Geachte heer, mevrouw,
Zoals u wellicht weet, organiseert de katholieke kerk in Nederland jaarlijks de Vastenaktie. Deze actie
vindt plaats tijdens de Veertigdagentijd. De deelnemende parochies komen in actie en zamelen geld
in voor projecten in ontwikkelingslanden. Dit jaar richt de algemene Vastenaktie‐campagne zich op
het Afrikaanse Sierra Leone, waar mensen na de burgeroorlog weer een thuis proberen op te
bouwen. Het kan ook zijn dat uw parochie een eigen project heeft aangemeld bij Vastenaktie. Ook
daarvoor wordt tijdens de Vastenperiode actie gevoerd en geld ingezameld.
Dit jaar begint de Vasten op woensdag 5 maart. Het is dan Aswoensdag, de eerste echte vastendag.
Vastenaktie vraagt mensen om gedurende 40 dagen soberder te leven, om iets te laten. Dat wat
overblijft uit onze overvloed, kunnen we vervolgens delen met anderen. Of dat nu ‘tijd’ is omdat we
afzien van Facebook of ‘geld’ omdat we besluiten 40 dagen geen wijn te drinken, het idee blijft
hetzelfde: Even minderen. Voor een ander.
Vastenaktie wil de Nederlandse katholieken oproepen om dit jaar de Vastenperiode gezamenlijk te
starten. Dat willen we doen door tijdens een sobere maaltijd aandacht te besteden aan mensen die
leven in de marge van de samenleving. Tijdens de campagne doen we dat voor de mensen ver weg;
op Aswoensdag doen we dat voor de mensen dichtbij. Zo kunnen we overal in het land laten zien dat
we deel uitmaken van levende gemeenschappen die zich verbonden weten met andere mensen,
ongeacht hun afkomst, hun levensomstandigheden en hun inkomen. We streven uiteindelijk allemaal
hetzelfde doel na: ons leven met elkaar te delen.
Vastenmaaltijd
Hoe willen we Vastenaktie gezamenlijk starten? Om te beginnen zullen er door het hele land lokale
Vastenmaaltijden worden georganiseerd. Vastenaktie werkt daarnaast samen met een aantal
restaurants die op deze Aswoensdag hun klanten vragen voor deze keer het dessert te laten staan.
De opbrengsten daarvan komen ten goede aan Vastenaktie.
Het zou natuurlijk geweldig zijn als op 5 maart ook in uw parochie een Vastenmaaltijd plaatsvindt.
Bijgaand sturen we u een document waarin u handvatten vindt om uw Vastenmaaltijd te
organiseren. Samen kunnen we zo aandacht vragen voor mensen over de hele wereld, die onze hulp
en ons gebed hard nodig hebben.
Promotiepakket
Bent u enthousiast? Vraag dan het Vastenmaaltijdpakket bij ons aan. Hierin vindt u onder andere een
grote banner die u kunt ophangen, folders, posters en een kartonnen collectedoos. Voor de eerste 20
bestellers, is het pakket gratis. Let op: u kunt het pakket alleen aanvragen via de e‐mail:
info@vastenaktie.nl
Was uw Vastenmaaltijd een succes? Wij horen graag uw ervaringen, zodat we ze kunnen delen met
andere parochies! Hebt u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Dat kan
telefonisch via 070 779 6008 of via e‐mail: info@vastenaktie.nl
Wij wensen u veel succes met uw campagne en een inspirerende Vastenperiode!
Met vriendelijke groet,
Johan Compier
Campagneleider Vastenaktie

