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Sint Urbanus, Nes aan de Amstel

Parochiegemeenschap Sint Urbanus, Nes a/d Amstel
Pastorie /
Parochiesecretariaat

Amsteldijk-Z 145
1189 VL Nes a/d Amstel
tel.: 0297-582232
Secretariaat is geopend op donderdagen van 10 – 12 uur.
Email
secretariaatpastorie@telfort.nl
Website
www.urbanusparochienes.nl
Diensten

zaterdag 19.00 uur
zondag 09.30 uur

Pastoraal team
Pastoor S.Marcantognini
Pastoor Darek Karwowsky
Catechiste E.v.Rooden
Pastoraal werker J.Hoekstra

0297-727098
tel. 0252-517592

Parochieteam
Pastoor S.Marcantognini

voorzitter

J. Fontijn
Osdorperweg 104
1066 EN Amsterdam

vice-voorzitter
tel.: 020-6152215
Email: john.fontijn@tiscali.nl

C. Stevens
B. von Suttnerlaan 56
1187 SW Amstelveen

secretaris
tel.: 020-6473238
Email: cstev@ziggo.nl

J. Sibum
De Oude Visscher 61
1189 WN Nes a/d A.

penningmeester
tel.: 0297-582524
Email: jhmsibum@hotmail.com
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Beste medeparochianen,
ederom spelen de beelden op tv welke gaan over terreur,
geweld, vernietiging en ellende om ons heen een hoofdrol. De
aanslagen in Parijs eind vorig jaar dreunen nog na, staan nog
glashelder op ons netvlies. Maar het is alsof we in onze
Westerse samenleving haast moeten maken met het
verwerken van deze afschuwelijke gebeurtenissen, want
ondertussen, 2016 is pas een maand oud, zien we een trein
van soortgelijke beelden uit Jakarta, Burkina Faso, Pakistan en
Istanboel voorbij komen waarmee de eerdere beelden alweer
naar de achtergrond worden verdrongen. Doe het af als
terrorisme, idealisme of idioterie, laten we het alsjeblieft niet de
nieuwe normaal noemen. Of “iets waarmee we moeten leren
leven”, zoals een deskundige laatst op het nieuws wist te
verkondigen. Als we dat doen, accepteren we al dat het een
vast onderdeel is van ons bestaan hier op aarde en onderdeel
van ons dagelijks leven. Het staat zo haaks op onze eigen
normen en waarden, die we vanuit ons katholiek geloof steeds
meekrijgen.
Dood, verderf, verdriet en
haat zaaien omdat je
ergens in gelooft en deze
ideologie wilt opdringen
aan anderen. Dat kan niet
de reden en het doel zijn
van onze korte tijd hier
op aarde en waar de
mens toe bestemd is. En wat een verspilling van talent! Ieder
mens heeft z’n eigen talenten meegekregen. Deze zijn aan
ons gegund en nooit vanzelfsprekend. En in plaats van deze
eigen kwaliteiten te misbruiken, is het ieders eigen
verantwoordelijkheid
deze juist optimaal te
benutten en er het beste
en mooiste van te
maken. En niet alleen
ten gunste van jezelf:
door het samenbrengen
van meerdere, unieke
talenten, ontstaat een
schitterend
geheel
waaraan iedereen iets zinvols toevoegt, met een sterke,
bloeiende gemeenschap en samenleving als eindresultaat. Die
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de uitdagingen van deze tijd oppakt en haar idealen op
positieve wijze verwezenlijkt.
Daarmee kom ik vanzelf uit bij onze eigen gemeenschap. We
zien als parochieteam hoe binnen onze gemeenschap elke
dag
weer
talenten
worden ingezet
en
benut,
waardoor
we
binnen
de
parochie zoveel
moois
en
goeds
voor
elkaar krijgen.
Daarmee een
groep
vormend
die
sterk
en
zelfstandig op haar benen staat en daarnaast altijd klaar staat
voor de ander, daarmee daadwerkelijk invulling geeft aan
hetgeen ons is voorgehouden. Zichtbaar toegepast tijdens de
verschillende vieringen en daarbuiten, rondom/in de kerk,
pastorie
en
‘Vreedenhof’,
tijdens
de
verschillende
evenementen en bijeenkomsten, in de regio en daarbuiten.
Iedereen verzorgd zijn/haar eigen bijdrage door het inzetten
van het eigen talent, ieder op zijn/haar eigen manier. Door het
eenvoudigweg te doen. Geweldig om te zien, fantastisch om
mee te maken en er onderdeel van te mogen zijn. We kunnen
trots, blij en dankbaar zijn voor al deze talenten!!!
Een bijzondere uiting van meerdere talenten verenigd kwam
onlangs spontaan tot uiting tijdens een eigen reis naar
Washington. Door te vragen en vervolgens gewoon het doen
zorgde een groep gospelzangers voor een onvergetelijke en
prachtige ervaring, wat menig aanwezige in vervoering bracht.
Een kleine bijdrage van persoonlijk talent wat vervolgens
uitgroeide tot iets wat wereldwijd in het nieuws kwam en voor
enthousiaste reacties zorgde. Voor de video moet u even naar
de
computer
en
intikken:
http://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/gos
pelkoor-zingt-aan-boord-van-klm-vlucht-naar-washington
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Verderop in deze Urbanesklanken kunt u meer lezen over de
verschillende activiteiten en bijdragen binnen onze
St.Urbanusparochie waarin meerdere eigen talenten
werden/worden aangesproken én toegepast voor het
organiseren, ondersteunen en het ten uitvoer brengen van: het
Nieuwjaarsconcert op 17 januari jl. t/m de Kinderclub! op 25
februari; van de meerdere woord-en-gebed en Eucharistievieringen tot bijeenkomst van de Eerste Communicantjes, het
schrijven van onze pastoor en onze parochieel
penningmeester en nog veel meer.
U allen Dank voor uw getalenteerde bijdragen!!!

