
 

 

 

 

NIEUWE CORONA MAATREGELEN  

Vanaf 25 februari vervallen een aantal beperkende regels voor de vieringen. Wat blijft: 

- De collectemandjes staan achter in de kerk.  

Na de viering in de Mariakerk van 10.30 uur kunnen we weer samen koffie drinken. 

VIERINGEN VOOR GROOT & KLEIN 

De vieringen voor Groot & Klein zijn weer in het Ronde Tafelhuis. Tijdens deze vieringen 

vindt ook de voorbereiding plaats voor de 1e Communie. 

Zondag 27 februari 10.30 uur RTH 

Zondag 6 maart 10.30 uur RTH 

Zondag 27 maart 1e Communieviering 

VASTENAKTIE 2022 

 

Volgende week start weer de vastenaktie. Opnieuw is gekozen voor een project van de 

Stichting Solidair met India van de paters Norbertijnen van Heeswijk-Dinther. Het 

gekozen project is: Jeugdzorg straatkinderen in Ernakulam, Kerala (India).  

In Kerala is sprake van een sterke toename van jeugdcriminaliteit. De kinderen komen 

uit arme gezinnen, vaak is er weinig tijd en aandacht voor de kinderen en zo komen zij in 
aanraking met straatcriminaliteit. Het aantal misdrijven gepleegd door minderjarige 

jongeren neemt elke dag toe. Veel jongeren zijn verslaafd aan alcohol, drugs, tabak en 
worden seksueel misbruikt. Zij zijn niet goed gevoed, hebben geen onderdak, 

gezondheidszorg, onderwijs of enige vorm van recreatie. Zij vertonen onverantwoordelijk 

gedrag en vormen een bedreiging voor de samenleving.  



In India worden jongeren die in aanraking met de politie zijn gekomen, opgevangen in 

‘Observation Homes’, waar ze maximaal 4 maanden mogen blijven in afwachting van de 

rechterlijke procedures. Hierna worden ze voor langere termijn in ‘Special Homes’ 
geplaatst. In de achterstandsbuurt Vathuruthy in Ernakulam hebben de Norbertijnen een 

Jeugdzorgcentrum opgezet en daar bieden ze verschillende buitenschoolse 

onderwijsprogramma’s aan zo’n 50 tot 70 jongeren. 

Daarnaast hebben ze ook een ‘Special Home’ – Echo Jeevana Balabhavan, waar op dit 

moment 16 kinderen ( 5 -13 jaar) worden opgevangen die primair een dak boven hun 
hoofd nodig hebben en een veilige omgeving, plus zorg en onderwijs. Het doel van de 

programma’s in beide huizen is opvang en ondersteuning voor jongeren onder de 18 jaar 
om hen zo te beschermen tegen criminaliteit en een betere toekomst te bieden. Dit 

gebeurt door de gezinnen en Jeugdhuizen te bezoeken, middels gedragsstudies, het 
bieden van vaardigheidstrainingen en oriëntatieprogramma’s, onderwijs, medische zorg, 

counseling en programma’s gericht op re-integratie in de maatschappij. Op deze manier 

worden deze jongeren direct geholpen en meer dan 300 gezinnen beschermd.  

Laten wij in deze vastenperiode met z’n allen een mooi bedrag bij elkaar brengen voor 

deze kinderen. Bij het vorige project heeft u laten zien dat wij, ondanks de corona toch 

op een fors bedrag mogen rekenen, hopelijk lukt het dit keer weer.  

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

Wie kent niet het spreekwoord: Vele handen maken licht werk. Of te wel: door iets 

gezamenlijk aan te pakken is het werk sneller klaar. Maar binnen onze parochie gaat het 
niet alleen om het werk sneller klaar te krijgen. Ook het samen bezig zijn, een praatje 

maken, het koffie drinken hoort daarbij. 

Voor diverse werkgroepen zoeken we nieuwe vrijwilligers. Zoals bijv. voor het onderhoud 
van de begraafplaats, het schoonmaken van de kerk, een bloemetje brengen naar een 

medeparochiaan, het koffie schenken na de viering, enz. Binnen onze parochie zijn er 

diverse mogelijkheden.  

Heeft u belangstelling neem dan contact op met Sonja van den Dries, onze parochie 

coördinator. Zij is op woensdag- en vrijdagochtend telefonisch te bereiken op 013-

4550663. Via mail kan ook: svddries@norbertijnenparochiehq.nl.  
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