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Vastenactieproject 
Zoals ieder jaar wordt er ieder 
weekend tijdens de 
veertigdagentijd gecollecteerd 
voor de Bisschoppelijke 
Vastenactie (BVA). Dit jaar is niet 
gekozen voor een actie gericht op 

een gebied, maar op verschillende gebieden met als thema Water verandert alles. 

Water is van  levensbelang 
Wij staan er meestal niet bij stil omdat het in Nederland zo vanzelfsprekend is. De kraan gaat open en er is schoon 
drinkwater. Als dit bij uitzondering anders is, komt het waterprobleem groot in het nieuws. In veel gebieden op de 
wereld is het anders. Als wij deze landen bezoeken, moeten we flessenwater drinken. Anders worden we ziek. Voor 
de mensen die daar wonen is schoon water niet toegankelijk. Het is of ver weg en onveilig. Water halen is de taak 
van de vrouwen. Zij of de kinderen lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of 
het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld 
verdienen. En veel mensen en vooral kinderen worden ziek van het vieze water. 
Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichterbij de mensen brengt. En daarmee worden hun levens 
blijvend veranderd!  
→ In Niger, in de Sahelwoestijn willen we een waterput slaan in het dorp Baboursaye en speciale watercomités 
oprichten die de waterbron gaan beheren. Een van de taken van dit comité is het handhaven van de hygiëne 
rondom de put. Er is één waterput voor meer dan duizend gezinnen en hun vee. Het vee verontreinigt het water. 
Voor de landbouw en de veeteelt zijn gezinnen afhankelijk van water.  Van de nieuwe put zullen 250 huishoudens 
direct profiteren. Ook krijgen tenminste 50 vrouwen kleine tuintjes, waar ze voedsel voor eigen consumptie kunnen 
verbouwen. Stichting BVA draagt € 25.000,- bij aan dit project. 
→ Goed waterbeheer in Kivu, Congo 
In Masisi-gebied in Noord Kivu, Congo willen we helpen het waterbeheer en de (kennis van) hygiëne te verbeteren. 
Er overlijden veel mensen aan ziektes als cholera en diarree. Er worden wc’s aangelegd en plaatsen om handen te 
wassen. En er komt een hygiënetraining voor tenminste 200 vrouwen. Stichting BVA draagt € 50.000,- bij aan dit 
project. 
→ Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië 
Door de afgelegen ligging, heeft meer dan de helft van de dorpen in het berggebied van Flores geen toegang tot 
schoon drinkwater. Er worden onder andere watervoorzieningen aangelegd en toiletten gebouwd. Op Flores  zijn 
de sanitaire voorzieningen slecht of ontbreken geheel. Dit project  richt zich op het bevorderen van de 
levensomstandigheden en de zelfredzaamheid van de inwoners van Detukeli-Kebesani. Hier worden toiletten 
gebouwd en voorzieningen aangelegd voor schoon drinkwater. Stichting BVA draagt € 24.000,- bij aan dit project. 
→ Veilig drinkwater in Jocote Arriba, Nicaragua 
De inwoners van Jocote Arriba zijn aangewezen op het vervuilde water van de rivier. Dat leidt tot infecties met 

parasieten en ziektes als diarree. Een 
waterput en elektrische pomp - die werkt 
op zonnepanelen! - gaan zorgen voor veilig 
drinkwater in het dorp. Stichting BVA 
draagt € 30.000,- bij aan dit project. 
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Activiteiten in onze regio 
→ In de Nicolaaskerk is er op 22 maart een solidariteitsmaaltijd. Nu er geen vast gebied is hebben wij ervoor 
gekozen om een Indonesische maaltijd te maken, omdat dat de keuken is die wij het beste kennen. Aanvang 18.30 
uur. Bijdrage € 7,50. 
→ Verder worden er in de hele parochie violen verkocht. In verband met de late Pasen worden de violen het 
weekend van 30 maart geleverd. U kunt bestellen tot en met 24 maart. Kosten € 6,00 per bak van 24 violen en 2 
bakken voor € 11,00. 
→ Op zondag 14 april is er in Zwijndrecht de jaarlijkse vastenmarkt. Voor de bijbehorende loten kunt u ook in onze 
kerk terecht. 
Voor de verdere acties in onze parochie verwijzen wij naar de flyer, die achter in de kerk ligt.  
 
Project 2018 
Wij vinden het prettig, u op de hoogte te houden van de voorafgaande projecten van de Vastenactie. In 2018 was 
uw bijdrage voor het stadje Mbala in Zambia. Daar zijn veel mensen getroffen door AIDS en HIV. Dankzij uw steun 
zijn 100 mensen op weg naar een zelfstandig bestaan als ondernemer. Cursussen en materialen als startkapitaal 
worden verzorgd vanuit uw bijdrage. Daarnaast is voor de dagopvang en de school voor gehandicapte kinderen 
materiaal aangeschaft. Leermiddelen, materiaal voor fysiotherapie, een televisie en dergelijke.  Zonder uw steun, 
was dit niet mogelijk geweest. Hartelijk dank hiervoor.  

 

MET DE PAROCHIE NAAR ISRAËL EN DE BERG SINAÏ 
 
In november gaan we met de parochie naar Israël! We gaan een prachtige 12-
daagse bedevaart maken langs vele schatten die Israël rijk is. We maken bovendien 
een kleine uitstap naar de Sinaï-berg waar Mozes van God de Tien Geboden ontving. 
We vertrekken op maandag 4 november en keren vrijdag 15 november terug. 

