
 Heilige Nicasius parochie

missie
comité 



www.parochienicasius.nl

Doelstelling
Wederzijdse verbinding maken

Begeleiden van de missie van

de missionaris die verbonden

is met de parochie Heilige

Nicasius 

Derden missie projecten 

Goede afspraken maken

met de missionarissen en

zijn directe medewerkers

Projectmatige

ondersteuning

Project begeleiden &

adviseren

verbinding tussen

parochianen en de

projecten/ de

missionarissen 

Wat doen wij?



voor elkaar & met elkaar 

projecten Pater Willem Kerkhof in Malawi Africa

projecten 2023
projecten Pater Herman Leemrijse in Chili 

projecten Pater Jorge Rietveld in Brazilië

projecten  Pater Ferry SSCC  in 

projecten onder stichting in Lombok 

       Lampung Indonesie

       Indonesie

projecten Father John Kennedy -

      Tamil-Nadu-India 



Malawi -
Africa
De projecten zijn onderleiding

van Pater Willem Kerkhof 

wat wij nodig
hebben?

projecten: 
wat gaan we
doen?

Stichtingen/fondsen in

Nederland benaderen

en projectplannen

indienen

pater W.Kerkhof

Het ziekenhuis Madisi

Mission Hospital, totaal

benodigd 100.000 euro

t.b.v. Rontgen apparaat 

ondersteuning van

MBO/HBO leerlingen

 

GROOT PROJECT:

ondersteuning

landbouw activiteiten

Totaal benodigde i.o.m.

pater Kerkhof 

 

voor elkaar & met elkaar 

grote donatie op korte

termijn in 2023

continuiteit donatie

contact Persoon:
Wim de Gier 

040-2851789

wadegier@onsbrabantnet.nl



Brazilië  - Zuid 
 Amerika
De projecten zijn onderleiding

van Pater Jorge Rietveld

wat wij nodig
hebben?

projecten: wat gaan we
doen?

pater Jorge Rietveld

voor elkaar & met elkaar 

donatie op korte

termijn in 2023

continuiteit donatie

contact Persoon:
Harry Peters

06-44596144

h.peters@planet.nl

Studiebeurs

Renoveren van de

bestaande kerk, totaal

benodigd 50.000 euro

Extra activiteiten voor de

kinderen, 500 euro/maand

 

GROOT PROJECT:
t.b.v. activiteiten binnen

de muziekschool (

fanfare cabaceiras & S.

Domingos) 

 

KLEIN PROJECT:

Totaal benodigd i.o.m. pater

Jorge Rietveld 

Stichtingen/fondsen in

Nederland benaderen

en projectplannen

indienen



Chili -  Zuid
Amerika
De projecten zijn onderleiding

van Pater Leemrijsse SCJ

wat wij nodig
hebben?

projecten: 
wat gaan we
doen?
jongeren organisatie 

 benaderen

Stichtingen/fondsen in

Nederland benaderen

en projectplannen

indienen

pater Leemrijse SCJ

Maaltijden voor de

zwervers

Studiebeurs

Contacten tussen de

jongeren parochianen 

 

      Chili-Nederland

voor elkaar & met elkaar 

donatie op korte

termijn in 2023

continuiteit donatie

contact Persoon:
Ine Patah

cpatah273@gmail.com

Totaal benodigd per project

i.o.m. pater Leemrijsse 



De projecten zijn onder leiding

van Father John Kennedy (RK

Pastoor) in Tamil Nadu 

wat wij nodig
hebben?

projecten: 
wat gaan we
doen?

contact onderhouden

met India organisatie

goede doelen stichting

benaderen

father John Kennedy  

voor elkaar & met elkaar 

donatie op korte

termijn in 2023

continuiteit donatie

contact Persoon:
 Ton van dijk

t-v-d@hotmail.com 

Bouwen aparte ruimte

ziekenboeg, totaal

benodigd 10.000 euro 

affinanciering schoolbus,

totaal benodigd 15.000

euro

 

GROOT PROJECT:

Financiering lokale

studententra, totaal

benodigd 4000 euro

College en studiegelden,

totaal benodigd 125

euro/kind/jaar 

 

KLEIN PROJECT:

Tamil - Nadu -
India 



Lombok -
Indonesië 
De projecten zijn onder leiding

van dhr. H.Peters

wat wij nodig
hebben?

