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BESTE KBO-LEDEN, 

Gezien de huidige corona-perikelen zien we ons genoodzaakt om de kerstviering  

gepland op woensdag 15 december a.s. NIET door te laten gaan. 

We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022! 

Bestuur KBO Netersel. 

 

BESTE DORPSGENOTEN 

Ook dit jaar houden de Fistváérekes weer een worstenbroodactie, met dit jaar ook 

vegetarische worstenbroodjes. Komende week zult u een opgaveformulier in de 

brievenbus ontvangen waarmee u een bestelling door kan geven. De formulieren 

zullen op uiterlijk 14 december weer opgehaald worden bij u thuis. Daarnaast is er 

ook de mogelijkheid om telefonisch te bestellen, door een berichtje te sturen naar 

het volgende telefoonnummer: 06-45923673. De worstenbroodjes zullen bij u thuis 

bezorgd worden op woensdagavond 22 december. 

Daarnaast willen via deze ook berichten over de fusie van de Fistváérekes en de 

Herrieschuppers. Afgelopen zomer is besloten om de krachten te bundelen en 

samen verder te gaan onder de naam van de Fistváérekes. Hopelijk kunnen we eind 

februari met carnaval weer laten zien wat voor moois we gemaakt hebben met deze 

nieuwe groep. 

 

BUURTLUNCH:  

Maandag 6 december willen we weer gezamenlijk aan tafel voor de lunch. 

Inloop vanaf 12.00 uur Om 12.15 uur wordt de soep opgeschept. Hoofdzaak is een 

gezellig samenzijn.  

U bent van harte welkom met een geldige QR-code en het dragen van een mond-

kapje is verplicht tot u zit. Uiteraard staat alles op 1,5 meter klaar. 

Als u klachten heeft; keelpijn, hoesten, snotneus, koorts dan willen we graag dat u 

thuisblijft! 

In verband met tafelsetting graag vooraf opgeven: tel. 682281. Bij geen gehoor 

antwoordapparaat inspreken. Bij voorbaat dank  

Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee-

etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of 

nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Hopelijk zien we u maandag 6 december om 12.00 uur in de Poel. 

Buurthulp Netersel. 

 



KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 4/12:  om 19.00 uur: Eucharistieviering.  

Maandag 6/12: om 19.00 uur: Spreekuur kerksluiting (op aanvraag) 

Mededelingen 

• Achterin de kerken ligt informatie over ons Adventsproject in India. Op de 

2e en 4e zaterdag van de Advent collecteren we in de kerk. 

• De startviering voor de Eerste Communie wordt uitgesteld. De lessen 

beginnen pas in januari. Liefst gewoon, maar als dat niet lukt dan digitaal. 

Ouders krijgen informatie. 

• Per 1 dec. stopt mevrouw Clara da Silva als lid van het kerkbestuur, 

vanwege een nieuwe opleiding. De parochie is haar dankbaar voor haar 

enthousiaste inzet en wenst haar veel succes toe. 

 

AFBOUW EN INRICHTING EETZAAL BIJ DE FATHIMA HIGH SCHOOL IN 

HET DORP MLAMALA IN DE PROVINCIE KERALA IN INDIA  

Pastoor Joseph, die tijdens de afronding van zijn studie in Nijmegen en Leuven, 

meerdere jaren werkzaam was in onze parochie, is na zijn terugkeer naar India in 

mei 2017 aldaar in diverse plaatsen actief geweest. 

Vorig jaar was hij o.a. werkzaam als pastoor in de parochie Mlamala in de pro-

vincie Kerala in India. In dat dorp is de Fathima High School gelegen. De parochie 

is eigenaar van de school. De gebouwen en de materiële zaken, die daarmee samen 

hangen moeten dan ook geregeld en betaald worden door de parochie. Het salaris 

van het onderwijzend personeel wordt betaald door de regering. 

Er gaan 930 kinderen in de leeftijd van 4 tot 15 jaar naar deze school.  Er wordt 

onderwezen in de talen Malayalam, Tamil en Engels. Het Tamil-talige onderwijs is 

voor de kinderen van wie de moedertaal Tamil is. Hun ouders en voorouders 

wonen al lang in dat dorp. Zij zijn arbeiders van de theeplantages en ze wonen nog 

in eenvoudige rijtjeshuizen, die gebouwd zijn door de Britten. Dat is het armste 

deel van de bewoners van het dorp. Ook komen er kinderen van de omliggende 

dorpen naar deze school. 

De regering geeft iedere schooldag een warme maaltijd bestaande uit rijst, groente 

en sambar (een kruidenmix). Tot vorig jaar hebben de kinderen hun maaltijd buiten 

moeten gebruiken, zittend op de grond of staande. Dat vond ik vreselijk………… 

Volgende keer leest u meer over het plan van pastoor Joseph. 

De opbrengst van de kerkcollectes in onze parochie tijdens alle H. Missen in het 

weekend van 4 en 5 dec. wordt bestemd voor “afbouw en inrichting van de eetzaal 

in Mlamala”. U kunt uw bijdrage ook overboeken naar rekening 

NL 12 RABO 0137 1753 96 ten name van RK Parochie Heilige Apostelen Petrus 

en Paulus onder vermelding van “adventsactie”. 

 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 11 DECEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 6 DECEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF 

ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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