ONDERWERP: ADVENTSACTIE 2020
Groningen, 5 november 2020
Aan de pastorale beroepskrachten en de vrijwilligers van VOM-groepen,
Op zondag 29 november start de adventsperiode, een tijd waarin we verwachtingsvol
uitzien naar de komst van het Kind. Het is ook een tijd waarin we solidair willen zijn met
kinderen wereldwijd die onze aandacht nodig hebben. De Stichting Bisschoppelijke
Vastenactie voert jaarlijks de Adventscampagne uit, samen met honderden vrijwilligers
uit de parochies. Dit jaar ondersteunen zij projecten om de voedselzekerheid van
kinderen te vergroten in de DR Congo, Malawi, Nicaragua en op de Westbank.
Ik zou het zeer waarderen als u de Adventsactie actief onder de aandacht wilt brengen in
uw parochie. Zeker nu eerder dit jaar de jaarlijkse Vastenactie-campagne vanwege de
coronamaatregelen in veel parochies werd afgelast, wil ik u vragen om de vrijwilligers in
uw parochie extra te motiveren voor de Adventsactie. Op deze manier kunnen we onze
solidariteit met mensen ver weg ook in deze moeilijke periode concreet gestalte blijven
geven. Juist de kwetsbare gemeenschappen worden onevenredig hard getroffen door de
coronapandemie. Zij hebben onze hulp hard nodig.
U kunt de Adventsactie op verschillende manieren onder de aandacht brengen. Dat hoeft
niet veel inspanning te kosten. Tijdens alle (online) vieringen kunt u in de voorbede
aandacht vragen voor de projecten, en parochianen extra attenderen op de collecte(s)
voor de Adventsactie. In het parochieblad, in nieuwsbrieven en op de website kunt u
aandacht besteden aan de projecten met daarbij een oproep om via de bank of online te
doneren. In de webshop van Adventactie zijn veel kant-en-klare teksten beschikbaar en
informatie over de vier projecten: vastenactie.nl/materialen-bestellen. Op de website zijn
nog meer campagne-ideeën te vinden, ook voor de situatie waarin er strikte
coronamaatregelen gelden: vastenactie.nl/vrijwilligers.
Voedselzekerheid voor kinderen is een belangrijk onderwerp nu de honger in de wereld
sinds een aantal jaar weer toeneemt en door de coronapandemie nog groter dreigt te
worden. Advent is de periode van verwachting, van uitzien naar een nieuw begin, naar
God die mens wordt. Een periode van hoop. Juist in deze tijd willen we met de
Adventsactie deze hoop ook doorgeven. Ik hoop dan ook van harte dat u de Adventsactie
actief wilt ondersteunen.
Ik wens u een gezegende adventstijd toe.
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