Graag tot de Urbanesklanken van maart,
Met hartelijke groet,
Uw parochieteam.
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PAUS FRANCISCUS OVER HET JAAR VAN DE BARMHARTIGHEID

Op 8 december j.l., hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de
Maagd Maria, heeft paus Franciscus het heilig Jaar van de
Barmhartigheid plechtig geopend. Dat gebeurde tijdens een
eucharistieviering op het Sint Pietersplein in Rome waarbij hij de
heilige deur heeft geopend. Een week later, op woensdag 16
december, heeft hij in de algemene audiëntie over de tekenen en de
betekenis van dit bijzonder jubeljaar gesproken. Hieronder een eigen
vertaling van zijn toespraak bij die gelegenheid.
Dierbare broeders en zuster, goede morgen!
Afgelopen zondag werd de Heilige Deur geopend in de Kathedrale
Kerk van Rome, de Basiliek van Sint Jan van Lateranen, en werd ook
een Deur van de Barmhartigheid geopend in elk bisdom van de
wereld, ook in de heiligdommen en de door de bisschoppen
aangewezen kerkgebouwen. Het Jubeljaar is in heel de wereld en niet
alleen in Rome. Ik heb verlangd dat dit teken van de Heilige Deur
aanwezig zou zijn in elke plaatselijke Kerk opdat het Jubeljaar van de
Barmhartigheid een ervaring kan worden voor elke mens. Het Heilig
Jaar is zo in heel de Kerk begonnen en wordt in elk bisdom gevierd
zoals in Rome. Zo is de eerste Heilige Deur juist in het hart van
Afrika geopend (hij verwijst naar de Heilige Deur die hij een week
eerder heeft geopend in zijn pastorale reis in Afrika). Maar Rome is
het zichtbare teken van de universele gemeenschap. Moge deze
universele gemeenschap steeds meer intens worden opdat de Kerk in
de wereld het levende teken kan worden van de liefde en de
barmhartigheid van de Vader.
Ook de dag van 8 december heeft dit verlangen willen onderstrepen,
namelijk door het begin van het Jubeljaar te laten vallen juist 50 jaar
na de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie. Het Concilie heeft
namelijk de Kerk beschouwd en voorgesteld in het licht van het
mysterie van de gemeenschap. Zij is over de hele wereld verspreid en
in vele plaatselijke Kerken, maar het gaat altijd en alleen om de enige
Kerk van Jezus Christus, de Kerk die Hij heeft gewild en waarvoor
Hij Zichzelf heeft geofferd. De Kerk die “één” is en die van de
gemeenschap zelf met God leeft.
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Dit mysterie van de gemeenschap, die de Kerk tot teken van de liefde
van de Vader maakt, groeit en rijpt in ons hart, wanneer de liefde die
wij in het Kruis van Christus herkennen en waarin wij duiken, ons
doet beminnen zoals wij door Hem bemind worden. Het gaat om een
eindeloze Liefde, die het gelaat van de vergeving en de
barmhartigheid heeft.
Maar barmhartigheid en vergeving moeten niet slechts mooie
woorden blijven, maar zij moeten zich verwezenlijken in het
dagelijks leven. Beminnen en vergeven zijn het concrete en zichtbare
teken dat het geloof onze harten heeft veranderd en het mogelijk
maakt het leven zelf van God te laten zien. Beminnen en vergeven
zoals God bemint en vergeeft. Het gaat hier om een
levensprogramma zonder onderbrekingen of uitzonderingen
waardoor wij gedreven zijn om door te gaan zonder nooit moe te
worden en met de zekerheid dat wij door de vaderlijke aanwezigheid
van God worden ondersteund.
Dit grote teken van het christelijke leven verandert dan in vele andere
tekens die het Jubeljaar kenmerken. Ik denk hier met name aan alle
