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In deze Nieuwsbrief vraagt het kerkbestuur uw aandacht voor 

- Veertigdagentijd 

- Vastenmaaltijd 

- Vastenactie 2023 

- Leringweekend 

- Actie Kerkbalans 2023 

- Eucharistievieringen 

- Voortgang verbouwingsplannen pastorie 

 

Veertigdagentijd 

Vanaf Aswoensdag begint de Veertigdagentijd, de weg van de opgang naar Pasen. Aan het 

begin van deze tijd roept de kerk op tot bezinning, tot vasten en bidden en overweging van het 

evangelie. Als teken daarvan en van onze sterfelijkheid wordt op die woensdagavond de as van 

verbrande palmtakken gewijd en kunnen mensen naar voren komen om het hoofd met as te laten 

bestrooien. In deze Nieuwsbrief leest u onder andere over de vastenmaaltijd en de vastenactie 2023 

die in deze tijd gehouden wordt. 

 

Vastenmaaltijd  

Op zondag 19 maart a.s. vieren we de zondag Laetare – de vierde zondag van de 

veertigdagentijd. Aansluitend aan de eucharistieviering willen we een eenvoudige maaltijd 

met elkaar houden. Er zal soep zijn en een broodje. De maaltijd zal worden geopend en 

afgesloten met een korte bezinning en gebed door de pastoor. Ook zal er een extra collecte 

worden gehouden voor ons vastenproject, waar tijdens de maaltijd een korte presentatie over 

zal worden gegeven. We verwachten uiterlijk 15.00u de maaltijd te eindigen. Naast het feit 

dat we op deze manier als kerk vorm en inhoud willen geven aan het vasten-karakter van deze 

tijd, hopen we met deze maaltijd ook de gemeenschap binnen onze parochie te verstevigen. 

In verband met ‘de keuken’ willen we u vragen u vóór 12 maart aan te melden op: 

nmolenaar@icloud.com Graag tot 19 maart!  

 

mailto:nmolenaar@icloud.com
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Vastenactie 2023 

In de komende Veertigdagentijd zal er gecollecteerd worden voor de Vastenactie 2023 

De opbrengst van de Vastenactie 2023 is bestemd voor het Tumaini-project, een nieuw 

gezamenlijk project van de IAKDM. Dat is het internationale verband van oud-katholieke 

commissies en werkgroepen die zich met missie en diaconaat bezighouden, waaronder 

Missie Sint Paulus. 

 

 

 

 

 

 

 

Dit project is gericht op de opvang van (wees)kinderen in Goma in Oost-Congo.  

In en rondom de stad Goma in het oosten van Democratische Republiek Congo leven veel 

vluchtelingen in kampen of geïmproviseerde onderkomens, sommigen al vele jaren. Zij zijn 

gevlucht voor gewelddadige aanvallen door gewapende groepen in Oost-Congo. Dorpen 

werden aangevallen, vee werd gestolen. In juli 2022 is er ook nog eens een 

vulkaanuitbarsting geweest die nog meer slachtoffers geëist heeft en mensen uit hun huizen 

heeft verdreven.  

 

 



 

3 

 

Nieuwsbrief 

Parochie H.Maria Maior te Dordrecht 

22 februari 2023 

 

 

 

 

 

 

Onder de ontheemde vluchtelingen zijn veel getraumatiseerde vrouwen en (wees)kinderen. 

Omdat de mensen naar de steden gevlucht zijn, wordt het land niet meer bewerkt en is er 

gebrek aan voedsel. Ondervoeding is wijdverbreid: bijna de helft van de kinderen onder de 5 

jaar in Goma lijdt aan chronische ondervoeding, 4,6% aan ernstige en levensbedreigende 

ondervoeding. 

 

 

 

 

 

 

De organisatie ASDIG, opgericht door Claudaline Muhindo en haar man Desiré, een priester 

die later Anglicaans bisschop werd, ondersteunt de vluchtelingen met verschillende 

projecten. Het doel is hen hoop te geven, perspectieven te openen door hen ambachten te 

leren en hen te ondersteunen met voedsel, medische zorg en advies. 
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De eerste doelgroep waren verkrachte vrouwen, die via ASDIG de kans kregen om het vak 

van kleermaker te leren, waardoor ze inmiddels een klein inkomen kunnen genereren. Ook 

het probleem van ondervoeding is aangepakt en er is een school voor (wees)kinderen 

gebouwd. Er is dus al veel gedaan, maar er blijft nog veel te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Tumaini-project steunt 75 (wees)kinderen zodat zij gratis naar school kunnen. In het 

Tumaini-centrum worden één keer per week maaltijden voor de kleinere kinderen gekookt 

en aan de moeders, die vaak ook honger lijden, worden pakjes met basisvoedingsmiddelen 

gegeven.  

