VASTENACTIE 2019 : Thema WATER
Schoon water verandert alles!
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we
staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben
waar altijd schoon, veilig water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg
en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid
(in ontwikkelingslanden wordt zo’n 80% van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd
water),opleiding en scholing, economische ontwikkelingen en de verhouding tussen
mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van
de watercrisis. Zij lopen dagelijks urenlang naar de dichtstbijzijnde plek om water te
halen, die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan, geld
verdienen en zorgen voor het gezin.
Dit jaar steunt vastenactie een waterproject in Niger, een van de droogste landen in
Afrika, met zeer beperkte toegang tot water. Ze gaan daar een waterput slaan en speciale
watercomités oprichten die de waterbron gaan beheren. Verder steunt vastenactie nog
waterprojecten in onder andere Nicaragua, Congo, Sierra Leone en Indonesië. Meer
informatie hierover kunt u vinden op de site www.vastenactie.nl
Er liggen “vastenzakjes” achter in de kerk. Deze zakjes kunt u “op de post” doen
of in de kerk deponeren in de daarvoor bedoelde “giftenbox”.
Wellicht een mooi moment van bewustwording om even stil te staan bij wat we nu zelf
missen en dat vergelijken met de landen waar onze hulp nog zo hard nodig is.
Hopelijk mag de vastenactie ook dit jaar weer op uw steun rekenen.
We streven, als werkgroep V.O.M. (vrede, ontwikkeling en missie), naar een goede
samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen in Beilen, Meppel en Hoogeveen, zodat
hierdoor, in de vastentijd, binnen onze parochie dezelfde uitstraling en een zekere eenheid
zal ontstaan!

PELGRIMSTOCHT . Dit jaar met als thema: “Wandelen over water”.
Het is inmiddels een traditie, de jaarlijkse Vastenactie-Pelgrimstocht.
Drie inspirerende wandeldagen op 11, 12 en 13 april 2019 rondom Weesp in het
waterrijke gebied van Gein en Vecht. Vanuit Weesp worden drie rondwandelingen van
ongeveer 20 kilometer, richting Muiden, Muiderberg en Naarden, gemaakt. Voor meer
informatie en of aanmelden, kunt u terecht op www.vastenactie/pelgrimstocht 2018.

