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VASTENACTIE 2019

Dit jaar steunen we het project van de Maastrichtse missionaris pater
Nico Dister, OFM. Op het kloosterterrein in Sentani - Papua (Indonesië) heeft Pater Nico Dister sinds 2015 een bescheiden medische hulppost ingericht. In het openingsartikel van het parochieblad leest u
meer over de “Robertuskliniek”.
Met het geld van onze Vastenactie kan hij de kliniek in stand houden
en uitbreiden.
Op pagina 3 vindt u informatie over de jaarlijkse Solidariteitsmaaltijd,
waarvoor we u hartelijk uitnodigen! Op pagina 4 een overzicht van alle
activiteiten tussen 6 maart en 21 april 2019.

Dr. Maria Carolina aan het werk

De kliniek staat onder de inspirerende leiding van dr. Maria Carolina, geboren
in Papua. De Robertus Kliniek voorziet in een grote vraag naar medische hulp.
Pater Nico Dister heeft meer dan 200 wees- en straatkinderen onder zijn
hoede.

Ook de lokale bevolking kan gebruik maken van deze kliniek. De mensen
daar zijn arm en kunnen medische hulp niet of nauwelijks betalen.
Dr. Maria Carolina helpt hen GRATIS.
Geld voor medicijnen, medische apparatuur, voorlichting en medische hulpmiddelen is nodig. Hiervoor is de Vastenactie 2019 bestemd.

Dr. Maria Carolina in werkoverleg met haar staf.
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SOLIDARITEITSMAALTIJD: 26 maart 2019

De werkgroep Kerk & Wereld organiseert ook dit jaar de sobere ‘Solidariteitsmaaltijd’. We willen daarmee solidair zijn met mensen die het
heel veel minder hebben dan wij. Behalve door uw komst kunt u uw
solidariteit tonen door uw financiële bijdrage.
De maaltijd vindt plaats op dinsdag 26 maart 2019, vanaf 18:00
uur, in Stayokay (Maasboulevard 101).
Berthe Mukanski van ‘Afrikana’, de Afrikaanse winkel aan de
Grote Gracht, kookt ook dit jaar belangeloos! Het kinderkoor van Sint
Pieter zingt. U krijgt een toelichting op het project.
Wij vragen een minimum bijdrage van € 10, - per persoon.
Na aftrek van kosten komt de netto-opbrengst van de maaltijd geheel
ten goede aan de “Robertuskliniek” van pater Nico Dister in Sentani Papua (Indonesië).
U kunt zich aanmelden via het parochiekantoor:
043 – 321 46 94 of info@parochiesintpieter.nl
Wij hopen u -jong en oud- tijdens de maaltijd te begroeten!
Werkgroep Kerk en Wereld
OLV Tenhemelopneming en Sint Pieter
Bankrekening:
NL05 ABNA 0640 1831 07
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Belangrijke data Vastenactie 2019
23 en 24 maart 2019
Preek pater Nico Dister (OLV)en
em. pastoor Fons Kurris (STP),
Collecte in alle kerken

dinsdag 26 maart 2019
Solidariteitsmaaltijd
vanaf 18:00 uur
Stayokay
(Maasboulevard 101)
Zie onze websites voor
een filmpje over de Robertuskliniek
www.parochiesintpieter.nl
www.sterre-der-zee.nl
Werkgroep Kerk en Wereld
OLV Tenhemelopneming en Sint Pieter
Bankrekening:
NL05 ABNA 0640 1831 07
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