 
Het programma 
We overnachten in driesterrenaccommodaties 
in Tiberias, Jeruzalem, Eilat en het Egyptische St.Catharinaklooster. Nazareth 
staat op het programma, als ook Kafarnaüm, Bethlehem, de Berg van de 
zaligsprekingen en de Jordaan.  Maar ook Jericho gaan we bezoeken, evenals 
Qumran, de Zaal van het Laatste Avondmaal, de Hof van Olijven en de Via 
Dolorosa. We reizen in de voetsporen van Jezus. Voor het complete overzicht 
verwijzen we u graag naar de website van de VNB, reisnummer IS1901 

(http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reis_boeking?reizID=1564). 
Dagelijks vieren we de Eucharistie op bijzondere en betekenisvolle plekken. Pastoor Tjeerd en diaken Franck  
begeleiden de reis. 

 
De reis 
De reissom bedraagt € 2.199,00 op basis van een tweepersoonskamer en is 
incl. retourvlucht Amsterdam - Istanbul - Tel Aviv, elf overnachtingen op basis 
van halfpension, zeven verzorgde lunches, Nederlandstalige cultuurhistorische 
begeleiding, vervoer ter plaatse per luxe touringcar, alle vermelde excursies, 
entreegelden en fooien. Corina van der Ende is onze reisleider. Aantal 
deelnemers: 45.  
 
Aanmelden 
Tot 19 april (Goede Vrijdag) krijgt u als parochiaan voorkeur bij het aanmelden. 
Aanmelden kan via de website van de VNB (zie de link hierboven) of via het 
formulier dat achterin onze kerken ligt. Achterin onze kerken ligt ook een 
uitgebreide folder van de bedevaart. 
 
 

 
 

http://www.vnb.nl/pelgrimsreizen/reis_boeking?reizID=1564
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Aanvullende informatie 

 Houdt u er rekening mee dat het best een pittige reis wordt. In de regel zullen we elke dag om 07.00/07.30 
uur aan de ontbijttafel zitten en zijn we de hele dag op pad (dinsdag 12 november is rustdag). Er is geen 
avondprogramma, maar overdag moet u toch elke dag wel 5 kilometer zonder moeite in een normaal 
tempo kunnen lopen, inclusief de nodige heuvels en trappen! Als het nodig is zullen we hierover met u in 
gesprek gaan. 

 Op het inschrijfformulier achterin de kerk kunt u aangeven of u ook 
interesse heeft om deel te nemen aan het gelegenheidskoor o.l.v. Irene 
van Geel. Op dat papieren formulier kunt u ook aangeven of u eventueel 
geïnteresseerd bent in een bezoek aan Petra in Jordanië op 12 november 
(extra kosten € 300 á 400,00). 
Wanneer u zich aanmeldt via de website kunt u deze evt. voorkeuren 
vermelden onder het kopje ‘Opmerkingen’. 

 Voor een eenpersoonskamer geldt een toeslag van € 660,00. Mocht u 
nog geen kamergenoot hebben maar wel op een tweepersoonskamer 
willen slapen, dan kunt u zich al voor een tweepersoonskamer 
inschrijven. Op de informatieavond van 18 juni proberen we dan 
deelnemers te ‘combineren’. 

 Ter verduidelijking nog het volgende: u geeft bij uw aanmelding aan dat 
u elkaars ‘reisgenoot’ bent als u wel samen met iemand reist, maar niet 
samen de kamer deelt. Dit is van belang voor bijv. een gezamenlijke 
annuleringsverzekering. Let wel: iedere deelnemer meldt zich persoonlijk aan. 

 Op 18 juni organiseren we voor de deelnemers een informatieavond. Op 14 oktober volgt een 
kennismakingsavond waarop we ook praktische informatie met u zullen delen. Deze avonden beginnen om 
20.00 uur en worden gehouden in de Verrezen Christuskerk, Nolensweg 8, Dordrecht. 

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Ed van der Vaart  ed.vandervaart@katholiekdrechtsteden.nl 
Maite Vorstman maite.vorstman@katholiekdrechtsteden.nl 
voor praktische zaken: Corina van der Ende c.vanderende@xs4all.nl 06 4664 4800. 

Gaat u mee? Wij zijn enthousiast! 
Kernteam Israël-reis: 
pastoor Tjeerd Visser, Arno Aardoom, Corina van der Ende, Irene van Geel, Ed van der Vaart en Maite Vorstman 
 

Denk aan onze zieken 
Help ons onze zieken thuis of in het ziekenhuis niet te vergeten. Liever tien telefoontjes over dezelfde persoon, 
dan dat men zich vergeten voelt.  
Contactgroep Van Harte: 
Ria Blom, Anne-Rose van der Zwet, Tanja Talen, Alie Bremmert,         
Coördinator Annelies Osseforth 06-17258615 a.osseforth@hotmail.com 

 

Zaalreservering 
Wilt u op een bepaalde datum gebruik maken van een zaal, dan kunt u zich in verbinding stellen met Dick de Wit 
via telefoonnummer 06-38898489 of mailen naar lr.nicolaas@katholiekdrechtsteden.nl 

 

Vervoer naar de H.Nicolaaskerk 
Bent u slecht ter been of om welke reden dan ook 

niet in de gelegenheid om zelfstandig naar een viering in de kerk te komen? 
Schroom dan niet en doe een beroep op ons voor vervoer. 

U kunt op vrijdag tot 19.00 uur bellen met mevr. L. Nühn tel. 681 60 64 of 06 43 728 804 
.  

 

Informatie voor de nieuwsbrief 
Heeft u ook informatie waarvan u vindt dat die op korte termijn bij de parochianen moet zijn, neem dan contact op met een 
van de leden van de locatieraad, die kan u informeren over het tijdstip van het uitbrengen van een volgende nieuwsbrief. 
Voor het aan- of afmelden van deze nieuwsbrief liggen er formulieren op de leestafel in de kerk. 
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