projecten: 
wat gaan we
doen?
Stichtingen/fondsen in

Nederland benaderen

en projectplannen

indienen 

Harry Peters

voor elkaar & met elkaar 

donatie op korte

termijn in 2023

continuiteit donatie

contact Persoon:
Harry Peters  

06-44596144

h.peters@planet.nl

Renoveren van de

bestaande basis

school/kerken 

 t.b.v. activiteiten binnen

missie van kerken in

Lombok

 

GROOT PROJECT:

 Bouwen van 1 dubbel

toilet en kleine overdekt

zitgelegenheid op Oost

Lombok nabij

geneeskrachtige

waterbronnen,totaal

benodigd 5000 euro

 KLEIN PROJECT:



Lampung -
Indonesië 
De projecten zijn onder leiding

van pater Ferry SSCC ( Belgia )

voor renoveren en verbouwen

van een Basisschool "Sejahtera

basisschool " in Lampung

wat wij nodig
hebben?

projecten: 
wat gaan we
doen?

pater Ferry SSCC 

voor elkaar & met elkaar 

donatie op korte

termijn in 2023

continuiteit donatie

contact Persoon:

Renoveren van de

bestaande basis school

totaal benodigd

80.000euro

 

GROOT PROJECT:

t.b.v. activiteiten

renoveren schoolplein

 

KLEIN PROJECT:

i.o.m pater Ferry SSCC.

Stichtingen/fondsen in

Nederland benaderen

en projectplannen

indienen 

Ine Patah

cpatah273@gmail.com



gezondheid 

Projecten zijn ingedeeld in 3

categorieën van omvang en

donaties 

Doelstellingen &
Categorieën

onder 5000 euro

onder 10000 euro

boven 10.000 euro

project maaltijden pater
Leemrijse

project röntgent apparaten 
pater Kerkhof

project 
pater John Kennedy  

 

voor elkaar & met elkaar 



begeleiden 

Projecten zijn ingedeeld in 3

categorieën van omvang en

donaties 

Doelstellingen &
Categorieën 

onder 5000 euro

onder 10000 euro

boven 10.000 euro

project  ondersteunen 
pater Kerkhof

project father John Kennedy 

project het music school 
pater Jorge Rietveld 

voor elkaar & met elkaar 



bouwen/verbouwen 

Projecten zijn ingedeeld in 3

categorieën van omvang en

donatie 

Doelstellingen &
Categorieën 

onder 5000 euro

onder 10000 euro

boven 10.000 euro

project  bouwen in Lombok 
Harry Peters

project school 
pater Ferry SSCC

voor elkaar & met elkaar 

project het music school 
pater Jorge Rietveld 



Kerk - missionaris 

Projecten zijn ingedeeld in 3

categorieën van omvang en

donatie 

Doelstellingen &
Categorieën

onder 5000 euro

onder 10000 euro

boven 10.000 euro

project  jongeren
pater Leemrijse 

project  
pater Kerkhof

project het 
renovatie kerk 

in lombok 

voor elkaar & met elkaar 



Infrastructuur 

Projecten zijn ingedeeld in 3

categorieën van omvang en

donatie 

Doelstellingen &
Categorieën 

onder 5000 euro

onder 10000 euro

boven 10.000 euro

project  jongeren
pater Leemrijse 

project  in India 

voor elkaar & met elkaar 

project het 
renovatie toiletten
in lombok 



programma en actie

Planning 2023

january-april 2023: keuze van de

projecten

april-juli 2023: maken van

projectplannen en indienen bij

stichting/fondsen 

augustus-december 2023:

verwerken terugkoppelingen van

donors en indienmogelijk

uitvoeren

voor elkaar & met elkaar 



Actieplan
van aanpak

benaderen gemeente 

benaderen bedrijven

benaderen jongeren

organisatie

benaderen

Stichtingen/fondsen en

projectplannen indienen

voor elkaar & met elkaar 

 ( in NEDERLAND )



Voor elkaar &
met elkaar

Parochiecentrum St.

Antoniushuis Stationsstraat 21,

5664 AP, Geldrop

T: 040-2862364

E: geldrop@parochienicasius.nl

contact missie comité 

dhr. Harry Peters

T: 06-44596144 

 E: h.peters@planet.nl

 

R.K. Parochie Heilige Nicasius

Voor uw bijdage kunt u overmaken op: 
NL06 RABO 0115 9019 49.

met vermelding van HET PROJECTEN LAND

voor elkaar & met elkaar 



Bedankt
GOD BLESS YOU ALL

 Heilige Nicasius parochie


