
VASTENACTIE  23 maart t/m 28 maart 2020  
Ieder jaar gaan wij op zoek naar een project waarvan de projectleiders bij ons bekend zijn. Dat geeft ons het 
vertrouwen dat uw geld op de juiste plaats terechtkomt. 
Dit jaar ondersteunen wij het project voor de afbouw van de kerk met gemeenschappelijke ruimte in Kottarakonam 
(India). Het dorp waar kapelaan Rajan uit Bocholtz vandaan komt. 

Algemeen:  Kottarakonam is een klein dorp met 1000 inwoners. Het is een buitengesloten dorp zonder 

sociale voorziening (bijv. school, winkels, kerk, cultureel centrum). De kinderen moeten 7 tot 10 kilometer 

reizen om naar school te gaan. Hoewel een kleine parochie, in het bisdom Kuzhithurai in India, is de 

geloofsbeleving groot. In Kottarakonam wonen allemaal dagloners. Van deze parochie werken de meeste 

mensen in de rubberplantage.  In de herfst en tijdens het regenseizoen zijn ze allemaal werkeloos.  

Behalve een H. Mis is er op zondag catechismusles voor de kinderen en jongeren vanaf 5 tot 17 jaar. 

Hiervoor is eveneens een kerk als onderdak nodig. In het gebouw is tevens een gemeenschappelijke ruimte 

gemaakt die voor andere doeleinden dan de H. Mis ter beschikking is.  Hier kunnen kinderen hun huiswerk 

maken of kan er aan andere activiteiten worden deelgenomen. Aan de inwoners van het dorp werd gevraagd 

of er een mogelijkheid was om een klein stuk land te kopen om een kerk te bouwen. De gezinnen 

investeerden heel veel van hun spaargeld en inzet en begonnen aan de bouw van hun kerk,  maar gezien het 

weinige spaargeld was het gedurende reeds een aantal jaren niet mogelijk om het kerkgebouw af te maken. 

Zelf hebben ze al heel veel acties ondernomen om geld te verzamelen om de kerk af te bouwen, maar dit 

was niet voldoende. Wat zou het fijn zijn wanneer voor deze mensen hun kerk voltooid zou kunnen worden, 

om hier samen te komen en kracht te putten in het geloof. 

Er zijn veel helpende handen nodig voor de bouw van deze kerk. Zou u deze lieve mensen willen 

meehelpen, via deze vastenactie, zodat hun kerk en gemeenschappelijke ruimte eindelijk voltooid kan 

worden. Alvast heel hartelijk dank namens de mensen in Kottarakonam 

Kapelaan Rajan, Bocholtz 

COLLECTE VASTENACTIE PAROCHIE H. MARTINUS VLODROP 
De collecte voor de vastenactie wordt gehouden van 23 maart t/m 28 maart.  
Wij zullen i.v.m. het coronavirus geen zakjes huis aan huis ophalen. 
Toch hopen wij dat veel mensen het project van Kapelaan Rajan uit Bocholtz voor de afbouw van de kerk en het 
multifunctioneel centrum in Kottarakonam, India steunen. 
Dit kan door:  
Het zakje met uw gift te deponeren in de brievenbus bij: 

• Meneer pastoor, links naast de voordeur van de pastorie Kerkstraat 2 

• Marjon v.d. Beek, Bergerweg 11 Vlodrop of 
 
uw gift over te maken op bankrekening IBAN NL10RABO0154600512 t.n.v. RK Parochie Sint Martinus te Vlodrop, 
vermeld s.v.p. duidelijk bij opmerkingen vastenactie Vlodrop.  
 
Of digitaal te doneren via de digitale collectebus die wij speciaal hiervoor hebben aangemaakt. Vul deze link in en u 
komt direct bij de collecte bus.  
 https://vastenactiebisdomroermond.digicollect.nl/marjon-van-der-beek 
 
Heel hartelijk dank voor uw gulle gaven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marjon van der Beek-Heiligers 
Parochie Sint Martinus Vlodrop 
secretaris kerkbestuur 
Kerkstraat 2 
6063 AR  Vlodrop 
0475-401207 / 06-48690855 
e-mail: martinus@roerkerken.nl 
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