
VASTENZEKER 

17februari tot 3 april 2021 

Ik ben er voor jou 
 

De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer en gebed. Maar ook van 
bezinning; aandacht geven aan de verwoesting van onze leefomgeving en milieu, 
mensen op de vlucht, ongelijke verdeling van de welvaart, armoede, honger. We staan 
stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.  
Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen wat ons 
gegeven is, om hier en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. 

De actie VASTENZEKER wordt door de werkgroep Tienden-de-Luxe van de diaconie 
georganiseerd.Wij roepen u op iets van onze luxe te laten staan in de komende 40dagentijd 
en geld dat u daarmee uitspaart te besteden aan waterprojecten van Cordaid.  

Schoon water voor iedereen! 

Jij en ik zijn in 15 stappen bij een kraan en verbruiken per dag zo’n 120 liter water.  
Maar 844 miljoen mensen wereldwijd hebben helemaal geen toegang tot schoon water. 263 
mensen moeten langer dan een uur lopen om water te halen. En iedere 90 seconden sterft 
er ergens een kind door het drinken van vervuild water. 

Omdat toegang tot schoon water één van de belangrijkste mensenrechten is, voert Cordaid 
waterprojecten uit. Door watervoorzieningen aan te leggen, wateropslagplaatsen te bouwen 
en waar nodig water met trucks te transporteren, kunnen duizenden levens gered worden. 

Op veel plaatsen in de wereld is er een tekort aan schoon water. Cordaid heeft wereldwijd 
tientallen waterprojecten, enkele voorbeelden waar ze op dit moment actief zijn: 

- India: Innovatieve voorzieningen voor schoon drinkwater in afgelegen gebieden 

- Malawi: technische trainingen voor de aanleg van waterfaciliteiten 

- Griekenland: uitdelen van water en voedsel aan vluchtelingen 
 

Vind u ook dat ieder mens toegang moet hebben tot schoonwater??Doe dan mee met de 
vastenactie van de tienden-de-luxe. In onderstaand schema kunt u zien met welke bedragen 
het een en ander gerealiseerd kan worden. 

 

 

 

 

 

Bron: www.cordaid.org/nl/projecten/schoon-water-voor-iedereen/  

 

HELPT U MEE OM MINSTENS 1000 PERSONEN SCHOON WATER TE GEVEN? 



 

Vasten voor Schoon water 

Vasten is een vorm van bezinning, maar ook een mogelijkheid om wat voor anderen te 
sparen. Hieronder een aantal suggesties voor het bepalen van de besparing, die uw 
persoonlijk vasten in de 40-dagentijd kan opleveren.  
De 40-dagentijd begint dit jaar op 17 februari en eindigt op 3 april (de zondagen tellen niet 
mee voor de 40 dagen). 
 

Voorbeelden vasten     Besparing over een periode van 40 dagen 
(in de breedste zin van het woord) 
 

 geen koekjes bij de koffie    € 6,00 
 Geen/minder alcohol    € 20,00 
 1 boterham met tevredenheid  € 10,00 
 Wekelijks een vleesloze maaltijd  € 36,00 
 Wat vaker de auto laten staan  € 20,00 
 Anders….     € ……….. 

U kunt vast nog andere dingen bedenken, die u voor uw vasten kunt laten staan. 
Als u een leuk vastenidee heeft, laat het ons dan weten. Dan kunnen wij dat idee met 
anderen delen en zo elkaar stimuleren.  
 
Durft u het aan om nu al aan te geven dat u meedoet, maak het dan concreet en vul 
onderstaand strookje in en mail of scan dit naar:10dendeluxe@pknwoerden.nl 
 
Dit jaar zijn er geen spaardoosjes, maar u kunt natuurlijk zelf een ‘spaarpotje’ maken en 
dagelijks uw besparing opzij leggen. Aan het einde van de 40-dagentijd kunt u dan het 
gespaarde bedrag overmaken. 
 
Werkgroep TIENDEN-DE-LUXE van de diaconie,  
Cor van Amerongen, Ronald van der Ven, Karel van Houwelingen. 
 

 

 

 
             JA, Ik doe mee aan de actie VASTENZEKER 2021.  

Ik bespaar € ……., ik maak dit over op rekening NL65RABO0373707584 onder 
vermelding van VASTENZEKER 2021. 

Notitie voor uw eigen administratie: 

Ik heb toegezegd een bedrag van € ……………….over te boeken op de rekening van de 
diaconieNL65RABO0373707584 onder vermelding van VASTENZEKER 2021. 

Graag betalen z.s.m. na 3 april 2021 en bij voorkeur voor 1 mei 2021. 

 


