Vasten

Vasten voor Pasen is een
oude christelijke tradi�e.
Die geven we opnieuw
vorm door in de 40-dagen
te

40-dagen spaardoosje
Plakstook g

Versoberen

Versoberen

In de 40 dagen voor Pasen
soberder leven om je te
bezinnen op Jezus’ lijden,
en het lijden van mensen
in z.g. derdewereldlanden.

Hoe?

Dat bepaal je zelf. Je drinkt
geen/minder alcohol; je
snoept niet, laat binnen
Hoorn je auto staan, eet
geen toetjes of staakt het
snacken. Niets is verplicht.
Maak een afspraak
met jezelf.

zijde a

zijde b

S�ch�ng Wes�riesland voor Burundi

Zijde e

S�ch�ng Wes�riesland voor Burundi

AMAHORO zorgt er elk jaar weer voor
dat kinderen in Burundi naar school
gaan, die “normaal” geen onderwijs
zouden krijgen.
Verder bouwen we aan een mul�func�oneel centrum, waar pla�elandskinderen technisch onderwijs zullen
krijgen; vrouwen cursussen volgen
en de kerk haar ac�viteiten kan
ontplooien.
We helpen de trek naar de stad te
beperken.

zijde c

zijde d

Plakstook c

Bij de hoofdmaal�jd even
s�l staan bij het feit dat
volop eten niet vanzelf
spreekt, door een muntje
in het doosje te doen,

Plakstook d

Het gebruik van dit

spaardoosje

De opbrengst van versobering in dit doosje doen.

Overmaken op de bankrekening kan ook.

NL36RABO0155014137
te name van:
S�ch�ng Wes�riesland voor Burundi

Plakstook f

Maak een afspraak
met jezelf.

www.amahoro-hoorn.nl
Plakstook e

Je kunt de opbrengst in
de grote vastenpot doen,
die in je kerk staat.

Zijde f

Maak een afspraak
met jezelf.

Plakstook b

Plakstook a

Dit spaardoosje is een
eenvoudig hulpmiddel.
Zet het op tafel en je
vergeet de kinderen in
Burundi vast niet.

Werkwijze
*Knip de hele vorm uit.
*Vouw de bruine
plakstroken naar achter.
*Het vlak met groene tekst
wordt de onderkant en
het gele vlak het deksel.
*Knip het blauwe vlakje
uit het deksel
gleuf
*Vouw de foto’s en de
logo’s omhoog
*plak nu plakstrook a
vast bij a aan de
binnenkant; b aan b enz.
*plak e en f boven de
logo’s aan de binnenkant.
*Plak g aan de binnenkant
vast bij de bankrekening.
Je spaardoosje is klaar!
Maak een afspraak
met jezelf.

