
Vastenactie 2023 in de federatie Edith Stein (Borgharen, 

Bunde, Geulle, Itteren, Ulestraten en Waalsen Moorveld.) 
 

Beste Parochianen, 

In de week van woensdag 29 maart t/m woensdag 5 april wordt er in onze 

parochies de vastenactie gehouden. 

In de jaren voordat corona ons leven beheerste, werden de beroemde 

vastenactiezakjes in sommige parochies via de parochieblaadjes verspreid en in 

andere parochies door vrijwilligers. 

Een paar dagen later werden de zakjes in iedere parochie door vrijwilligers 

opgehaald of konden ze gedeponeerd worden in de offerblokken in de 

parochiekerk. 

Onze eigen vastenactie projecten, zoals het weeshuis in Argentinië en de 

school in Equador, werden de jaren voor corona verrast met aanzienlijk grote 

bedragen, ieder jaar zo ongeveer €8000,00 waarmee ze het weeshuis en de 

school konden verbouwen daar waar nodig was en nieuwe spullen voor de 

kinderen aanschaffen. 

Drie jaar geleden kwam corona en alles werd anders. 

De zakjes werden wel verspreid door onze vrijwilligers, maar mochten niet 

opgehaald worden en dat scheelde echt, maar toch konden we 2 jaar geleden 

een bedrag van €5000,00 en vorig jaar een bedrag van €4000,00 overmaken 

naar de school in Equador, mede door de bijdrages van het Missieburo 

Roermond. 

En dan is het nu 2023 en staat de vastenactie weer voor de deur en de vraag is 

wat gaan we doen. 

Onze vrijwilligers zijn bijna allemaal van een respectabele leeftijd en een aantal 

heeft dan ook te kennen gegeven dat ze met pijn in het hart willen/moeten 

stoppen. 

Vrijwilligers vinden die bereid zijn om een aantal avonden in de vastenweek 

een route te lopen om de zakjes te verspreiden en ze later weer op te halen 

bleek onbegonnen werk te zijn. 

Daarom hebben we gekozen voor een nieuwe aanpak: 

In de kerken en op openbare plaatsen zullen binnenkort grote posters hangen 

met daarop de oproep op mee te doen aan de vastenactie met dit jaar als 

thema: ”samen onder weg” de migratie van heel veel mensen op zoek naar een 

betere, veilige plek, weg van oorlog en geweld, om daar op die nieuwe plek 

weer een bestaan te kunnen opbouwen. 

Onder aan de poster staat het bankrekeningnummer waarop u uw bijdrage 

kunt overmaken. 



De priesters zullen in die week ook extra aandacht geven aan dit thema. 

Mocht u toch op de “ouderwetse manier” een duit in het zakje willen doen, 

dan kan natuurlijk ook, er liggen in die week zakjes achter in de kerken, en er 

worden ook flyers uitgedeeld aan de kerkgangers.  

Wij, als vastenactieteam, zijn ons ervan bewust dat er het afgelopen jaar heel 

vaak gevraagd werd om te doneren waaronder de oorlog in Oekraïne, de 

natuurramp in Turkije en Syrië en we beseffen maar al te goed dat voor veel 

mensen de financiële situatie er niet beter op geworden is. 

Toch willen we deze vastenactie van harte bij u aanbevelen. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met de vastenactie coördinator 

van uw parochie: 

Borgharen:  Alexander Godschalk   06-30117516 

Bunde:  Wilma Jonkergouw  06-10280458 

Geulle:  Anny Dekkers   06-36567102 

Itteren:  Pascal Breuls   06-21205400  

Ulestraten:  Ien Soogelee   06-23129019 

Waalse Moorveld: Paul Smeets               06-51279631 

 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: 

https://www.vastenactie.nl 

 

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Wilma Jonkergouw 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