Er wordt kleding beschikbaar gesteld en psychologische ondersteuning en gezondheidszorg 

gegeven. Sommige gezinnen kunnen een kleine bijdrage leveren in de kosten.  

De vraag is groot en hulp is dringend nodig. De bestaande gebouwen zijn krap en aan 

renovatie en uitbreiding toe. De schaarse middelen en de stijgende prijzen voor 

bouwmaterialen vertragen de bouw van de broodnodige kamers voor de school. Maar ook 

de psychologische begeleiding, de medische zorg en het bereiden en bezorgen van voedsel  
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aan de vele behoeftige kinderen en moeders kost geld. Na het overlijden van haar man in 

2020 leidt Claudaline het project in Tumaini alleen. Gelukkig wordt zij ondersteund door 

vrijwilligers en leerkrachten.  

Helpt u ook mee Claudaline te ondersteunen, zodat zij haar belangrijke werk kan blijven 

doen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie KERKBALANS 2023 

Beste leden, gastleden en belangstellenden, 

Dank aan een ieder die in 2022 heeft mee gedaan met de actie Kerkbalans door een 

financiële bijdrage over te maken naar de rekening van de parochie. Ook in het nieuwe jaar 

2023 rekent de kerk op u. 

Onze kerk is een levende traditie van mensen die betrokken zijn, bij elkaar en bij anderen.  

De H. Maria Maior biedt daarvoor een plek bij uitstek om elkaar te ontmoeten.  
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Zolang wij als oprechte geloofsgemeenschap – kwaliteit boven kwantiteit - blijven bestaan 

zullen wij de sacramenten als bindende factor kunnen blijven bedienen. 

Wij willen u vragen uw steun te betuigen door een financiële bijdrage te leveren, eenmalig 

of periodiek, want daarmee houden wij onze traditie ook levend. 

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting.  De 

kerkbalansbrieven worden binnenkort uitgedeeld of op de post gedaan. 

Voor verdere vragen kunt u bij het kerkbestuur terecht.   

Het kerkbestuur dankt u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage. 

 

Leringweekend 

Van 21-23 april 2023 vindt het jaarlijkse leringweekend plaats voor jongeren tussen de 7-15 

jaar.  

Voorheen was het leringweekend enkel voor de jongeren van het aartsbisdom Utrecht, maar 

sinds enkele jaren zijn zowel het leringweekend als het stuifduinweekend opengesteld voor 

jongeren uit beide bisdommen.  

https://oudkatholiek.nl/nieuws/2023/01/ga-mee-op-het-leringweekend/?fbclid=IwAR2PFQNAyqG9-

85sURdlMTHpcT1HxtE78v-tu3zUyPEtsgyDkDVDv0cP0lM  

Jongerenpastor Thelma Schoon 

 

Eucharistievieringen (tenzij anders aangegeven), aanvang 10.30 uur, Voorstraat 120, Dordrecht 

22-2-2023 
Aswoensdag 19.30 uur 

26-2-2023 

1e zondag van de Veertigdagentijd 

Dienst van Schriftlezing en Gebed 

5-3-2023 2e zondag van de Veertigdagentijd 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foudkatholiek.nl%2Fnieuws%2F2023%2F01%2Fga-mee-op-het-leringweekend%2F%3Ffbclid%3DIwAR2PFQNAyqG9-85sURdlMTHpcT1HxtE78v-tu3zUyPEtsgyDkDVDv0cP0lM&data=05%7C01%7Cpastores%40okkn.nl%7C84db8eaf55884c5024ec08db0f47c5a1%7C7dda9b804d4343c19ca9ebaac5d13b95%7C0%7C0%7C638120573150286901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P8efTBpTDTWHP1xmPvoQxO7gPk8PFUxK8UxHUq%2FpHg4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Foudkatholiek.nl%2Fnieuws%2F2023%2F01%2Fga-mee-op-het-leringweekend%2F%3Ffbclid%3DIwAR2PFQNAyqG9-85sURdlMTHpcT1HxtE78v-tu3zUyPEtsgyDkDVDv0cP0lM&data=05%7C01%7Cpastores%40okkn.nl%7C84db8eaf55884c5024ec08db0f47c5a1%7C7dda9b804d4343c19ca9ebaac5d13b95%7C0%7C0%7C638120573150286901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P8efTBpTDTWHP1xmPvoQxO7gPk8PFUxK8UxHUq%2FpHg4%3D&reserved=0
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12-3-2023 3e zondag van de Veertigdagentijd 

