
 

 

 
 

Vastenactie 2023 met dit jaar als thema: Mensen Onderweg 
 
De start van de vastentijd is dit jaar op Aswoensdag 22 februari en eindigt op witte-donderdag 6 april. 

Ook dit jaar zetten we ons als kerk, zoals gebruikelijk tijdens de vastentijd, weer in voor de 

Vastenactie. 

 

De Vastenactie richt zich deze veertigdagentijd op mensen ‘onderweg’ in Zuid-Soedan. Vastenactie 

steunt een project dat zich richt op kwetsbare groepen ontheemden in de deelstaat Warrap, de meest 

onderontwikkelde deelstaat in het westen van het land. 

 

Aan het Vastenactie-campagneproject in Zuid-Soedan doen 1500 deelnemers mee. 

De deelnemers worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. 

Doel is dat ze voldoende gevarieerd voedsel voor hun families kunnen verbouwen én voldoende 

zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers 

zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken. 

 

Ging het het afgelopen jaar over de ‘ontheemden’ in Guatemala, waar de lokale gemeenschappen die 

hun oorspronkelijke woonplaats en huis moeten verlaten en binnen hun eigen land op zoek gaan naar 

een nieuwe, veilige plek om te wonen en te leven, 

dit jaar (2023) kijkt de vastenactie naar ‘migratie’, oftewel: naar mensen die al dan niet gedwongen 

hun huis verlaten in Zuid-Soedan. Sommigen doen dat tijdelijk, anderen willen elders een nieuw leven 

opbouwen. De redenen zijn heel divers: b.v. oorlog, natuurrampen, honger, in hoop op een beter leven 

of op een beter inkomen etc. 

 

 

Ook onze Paus Franciscus heeft begin februari met zijn veertigste internationale reis  

Zuid-Soedan (de jongste staat ter wereld) aangedaan. Het land is, na tientallen jaren botsingen tussen 

christenen en moslims, sinds 2011 onafhankelijk. De meerderheid is christen. Het jonge land wordt 

geteisterd door tribalisme en heeft ruim twee miljoen ontheemden. De paus is daar samen met de 

anglicaanse aartsbisschop Justin Welby en de Schotse presbyteriaanse predikant Iain Greenshields. De 

drie kerkleiders willen een boodschap van eensgezindheid uitstralen. 

 

Er worden vier groepen ‘mensen onderweg’ onderscheiden: 

- Ontheemden; vluchtelingen in eigen land 

- Vluchtelingen; vluchtelingen in het buitenland 

- Migranten; werkzoekenden in het buitenland (vrijwillig) 

- Remigranten; migranten die terugkeren naar van herkomst 

 

Wereldwijd waren er eind 2020 meer dan 82,4 miljoen mensen op de vlucht, in eigen land of 

daarbuiten (ontheemden én vluchtelingen samen). 

0ok is er een enorme groep die ‘vrijwillig’ van huis vertrekt.  

Maar als je ziet dat mensen vanwege honger, armoede of bende-geweld in b.v. Latijns-Amerika, 

besluiten hun geluk elders te zoeken, kun je je afvragen in hoeverre dat besluit vrijwillig is, maar dit 

zijn de internationale afspraken over wie migrant is en wie vluchteling of ontheemd. 

Helaas blijkt de reis naar het geluk voor de meesten een reis naar nog meer problemen te zijn. 

Onderweg gebeuren veel ongelukken, mensen worden beroofd, mishandeld en erger.  



In het beloofde land wachten illegaliteit en uitbuiting. Het is niet ongebruikelijk dat mensen uiteindelijk 

getraumatiseerd, gewond en met schulden terugkeren naar huis. 

Het totale aantal migranten wereldwijd is midden 2020 geschat op 281 miljoen mensen. 

Meer informatie kunt u vinden op de site: www.vastenactie.nl  

 

Net als voorgaande jaren zit er ook dit jaar weer een “vastenzakje” bij deze uitgave van het 

parochieblad. Ook liggen er altijd “vastenzakjes” achter in de kerk. Deze zakjes kunt u “op de post” 

doen of in de kerk deponeren in de daarvoor bedoelde “giftenbox”.  

Tevens zullen er in de kerk collectes gehouden worden ten gunste van de vastenactie. 

U kunt ook uw bijdrage overmaken op IBAN nr.:NL 21 INGB 000 000 5850  

t.n.v. de vastenactie. 

Hopelijk mag de vastenactie ook dit jaar weer op uw steun rekenen. 

 

Namens de werkgroep V.O.M.(Vrede, Ontwikkeling ,Missie) alvast hartelijk dank. 
 

 

 

 

 

 

http://www.vastenactie.nl/

