
Mensen onderweg 
 

De jaarlijkse vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van mensen die hun huis moesten 
verlaten. Zij ontvluchten bijvoorbeeld oorlog en geweld of grote natuurrampen, anderen zijn van hun 
land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen. 
 
Ons gemeenschappelijk huis 
Paus Franciscus noemt in zijn encycliek “Laudato Si” de wereld ‘ons gemeenschappelijk huis’. Een huis 
dat vereist dat wij onze verantwoordelijkheid nemen en goed zorg dragen voor haar. En uiteraard voor 
elkaar. 
Wat hebben wij gedaan met ons huis? Is de klimaatcrisis geen ‘wake-up call’ voor ieder mens?  
God kijkt niet naar het uiterlijk, maar naar het innerlijk. Ook wij worden uitgenodigd om niet naar het 
uiterlijk te kijken. Maar vaak worden we overspoeld door oordelen en misvattingen, die vaak ook nog 
eens door ‘sociale media’ en nieuwszenders wordt gedeeld en bevestigd. We zien bijvoorbeeld 
migranten vaak als een probleem, als een bedreiging van onze samenleving. Is dat niet kijken naar de 
buitenkant? Worden onze gedachten en onze daden gedicteerd door angst en onzekerheid? Is het niet 
juist de bedoeling dat wij openstaan voor de zwakken en minder bedeelden in onze maatschappij? 
 
Vastenactie ondersteunt dit jaar gevluchte gezinnen in Zuid-Soedan 
Door een gewelddadige burgeroorlog in Zuid-Soedan 
ontvluchten 2,2 miljoen mensen het land en raakten 
1,6 miljoen mensen ontheemd in eigen land. Meer dan 
de helft van de bevolking heeft niet genoeg te eten. 
Maar ondanks de moeilijke situatie helpen inwoners van 
rustiger gebieden hun ontheemde landgenoten om een 
nieuw bestaan op te bouwen. Bijvoorbeeld met een 
lapje grond om voedsel te verbouwen. 
 
Vastenactie ondersteunt die gevluchte gezinnen in 
Zuid-Soedan met o.a. zaaigoed en gereedschap, zodat 
zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen. 
Lees meer over dit project op www.vastenactie.nl  

 
Help Vastenactie ‘mensen onderweg’ te steunen  
Hiermee kunt u b.v. helpen: Schoffel, schep en gieter € 12. Zaad en gereedschap € 
22. 
Kruiwagen € 41. Ploeg € 85. Waterpomp en zonnepanelen € 1.240. 
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Of 
scan de QR-code met de mobiele telefoon en maak een bedrag over via IDEAL. 
 

Vasten-wandeling 
Zaterdag 4 maart is er een vasten-wandeling met als thema ‘Mensen onderweg’, vanuit de 
Lucaskerk tussen 10.00 en 12.00 uur, begeleid door Ronald Heinen.  
We staan stil bij het Hongerdoek van Eneka Udemba met als centrale vraag ‘Wat is heilig voor jou’ en 
worden verwelkomd door vluchtelingen van AZC Elderhoeve. Mensen die moeilijk ter been zijn kunnen 
wel meedoen met de ontmoeting ongeveer om  10.45 uur bij het AZC. 
Meldt u zich wel even aan, dit kan tot 1 maart, bij Marja Bakker 0619028012 of archangelica@planet.nl 
of bij het secretariaat in Elden 026-2134674 (ma. en vrijdagochtend) Het kan ook op de intekenlijst 
achter in de kerk! Van harte welkom om mee te wandelen!  
  
Vastenactie activiteit van de MOV-groep 
Lunch en gesprek rond het thema ’migratie’ onder leiding van pastoor Tuan 
na de H.Mis van 12.00 uur op zaterdag 25 maart in de Martinuskerk. 
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