mensen die door één van de Heilige Deuren zullen lopen, deuren die
in dit jaar echte Deuren van de Barmhartigheid zijn. De Deur
verwijst naar Jezus zelf die gezegd heeft: “Ik ben de deur: als iemand
door mij binnengaat, zal hij gered worden; hij zal binnengaan en
uitgaan en weide vinden” (Joh. 10,9).
Door de Heilige Deur lopen is het teken van ons vertrouwen in de
Heer Jezus die niet gekomen is om te oordelen maar om te redden
(zie Joh. 12,47). Pas op dat er geen sluwe mens is die jullie vraagt
om te betalen: nee! Voor de redding hoeft men niet te betalen. De
redding koop je niet. De Deur is Jezus, en Jezus is gratis! Hij zelf
spreekt over diegenen die de mensen laten binnengaan maar niet
zoals het hoort, en Hij zegt dat ze rovers zijn. Nogmaals, pas op: het
heil is gratis. Door de Heilige Deur te lopen is teken van een echte
bekering van ons hart. Wanneer wij door die Deur lopen, dan moeten
wij beseffen dat wij de deur van ons hart wijd open moeten laten. Ik
sta voor de Heilige Deur en ik vraag: “Heer, help mij de deur van
mijn hart wijd open te doen!”. Het Heilig Jaar is niet doeltreffend als
de deur van ons hart Christus niet binnen laat, Hij die ons naar de
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anderen drijft, om Hem en zijn liefde te brengen. Zoals de Heilige
Deur open blijft omdat zij het teken is van de gastvrijheid van God,
laat zo ook de deur van ons hart wijd open blijven om niemand uit te
sluiten. Niet eens die of die die mij lastig vallen: niemand.
Een belangrijk teken van het Jubeljaar is ook de Biecht. Tot het
Sacrament naderen waarmee wij verzoend worden met God betekent
rechtstreeks ervaring opdoen van zijn barmhartigheid. Dat is de
Vader vinden die vergeeft: God vergeeft alles. God begrijpt ons ook
in onze beperkingen, Hij begrijpt ons ook in onze tegenstellingen.
Maar niet alleen dit. Met zijn liefde zegt Hij ons dat juist wanneer wij
onze zonden herkennen, dan is Hij nog dichter bij ons en Hij spoort
ons aan om vooruit te kijken. En nog meer: wanneer wij onze zonden
herkennen en om vergeving vragen, dan is er feest in de Hemel.
Jezus viert feest: dat is zijn barmhartigheid. Laten wij niet
ontmoedigd raken. Vooruit, vooruit!
Hoe vaak heb ik moeten horen: “Vader, ik kan mijn buurman niet
vergeven, mijn collega, mijn buurvrouw, mijn schoonmoeder, mijn
schoondochter”. Wij hebben dit alles wel eens gehoord: “Ik kan niet
vergeven”. Maar hoe kunnen wij God vragen ons te vergeven als wij
daarna niet in staat zijn om te vergeven? Vergeven is iets groots maar
niet makkelijk omdat ons hart arm is en alleen met zijn krachten kan
het niet doen. Maar als wij ons openstellen om de barmhartigheid van
God voor ons te ontvangen, dan zijn wij in staat om te vergeven.
Vaak heb ik horen zeggen: “Ik kon niet naar die mens kijken, ik
haatte die mens. Maar op een dag ben ik naar de Heer gegaan en ik
heb Hem vergeving gevraagd voor mijn zonden, en zo heb ik die
mens vergeven”. Dit gebeurt in het dagelijks leven. En wij hebben
deze kans dicht bij ons.
Daarom, moed! Laten wij het Jubeljaar met deze tekens beginnen,
tekens die een grote kracht van liefde geven. De Heer zal ons
vergezellen om ons te leiden tot de ervaring van andere belangrijke
tekens voor ons leven. Moet en vooruit!
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Activiteiten in het cluster
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Activiteitenoverzicht februari 2016
datum

tijd

soort viering

voorganger

za. 30 jan.

