
 

Doen wat niemand wil doen. 

Het Households in Distress-programma  van de zusters vormt het Vastenactie campagneproject 
2018. In het Mbala-district in het noorden van Zambia werken de zusters van de Heilige Harten van 
Jezus en Maria onder de zieken, de zwakken en de verschoppelingen. Hier heeft het hiv-virus hard 
toegeslagen rond het midden van de jaren tachtig. Een hele generatie lijkt weggevaagd; ongeveer 
380.00 kinderen zijn ( half ) wees geworden. Zij worden meestal opgevangen door familie, meestal 
grootouders, die te weinig geld hebben om deze kinderen naar school te laten gaan. Het 
scholenproject gaat over een opvangcentrum voor kinderen die hun ouders moeten missen en naar 
een school voor kinderen met een beperking.  
De zusters gaan waar niemand gaat. Hun hulp geeft mensen hun waardigheid terug en ze geven 
hen een duwtje in de rug zodat zij weer op kunnen bloeien en voor hun familie kunnen zorgen. 
Helpt u ook mee? 
In onze parochiekern Sint Jan de Doper organiseren we allerlei activiteiten om voor dit project geld in 

te zamelen:  

 In dit blad vindt u het vastenzakje en een campagnefolder, daar leest u alles in over het 
project. U kunt Vastenactie machtigen een bedrag over te maken of het zakje in de bus 
achter in de kerk deponeren. 

 De R.K.scholen in Leimuiden en Rijnsaterwoude worden geïnformeerd over het project.  

 op donderdag 1 maart wordt er door de pastoraatsgroep samen met de Protestantse 
Gemeente Leimuiden een solidariteitsmaaltijd gehouden in “de Ontmoeting” in Leimuiden. 
Aanvang 17.30 uur.  

 De plantjesactie: op verschillende momenten zullen Carl en Sonja weer plantjes verkopen 
voor het project in Zambia. 

 U kunt een bedrag storten op het banknummerNL08RABO0127704000 van R.K. Parochiekern 
St. Jan de Doper onder vermelding van Vastenactie.  

Op www.vastenactie.nl vindt U meer informatie over het project. 
Pelgrimstocht Vastenactie 2018 tot in het  Groene Hart geraakt. Drie dagen wandelen en bezinnen 
door de polders en langs het water tussen Woerden, Bodegraven en Nieuwkoop, van donderdag 22 
maart tot en met zaterdag 24 maart. Zie verdere informatie in de folders achter in de kerk. 

 
M.O.V. Vastenactie 2018. 
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