
Liturgisch nieuws 

De liturgie in de komende weken staat in het teken van de vastentijd, de veertigdagentijd, de 
voorbereidingstijd naar Pasen. 
In de lezingen ligt het accent op ‘de omkeer die een mens in z'n leven kan maken'. We 
vergeten daarbij ook niet om ons heen te kijken. Daarom is er ook de Vastenactie, waarmee 
we laten zien dat het delen een grondgedachte is van ons geloof. Dat past bij ons ideaal: een 
hemel op aarde voor alle mensen van goede wil, in termen van het oude en nieuwe testament: 
het Rijk Gods. 
Op Aswoensdag 10 februari om 19.00 uur is er een gebedsdienst om het begin van de 
veertigdagentijd te markeren. Tijdens deze viering wordt het Askruisje opgelegd, een oud 
symbool van bezinning en inkeer. 

In het carnavalsweekend is er op zondag 7 februari geen viering in de kerk. 
Er is genoeg gelegenheid te vieren en los te komen van het alledaagse. 

VASTENACTIE 2016 TESO IN OEGANDA 
In 2016 gaat de aandacht van de Vastenactie uit naar Oeganda, naar het district Teso in het 
Noordoosten. Het is een arm, achtergebleven gebied, waar de mensen afhankelijk zijn van de 
landbouw. Door de steeds extremere weersomstandigheden zijn de opbrengsten van het land 
veel te laag. Mensen lijden honger en iets ten noorden van Teso overlijden mensen daaraan 
zelfs. De Vastenactie werkt samen met de plaatselijke projectpartner Socadido. Zij helpen de 
gemeenschappen om te gaan met extreme droogte én met extreme regenval, zodat de oogsten 
verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben. Oeganda ligt in Afrika en wordt omgeven 
door o.a. Soedan, Kenia en Tanzania en is 3,5 keer zo groot als Nederland en België samen. 
Er wonen ongeveer 33 miljoen mensen, waarvan 84% christelijk is, ongeveer 12% is moslim 
en 4% van de bevolking hangt een inheemse godsdienst aan. De Vastenactie in Nederland is 
per jaar goed voor ruim drie miljoen euro aan inkomsten en na de dip van enkele jaren terug, 
krabbelt de opbrengst nu weer omhoog.  

Wat betekent een bijdrage concreet? 

15 euro een school kan 15 fruitbomen planten 
30 euro een gezin ontvangt een zak met zaden 
50 euro een gezin kan 5 lokaal gebouwde bijenkorven kopen 
75 euro een gezin krijgt twee geiten 
150 euro is goed voor een met de voet aangestuurde irrigatiepomp 
300 euro een groep boeren krijgt training in landbouw- en irrigatietechnieken 
500 euro een groep vrouwen kan starten met een business & loangroep 

In onze geloofsgemeenschap vindt de inzameling plaats in de Goede Week van 20 – 27 
maart. In de volgende Rond de Lindense Toren leest u hoe u kunt bijdragen. 

In de vastentijd vinden nog twee activiteiten plaats die passen bij de liturgie. 

 


