur: Michel Beuken, Ivo van Elteren, Mark Trompetter, Falko Voots.
Zaterdag 8 maart:
18.30 uur: Huub Widdershoven, Bert Hundscheid, Maarten Bevers, Loran Evers.
Zondag 9 maart:
08.30 uur: Stijn Bruls.
10.00 uur: Roy Sijstermans, Mark Sollet, Daniël Sollet, Chrétien Schalkx.
Zaterdag 15 maart:
18.30 uur: Peter Haas, Maarten bevers, Arnoud Bevers, Jelke Voots.

Website
Onze parochiële website werd onlangs in een nieuw jasje gestoken, meer overzichtelijk en bij
de tijd gebracht. Ook deze parochieberichten kunt U daar lezen. Neem maar eens een kijkje
op: www.sint‐pancratius.nl Welkom!
Ook Pater Karel heeft zijn eigen site, die regelmatig geüpdate wordt: www.paterkarel.nl

Bestellen van H. Missen
Bij voorkeur op woensdagochtend in de pastorie van 09.30 –12.00 uur. U kunt ook een
enveloppe met de duidelijk omschreven misintentie en het verschuldigde stipendium
deponeren in de brievenbus van de pastorie. De bijdrage voor H.H. Missen is: €. 7,00 voor
weekdagen en €. 12,50 voor zaterdag en zondag.

