
Vastenactie 2021 parochie 
St. Franciscus van Assisië  
 

 

 
 
 
 
KRING LOPEN MET FRANCISCUS 
 

We hebben een besloten 
Facebookgroep gemaakt, 
bedoeld om door de verkoop 
van mooie (vintage) spullen 
geld in te zamelen voor het 
project. 
Op deze Facebookgroep 
worden dagelijks nieuwe 
artikelen in de verkoop gezet,  
is er elke zaterdag een 
themadag (bv. glas, kunst, 
huishouden etc) en elke zondag 
om 16.00 uur een veiling van 
een topstuk of kunstwerk.  
 

Natuurlijk vindt u daar ook informatie over het project en onze andere activiteiten.  
 
Lid worden van deze Facebookgroep? Ja graag!  
Hoe meer parochianen lid worden, hoe gezelliger! En hoe groter de opbrengst voor het project in 
Bangladesh!  
We zijn te vinden op Facebook onder de naam “Kring lopen met Franciscus” of via dit adres: 
https://www.facebook.com/groups/232554021860929 
Kom erbij, want deze  Facebookgroep is een leuke manier om elkaar in deze tijd van afstand en 
isolatie tóch te ontmoeten… en om  elkaar de loef af te steken bij het bieden. Laten we vooral plezier 
met elkaar hebben. 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/232554021860929


DIGITALE COLLECTEBUS 
 

 

Wij hebben een digitale collectebus gemaakt waarin u kunt doneren voor het project in Bangladesh. 
Uw gift deponeren gaat heel eenvoudig. Klik op deze link Collectebus bekijken 

 
 

 
40 DAGEN CHALLENGE 
 
Ook kinderen kunnen wat doen voor Bangladesh. 
Bijvoorbeeld een vastendoosje maken of een 40-dagen 
uitdaging aangaan om daarmee geld te verdienen. Een 
tuin bladvrij maken, de auto wassen of boodschappen 
doen... alles mag. 
Voor (groot)ouders die hun (klein)kinderen willen 
aanmoedigen: klik hier  
 
 

 
WANDELEN MET FRANCISCUS 
Vasten is ook bezinnen: terug naar de basis, naar de bron 

van ons bestaan. Maak een mooie, meditatieve wandeling aan de hand van het Zonnelied van 

Franciscus. En ervaar iets van onze verbondenheid met de aarde en al wat leeft.  

Op de Facebookgroep vindt u een boekje met alvast 7 inspirerende wandelingen, samengesteld door 

Vastenactie.  

Wij werken nog aan een prachtige route door het Buurserzand en langs de Buurserbeek. Binnenkort 

vindt u hier de beschrijvingen van op deze website en in de facebookgroep. 

http://link.kentaa.nl/ls/click?upn=lqDfW7ANdMg4s5b-2BYC1KhfIVypQrZs-2F9bDhs3cysq0pH-2FxbF3OpwBTEmYZ71ipnAzaCw1wIZlkTQ7oC4-2BVsXol-2F0jXytkkTXpjo3FkIoNlyv7OZMewfBuQZHuYKMWKRENe5om2MZ3F-2FxIiDNKsXjag3jwtPrx8bycTQuNOGUOLYNXNC9INUI0tPMCl2pVndPC2pX1Jxe69-2BuyP0qW48z7zFIDVX3K7Go5COqpLsgGti3DIJH6X7UxN8pg-2BAL464AqkrbCVFSQJiqMtk-2BXgcA3BQ72OpzQm3MOWvELEFiyg0-3DiBzr_tLsZtq8SjXl8FJ20VgIf0eBMKiJSVnxhPcrdpwCoh9kc0sA405CVp0fwG8udbkOXr7lkOdqAieI5VUMC0Z00G-2F8POGHAn-2FPKv0FZ9DNWeb-2FyspBmmTaIrGwrDMnNWxNc4-2Bu6nkQWKuA5JkAWnAZ3ExCpdIve1cn2JKP6VHJg5a-2FIBXzbVaFqW0ky32AqFAKIZxn8eLSa-2BqpeLR-2FZl974HF882cjLGgo8MHUOdbvoyns-3D