19:00 u

Woord- en Gebedsviering

Elly van Rooden

zo. 31 jan.

09:30 u

Woord- en Communieviering

za. 6 feb.

19:00 u

Woord- en Gebedsviering

zo. 7 feb.

09:30 u

Eucharistieviering

wo. 10 feb.

20:00 u

Aswoensdag

do. 11 feb.

15:30 u

4e bijeenkomst eerste Heilige Communicantjes
Pastorie

za. 13 feb.

19:00 u

Woord- en Gebedsviering

za. 13 feb.

Maurice Fontijn

Marino den Haan

Speurtocht door de St.Urbanuskerk met de
communicantjes van Uithoorn, de Kwakel en Nes
met hun ouders, broertjes en zusjes

zo. 14 feb.

09:30 u

Eucharistieviering

wo. 17 feb.

19:30 u

bijeenkomst jubileum Cie. 125 jr. St.Urbanuskerk

za. 20 feb.

19:00 u

Woord- en Gebedsviering

zo. 21 feb.

09:30 u

Woord- en Communieviering

do. 25 feb.

15.30 u

6e Kinderclub

za. 27 feb.

19:00 u

Woord- en Gebedsviering

zo. 28 feb.

09:30 u

Eucharistieviering

Paul Goossens

Elly van Rooden
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zang

organist

lector

misdienaars

samenzang

Peter Overdijk

samenzang

Peter Overdijk

Margaret Timmermans

Ab en Cock

samenzang

Peter Overdijk

St. Cecilia

Niek Baas

Casper Stevens

Casper

St. Cecilia

Niek Baas

samenzang

Peter Overdijk

Jos den Haan

samenzang

Peter Overdijk

Cilia Krak

samenzang

Peter Overdijk

St. Cecilia

Niek Baas

Margaret Timmermans

samenzang

Peter Overdijk

Jos de Haan

samenzang

Peter Overdijk

Paul Goossens

Anne, Maayke
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Misintenties, zaterdag 5 februari, 19.00 uur
Kees Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Joanna van Oostveen

Misintenties, zondag 6 februari, 09.30 uur
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Nico de Jong
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch
Dorus Schrama
Piet van Rijn
Gerard Baas
Conny Wesselingh – jaarmis
Overleden ouders Schrama-Huijg
Overleden ouders Wesselingh-Ruiter
Lien Bouwman-Leurs
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie
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Misintenties, zaterdag 13 februari, 19.00 uur
Kees Fontijn
Jan Andriessen

Misintenties, zondag 14 februari, 09.30 uur
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Nico de Jong
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Dorus Schrama
Kors van Rijn
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Greet en Peet van Tol en overleden zoon Matthieu
Maria Brozius-van den Berg
Klaas Zwartendijk
Adrianus Huyskes
Overleden familie Mesman-van der Laan
Dave de Laat
Overleden ouders Timmermans-van der Zwaan
Edwin Houtkamp – jaarmis
Sjaak van Tol
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Misintenties, zaterdag 20 februari, 19.00 uur
Herman Fontijn
Overleden familie Zwartendijk-Leijen
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 21 februari, 09.30 uur
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Theo van den Bosch
Nico de Jong
Dorus Schrama
Overleden familie Zeinstra-Erkelens
Emil Walraven
Pieter en Jos Schrama
Lien Bouwman-Leurs
Joanna van Oostveen
Tegen het geweld in deze wereld
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Misintenties, zaterdag 27 februari, 19.00 uur
Pater Kees Veltman
Kees Fontijn

Misintenties, zondag 28 februari, 09.30 uur
Overleden ouders Jan en Jo Markwat-van Tol
Theo van den Bosch
Dorus Schrama
Cornelia van Wijk-Fontaine en overleden familie
Nico de Jong
Overleden familie Huyskes-Roeleveld
Herman Baas en overleden kleindochter Lisa
Martin Groen
Overleden familie Nieuwendijk-van Schaik
Harry en Trees Frijling-van Rijn en overleden familie
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Collectes februari
De gekleurde collecte voor onze eigen Urbanuskerk wordt gehouden
in het weekend van 6 en 7 februari
Opbrengst collectes
vrijdag 1 januari
zondag 3 januari
weekend 9 + 10 januari
weekend 16 + 17 januari

