
 

SPECIALE BIJLAGE  maart 2023, jaargang 6 

 

Vastenactie Project 2023: Een thuis voor kinderen 
 

Het Pope Francis Home 

Is er een mooier doel te bedenken voor de jaarlijkse Vastenactie dan 

het ondersteunen, het helpen van kinderen in nood. Van kinderen die 

die hulp hard en hard nodig hebben? 

Met de opbrengst van de Vastenactie van 2022 hebben wij (u weet het 

vast nog wel) een project ondersteund in Nagercoil, Tamil Nadu, in 

India, dat een veilige haven, een thuis bood aan kinderen, die hun 

moeder, hun vader of beide ouders waren verloren aan Corona. De 

impact van de Corona-pandemie was en is daar nog steeds enorm. 

Voor die verdrietige, vaak ontheemde kinderen, die plotseling op 

straat waren komen te staan, ieder met hun eigen verhaal van 

ontreddering, is toen het Pope Francis Home opgericht. 
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Het huis bood en biedt zo goed en zo kwaad als dat gaat en voor 

zover de middelen het toelaten een “tehuis” aan die kinderen. 

Ze worden er liefdevol opgevangen en gaan naar school. Ze kunnen er 

kind zijn. Ze worden er verzorgd. 
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Maar er ontbreken toch nog een aantal essentiële zaken die voor een 

adequate opvang en verzorging van de kinderen noodzakelijk zijn. Het 

mooie is: WIJ kunnen helpen. Via de Vastenactie. De Vastenactie, die 

zoals ieder jaar om deze tijd (de Lente) onze hulp vraagt voor mensen 

in nood. Voor mensen die onze hulp echt hard nodig hebben. En dit 

jaar zijn dat opnieuw de kinderen van het Pope Francis Home in 

Nagercoil. Een liefdevolle opvang is zo nodig en is ze zo gegund! 

 

 

 

een thuis Kinderen worden  

voor opgevangen en  

kinderen krijgen onderwijs 

 

 

Gaan wij zorgen voor wat licht in het Pope Francis 

Home, zodat de kinderen daar weer een beetje 

gelukkig kunnen zijn? 
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U wilt vast en zeker helpen! 

Uw bijdrage graag op ons bankrekeningnummer:  

Bankrekeningnummer NL05 ABNA 0640 1831 07 

t.n.v. Kerk & Wereld van OLV Sterre der Zee en Sint Pieter 

o.v.v. Vastenactie 2023 of 

via de vastenactiezakjes en het offerblok achter in de kerk 

 

Namens de kinderen van het Pope Francis Home: 

Heel hartelijk dank! 

 

SOLIDARITEITSMAALTIJD: 21 maart 2023 
 

De werkgroep Kerk & Wereld organiseert dit jaar 

weer de  ‘Solidariteitsmaaltijd’  

De maaltijd vindt dit jaar plaats op dinsdag 21 

maart 2023, vanaf 18:00 uur in Stayokay 

(Maasboulevard 101). 
De maaltijd wordt belangeloos verzorgd door 

Berthe Mukanski van ‘Afrikana’. Tijdens de 

maaltijd wordt gezongen door het Familiekoor St. Pieter. Er wordt ook 

een toelichting gegeven op het project. 

Om de kosten te dekken en nog voldoende over te houden, vragen wij 

een minimum bijdrage van € 15,00 per persoon. De netto-opbrengst 

van de maaltijd komt geheel ten goede aan onze vastenactie. De 

consumpties tijdens het eten zijn voor eigen rekening en kunnen 

alleen via pinnen worden voldaan. 

Als u wilt deelnemen aan de maaltijd kunt u zich hiervoor 

aanmelden via het parochiekantoor: info@olv-sintpieter.nl of 

043-3214694. 

 

 

 

 
Op de website www.olv-sintpieter.nl kunt u meer informatie vinden.  


