
 
 

Wij gaan voor veilig water voor iedereen. 
 

 
 
 
 
 
 

Waterput 

Waterfilter 

Water verandert alles! 
Even je handen wassen, een glas water pakken,  

de wc doortrekken of thee zetten: 
voor ons heel gewoon -  niet voor iedereen. 

 

 844 miljoen mensen hebben géén schoon drinkwater 
ter beschikking; 

 263 miljoen mensen moeten langer dan een uur 
lopen voor water; 

 iedere 90 seconden sterft er een kind door vervuild 
water;  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij gaan tijdens de veertigdagentijd geld inzamelen voor 
Vastenactie Nederland voor projecten over de hele wereld 
die zorgen voor schoon water in gemeenschappen.  
We vragen de komende tijd aardig wat van uw portemonnee. 
Misschien is het een idee om het geld dat we door te 
minderen over houden, voor de Vastenactie opzij te leggen. 

Waterkraan Zalia met zware jerrycans 



  

                                                  Acties van 6 maart 
 
 Elke viering is er een extra collecte voor de Vastenactie. De 

laatste is Witte Donderdag. 
 

 Zondag 10 maart is er Salvatorcafé waarin Thea ons vertelt 
over het project van de Vastenactie: water verandert alles!  
Tevens verkopen we dan het 40-dagen bezinningsboekje 
Op weg naar Pasen à € 7,50. 
 

 Elke zondag t/m 7 april staat er een grote pot met water 
gevulde balletjes achterin de kerk. U kunt voor € 1,-  raden 
hoeveel balletjes er in de pot zitten. U kunt net zo vaak mee 
doen als u wilt. De prijswinnaar krijgt een speciale ‘Wotter 
uut Grunn’ karaf.  
De winnaar wordt 14 april bekend gemaakt. 
 

 Zondag 10, 17 en 31 maart is er koffiedrinken na de viering. 
Niet met een klein koekje, maar met eigen gebakken cake 
of koek. Deze keren niet gratis. Voor koffie met cake vragen 
we € 2,- voor het project. 
 

 Woensdag 27 maart om 20.00 uur in de parochiezaal 
kunnen we onze eigen paaskaars maken. Mieke helpt ons 
met de materialen en pastoor Arjen Jellema of Sander Hof 
vertelt over de symbolen die erop kunnen.  

 

tot  20 april Salvator-Mariakerk   
 

Het is naast een creatieve avond ook bezinnend en 
inspirerend. Kosten € 7,50. Graag opgave vooraf bij Mieke 
Mulder miekemulthie@hotmail.com 
 

 Maandag 1 april organiseren we een vastenmaaltijd. We 
doen dit samen met de Immanuëlkerk en de Ark. Aanvang 
18.00 uur in onze kerk. We starten met een bezinnende 
viering en gaan dan samen aan tafel in de parochiezaal. Er 
wordt een heerlijke soep gemaakt en gezonde salade met 
brood. Kosten: vrijwillige bijdrage.  
Opgave graag bij Lida Heethuis lida.heethuis@gmail.com. 
 

 Zondag 14 april, Palmzondag houden we onze koffiestop. 
We doen het anders dan voorgaande jaren. Er komt een 
heus Rad van Avontuur. Er zijn veel prachtige prijzen.  
Direct na de viering gaan we aan tafeltjes zitten en wordt 
de koffie met cupcakes dit keer gratis rondgebracht, zodat 
u geld overhoudt voor de lootjes. We starten direct met de 
verkoop hiervan voor het Rad van Avontuur. We doen 2 
rondes: lotprijzen 1e ronde €1,- en de 2e ronde € 2,- 
De prijzen zijn er ook naar. Er zijn diverse bonnen 
beschikbaar gesteld, bloemen en…… 
Zie de volgende pagina een greep uit de gratis prijzen. 
 