88,85
233,15
340,90
268,75

Resultaat Actie Kerkbalans 2015

Het streefbedrag voor 2015 bedroeg €. 22.500.
Bij het schrijven van de Urbanesklanken van december zag het er
naar uit dat het wel erg moeilijk zou zijn om dit bedrag te realiseren.
Welnu, dankzij uw inspanning is het onze geloofsgemeenschap dan
toch weer gelukt om deze doelstelling waar te maken.
Met het als laatste, op 31 december binnengekomen bedrag, sluiten
wij de actie Kerkbalans 2015 af met:

” €. 23.162,19 ”
Het is geweldig dat u ook in 2015 weer zoveel voor
onze parochie heeft kunnen bijdragen.
Misintenties
Jaarlijks worden er ongeveer 1000 misintenties gelezen. Wij doen
onze uiterste best om al deze intenties op de door u gevraagde data
correct uit te voeren. Dit gaat bijna altijd goed, al gaat het bij
uitzondering ook wel eens mis. Wilt u bij de aanvraag van uw
misintenties vooral duidelijk vermelden voor wie en op welke data
deze intenties zijn bedoeld. Om de verwerking van de bestelde
misintenties goed te laten verlopen is het belangrijk dat de
aanvrager zijn / haar contactgegevens duidelijk vermeld, zodat wij
bij vragen direct contact met u kunnen opnemen.
Om fouten uit te sluiten verdient het de voorkeur om intenties in
ieder geval op papier -maar beter nog per mail- aan te vragen.
Houdt u er ook rekening mee dat intenties voor de eerstvolgende
maand vóór de 20ste van de lopende maand bekend moeten zijn bij
het secretariaat en b.v.k. ook bij Agnes Blokker die zorgdraagt voor
de vermelding in de Urbanesklanken. De hiervoor benodigde Emailadressen staan op de tweede en voorlaatste pagina van de
Urbanesklanken vermeld.
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Stichting Vrienden van de
Urbanuskerk
te Nes aan de Amstel
Grote opkomst nieuwjaarsconcert Seniorenorkest
Op zondagmiddag 17 januari beleefden we voor het derde achtereenvolgende jaar het nieuwjaarsconcert van het Seniorenorkest Amstelland
in de Urbanuskerk. Dat dit nieuwjaarsconcert steeds populairder wordt
blijkt wel uit het feit dat maar liefst 221 bezoekers de moeite hadden
genomen te komen. De kussentjes die, net als bij het kerstconcert,
aangeboden werden bleken wederom een schot in de roos. Maar liefst 55
muzikanten speelden onder leiding van dirigent René Schumacher, en
met zang van Joka Burger en Maura Breur, een aantrekkelijk programma
van ongeveer een uur. Diverse arrangementen zoals ‘A Tribute to Edith
Piaf’ en ‘Abba Gold’ werden ten gebracht. Na afloop deden muzikanten en
publiek zich, in een gezellige sfeer, tegoed aan warme chocolademelk,
glüwein en erwtensoep. De giften na afloop van het concert leverde onze
stichting symbolisch 17 tegels voor de doopkapel op. Op onze website
hebben we foto’s van het concert geplaatst.

Red de doopkapel: plak een tegel!
Onze actie loopt gewoon door zolang het doel (1000 tegels à 50 euro)
nog niet bereikt is. In de volgende Urbanesklanken zullen we een nieuwe
tussenstand publiceren. Op 16 januari waren er nog 128 tegels te gaan.
De aannemer vordert met het groot onderhoud aan de doopkapel, maar
is nog lang niet klaar. Als u toch in de kerk bent; neem gerust een kijkje.
Website: www.vriendenurbanuskerknes.nl
Facebook: Vrienden Urbanuskerk Nes
Secretariaat: Osdorperweg 104, 1066 EN Amsterdam, tel. 020-6152215
e-mail: info@vriendenurbanuskerknes.nl
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Nesser Dames Vereniging
maandag 22 februari, een lezing van de Hersenstichting.

Beslist de moeite waard!
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Parochievergadering
F. Wesselingh
Amsteldijk-Z 202e
1188 VP Nes a/d A.

