Bij de laatste Kerk aan de
Waterweg heeft u een vastenspaar-doosje ontvangen.
Wellicht heeft u of hebben
uw (klein)-kinderen ook wat
gespaard.
U kunt het gespaarde geld of
uw gift op verschillende
manieren inleveren:
1. U kunt het spaardoosje of het
geld in een envelop tijdens
openingstijden naar de kerk
brengen of daar in de bus doen.
2. U kunt via de QR-code het bedrag
overschrijven.
3. U kunt een bedrag overschrijven
naar bankrekeningnummer:
NL04 INGB 0000 0233 25
tnv Dekenale Vastenactie Schiedam, Vlaardingen, Maasssluis.

Heel veel dank voor uw gift
en zalig Pasen

Met de werken
van
barmhartigheid
op weg gegaan
naar

Pasen

IK BEN ER VOOR JOU
dichtbij of ver weg
wij zijn er voor elkaar
vooral in deze tijd van het jaar
een klein gebaar
maakt het verschil
verplaats je in een ander
maak een ander blij
toon samenhorigheid
sta zij aan zij
IK BEN ER VOOR JOU
meen dat oprecht
IK BEN ER VOOR JOU
laat zien wat je zegt
en G E E F
Ria Koks

De projecten gerelateerd aan de zeven
werken van barmhartigheid Mattheüs 25: 36
‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’
Jongeren zorgen voor ouderen in Moldavië

‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’
Geestelijke dorst stillen bij pioniersplekken

‘Ik was een vreemdeling- jullie namen mij op’
Vluchtelingen in Libanon

‘Ik was naakt en jullie kleedden mij’
Ondersteuning van zeer arme gezinnen
in Oost-Groningen

‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’
Boeren op Java helpen om meer opbrengst
te behalen.
Met de vreemdeling op weg gaan
Steun aan Vluchtelingen-werk Vlaardingen

Elke week werd er door veel mensen
vastensoep gekocht ten bate van de
vastenprojecten.

Ik zie geen brood in vasten, zegt God
als jullie er alleen een vrome rite van maken
die alles bij het oude laat in de wereld en jezelf.
Ik zie geen brood in vasten zegt Hij
als het gepaard gaat
met het citeren van bijbelwoorden over ‘gerechtigheid en recht’
zonder dat ze consequenties hebben,
of over de ‘wegen des Heren’ zonder dat je die wegen
ook werkelijk bewandelt.
Ik zie geen brood in vasten zegt de Heer
als ik jullie hoor zeggen:
‘Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa”
zonder dat je de schuld ook wilt vereffenen.
Ik zie geen brood in vasten, zegt de Heilige
als ik zie hoe jullie daarbij je hoofd laat hangen
en klaagt: we zitten zo in zak en as.
Maar als vasten een hartenkreet is
tegen boosaardigheid in de wereld en in jezelf;
Als het verzet is tegen slavenhouders,
tegen beulen, tegen wie vrijheid in hun vaandel schrijven
ten koste van de ander;
Als vasten is dat je spaart uit je eigen mond
wat toekomt aan wie honger lijden;
Als je geen zorg meer om eigen broodwinning hebt,
dan zie ik er brood in, zegt God.
naar Jesaja 58 van ds. Dick Groeneboer