19-3-2023 4e zondag van de Veertigdagentijd 

26-3-2023 5e zondag van de Veertigdagentijd 

2-4-2023 

Palmzondag 

Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 25, Eucharistieviering 10.00 uur 

(wijding, uitreiking van de palmen) 

Dordrecht, Voorstraat 120, Vespers 16.00 uur 

(uitreiking van in Rotterdam gewijde palmen) 

 
6-4-2023 Witte Donderdag 19.30 uur 

7-4-2023 Goede Vrijdag 15.00 uur 

8-4-2023 Paaswake 21.00 uur (wijdingen van het vuur, Paaskaars, water) 

9-4-2023 Eerste zondag van Pasen 

16-4-2023 Tweede zondag van Pasen 

23-4-2023 Derde zondag van Pasen 

30-4-2023 Vierde zondag van Pasen 

7-5-2023 

Vijfde zondag van Pasen 

Dienst van Schriftlezing en Gebed 

14-5-2023 Zesde zondag van Pasen 

18-5-2023 Hemelvaart 

21-5-2023 Zevende zondag van Pasen 

28-5-2023 Pinksteren 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 

 

Voortgang verbouwingsplannen pastorie 

Voor de verduurzaming van de pastorie, in het bijzonder voor de installatie van apparaten, wordt in 

deze fase van de verbouwing adviezen ingewonnen bij diverse adviesbureaus. 

Vanaf 1 februari 2023 zal een aanvraag voor subsidie worden gedaan bij het Restauratiefonds in het 

kader van de SIM-regeling van het ministerie van RCE 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

 

 PAROCHIE H.MARIA MAIOR TE DORDRECHT 

Kerkbestuur 
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Verbouwing pastorie 

22 februari 2023 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Nieuwsbrief 

Parochie H.Maria Maior te Dordrecht 

22 februari 2023 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 

Veilige kerk 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is 
te vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/ 

OKKN vertrouwenspersonen: Marcel van der Vloet – marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 15 88 03 

62 Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84 - zie verder: 

https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/ 

 

Bankrekeningen 

NL27INGB 0000116031 ten name van Oud Katholiek Armbestuur 

NL70ABNA 0584579306 ten name van Oud Katholieke Parochie 

 

ANBI 

De parochie is een ANBI. Dat betekent dat giften en legaten aftrekbaar zijn van de belasting. 

RSIN nummer (voor de aangifte inkomstenbelasting) is 824148344. 

 

Collectebonnen 

Verkrijgbaar  via de aanwezige kerkmeester(s) 

Waarde  € 1,- € 2,- en € 3,- in vellen van 20 stuks 

Kosten   resp. € 20,--, € 40,-- en € 60,-- 

Verkoop  door overschrijving op één van de hierboven vermelde bankrekeningen 

   van de  parochie 

Fiscaal aftrekbaar De collectebonnen zijn als gift aftrekbaar bij uw aangifte   

   inkomstenbelasting. RSIN nummer (voor de aangifte    

   inkomstenbelasting) is 824148344. 

Website  dordrecht.oudkatholiek.nl 

 
 

Wenst u in het vervolg deze Nieuwsbrief niet te ontvangen? Mail naar h.schoon@live.nl 
 

https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/
https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdordrecht.oudkatholiek.nl%2F&data=05%7C01%7Chenk.schoon%40okkn.nl%7Ce64737f7f5f9491742a808daa6df2d03%7C7dda9b804d4343c19ca9ebaac5d13b95%7C0%7C0%7C638005774713590054%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vreK2dHwrmO2gJmh2UrhgItHyd847uH4GKQVXsKNQE8%3D&reserved=0
mailto:h.schoon@live.nl