Kerkhof / Sint Barbara
tel.: 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

E. van Rooden

Commissie zieken en bejaarden
tel. 0252-517592

E. Timmermans
Aan de Zoom 26
1422 MC Uithoorn

tel.: 0297-530697

M. den Haan
De Oude Visscher 20
1189 WP Nes a/d A.

tel.: 0297-582165

W. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

verzorging transport naar kerk
tel.: 0297-582293

A. Blokker
Nessersluis 18d
3646 AD Waverveen

kopij Urbanesklanken
email: agnes@nessersluis.net
tel.: 0297-582482

K. Rijnbeek
Amsteldijk-Z 164
1189 VM Nes a/d A.

technische dienst
tel.: 0297-582293

Stichting Vrienden Urbanuskerk
Website:
Facebook:
Voorzitter: Yvonne Seebregts

www.vriendenurbanuskerknes.nl
Vrienden Urbanuskerk Nes
tel.: 0297-582148

Koorrepetitie

St. Cecilia: do 20.00-21.30 uur
Inl. N. Baas, tel.: 0297-582395

Begrafenisver. St Barbara

Inl. F.Wesselingh, 06-53691688
email: frank.wesselingh@hetnet.nl

Begrafenisonderneming
UItvaartcentrum Bouwens A’veen
Uitv.centr.Rob van de Velde V’veen

020-6471212
0297-583448

Bankgegevens
R K Kerkbestuur St. Urbanus
NL22 RABO 0392 3534 07
Voor betaling van uw Kerkbijdrage, bij voorkeur:
R K Kerkbestuur St. Urbanus
NL41 INGB 0000 5783 72
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Inspiratiereis naar Rome
Bent u al eens in Rome geweest, of wilt u nog een keer terug komen? Maar
dan wèl met een bijzondere gids…... En, als het kan, graag met een groep
bekenden samen op reis…..
Hier is de mogelijkheid:
Van zaterdag 24 tot en met
donderdag 29 september, onder
leiding van diaken Rob Mascini.
Een aantal leden van het koor heeft al
laten weten dat ze graag mee gaan.
Er is zeker ook plaats voor u, juist
omdat het extra gezellig is om met
een groep parochianen te gaan. Ter
info: prijs is vanaf € 889.
Wilt u meer weten over het programma, kijk dan op
http://vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=862
Ook kunt u bellen met mw. Emke de Bruijn van VNB, 073-6818111.

10	
  februari	
  2016:	
  start	
  

vastenactie	
  -‐	
  Oeganda	
  

	
  

In	
  2016	
  gaat	
  Vastenactie	
  naar	
  Oeganda,	
  naar	
  het	
  district	
  Teso	
  in	
  het	
  noordoosten.	
  
Het	
  is	
  een	
  arm	
  gebied,	
  waar	
  mensen	
  afhankelijk	
  zijn	
  van	
  landbouw.	
  	
  
Door	
   de	
   steeds	
   extremere	
   weersomstandigheden	
   zijn	
   de	
   opbrengsten	
   van	
   het	
  
land	
  echter	
  veel	
  te	
  laag.	
  Mensen	
  lijden	
  honger.	
  
Onze	
  projectpartner	
  Socadido	
  helpt	
  de	
  gemeenschappen,	
  	
  om	
  te	
  gaan	
  met	
  
extreme	
  droogte	
  én	
  extreme	
  regenval,	
  zodat	
  oogsten	
  verbeteren	
  en	
  de	
  mensen	
  
voldoende	
  te	
  eten	
  hebben.	
  	
  
Als	
  er	
  eenmaal	
  wat	
  productie	
  is,	
  worden	
  de	
  boeren	
  geholpen	
  met	
  de	
  verkoop	
  van	
  
hun	
  producten.	
  Ook	
  de	
  oprichting	
  van	
  kleine	
  coöperaties	
  wordt	
  ondersteund.	
  
Veel	
  mensen	
  die	
  al	
  zijn	
  geholpen,	
  kunnen	
  inmiddels	
  in	
  hun	
  onderhoud	
  voorzien.	
  
De	
  wereld	
  groeit	
  als	
  we	
  delen.	
  Vastenactie	
  komt	
  op	
  voor	
  de	
  allerarmsten.	
  
Zonder	
  uw	
  hulp	
  is	
  ons	
  werk	
  onmogelijk.	
  
Hoe	
  steunt	
  U	
  vastenactie?	
  
Wij	
  hebben	
  een	
  vastenzakje	
  in	
  de	
  Urbanesklanken	
  gedaan.	
  Hopelijk	
  wilt	
  u	
  ons	
  
project	
  steunen	
  met	
  Uw	
  gaven	
  en	
  het	
  vastenzakje	
  deponeren	
  in	
  de	
  kist	
  achter	
  in	
  de	
  
kerk.	
  Alvast	
  hartelijk	
  dank.	
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