
 
 

 

 

 

 

 

Toeleven naar Pasen 
MET OOG VOOR WELZIJN 

Wanneer de dagen met rasse schreden langer worden en het duister van de winter 

verdreven wordt, beginnen we stilaan maar zeker toe te leven naar Pasen. Een 

periode van 40 dagen waarin we al vastend toeleven naar de verrijzenis van Jezus 

Christus. Vasten is al ruime tijd niet meer een periode van leven op water en 

brood, doch wel een periode waarin we bewust willen omgaan met anderen. Het 

is dan ook in de vastenperiode dat de nationale campagne van Broederlijk Delen 

op gang geschoten wordt. Waar de acties van Welzijnszorg zich richten op het 

welzijn van onze landgenoten, wil Broederlijk Delen onze aandacht vestigen op 

armoede in wat wij gemakkelijker wijze ‘ontwikkelingslanden’ noemen, landen 

waar armoede schering en inslag is.  

 

Broederlijk Delen in 2022 

Het systeem veranderen betekent: “Een groots plan dat begint met delen en 

herverdelen. Wij willen werk maken van een duurzame wereld zonder 

Onze werkgroep: 

Momenteel bestaat deze uit 5 leden: Agnes, Anny, Bruno, Etienne en Tom. Heb je door het lezen van 

dit artikel zin gekregen om ons te helpen, laat dan zeker niet na ons een seintje te geven. Niet alleen 

versterking voor onze werkgroep is welkom, ook occasionele vrijwillige handen zijn meer dan nodig. 

(B.D.C.) 



ongelijkheid. Door samen te werken, overal ter wereld, is dat perfect mogelijk. 

Want wist je dat als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en herverdelen, 

dat genoeg is om het 100% anders te doen? Zet mee de verandering in gang. 

Wij mensen zijn geboren delers. Als je er eens goed over nadenkt, delen we veel 

meer dan we denken. We delen voorspoed en geluk, maar ook tegenslag en 

verlies. Delen en herverdelen is broodnodig in onze strijd voor een betere wereld 

waarin iedereen mee is. Zeker vandaag! En daarvoor hebben we jou nodig. Jij kan 

vandaag nog verandering brengen in het leven van talloze mensen. 

 

Zonale aanpak 

In onze zone willen we de 3 kerken betrekken in deze campagne door materiaal 

ter beschikken te stellen. We verkopen vastenkalenders die ons dagelijks helpen 

stil te staan bij de armoede die ons omringt. Dit jaar zal er ook voor het eerst een 

koffiestop gehouden worden aan de kerk in Merchtem. Een moment waar je van 

wat warme koffie kan genieten en misschien ook een kleine bijdrage kan 

achterlaten. We willen ook  jullie aandacht vragen voor onze acties.  Met onze 

werkgroep organiseren wij een ontbijtbuffet op vaderdag en een Haïtiaans buffet 

op de laatste vrijdagavond van augustus. Met de opbrengst van de ontbijtactie 

steunen we via Lore Van Schuerbeeck het project ‘Komité Lakay’ dat werkt aan 

de uitbouw van een duurzame zelfvoorziening in Haïti. Daarnaast willen wij een 

steentje bijdragen voor de organisatie ‘OPEM ED’ in Togo. Deze organisatie wil 

technisch onderwijs bereikbaar maken voor kinderen en opgroeiende jeugd in dit 

door armoede en droogte getroffen land. Met de opbrengst van ons laatste 

ontbijtbuffet konden zij 2 tafels en 3 computers (alle tweedehands) aankopen. 

Dank zij deze aankopen kunnen de leerlingen wat comfortabeler kennismaken 

met de www-wereld. Het laatste weekend van augustus staat al enkele jaren in het 

teken van Finado. Samen met deze organisatie uit Bornem willen wij nieuwe 

kansen bieden aan mensen in Haïti. Jaarlijks kunnen we zo een 1000 euro storten 

dank zij jullie steun. Voor ons lijkt dit opgehaalde bedrag niet zo heel veel geld, 

weet echter dat dit voor Haïti wél het verschil kan betekenen tussen gezondheid 

en ziekte. 

Uitkijken naar Kerstmis 

In de weken voor Kerstmis  –  in onze kerk noemen we dat de Advent  –  wordt 

de spanning naar het mooie kerstfeest elke week wat opgebouwd. In de kerken 

verschijnt er plots een krans met daarop 4 kaarsen die 1 voor 1 aangestoken 

worden tijdens de wekelijkse viering. In de huiskamers worden daartoe geteelde 

kerstbomen geplaatst. Misschien worden deze wel in familieverband versierd met 

mooie slingers, veelkleurige kerstballen, engelenhaar en al dan niet flikkerende 

lichtjes. Helaas kan er niet in elk gezin even reikhalzend uitgekeken worden naar 

dit mooie feest waar de lekkerste gerechten op tafel komen en de lang verwachte 



geschenken worden uitgedeeld. Neen, lang niet iedereen kan met Kerst genieten 

van gezellige warmte, gewoonweg omdat ze in onleefbare omstandigheden 

moeten wonen. In haar nationale campagne wil Welzijnszorg opkomen voor deze 

laatsten. Voor mensen die in erbarmelijke omstandigheden wonen omdat ze altijd 

eenzaam zijn, omdat ze te beperkt gehuisvest zijn, omdat ze niet weten hoe ze op 

het einde van de maand nog eten op tafel krijgen,… Meer redenen om niet te 

kunnen vieren! 

 

Tradities 

Tijdens het tweede weekend van de advent organiseert Welzijnszorg een 

omhaling. Het opgehaalde geld wordt dan vanuit onze zone doorgestort. Maar dat 

is niet het enige dat in onze parochiale zone gebeurt. De werkgroep 

Welzijnszorg/Broederlijk Delen wil actief aanwezig zijn om zij die het nodig 

hebben wat warmte te schenken.  Dit doen we door een kaas- en wijnavond te 

organiseren op de eerste vrijdagavond van november. Dit initiatief dat nog vrij 

jong is, helpt ons om via de OCMW’s van Merchtem en Asse gezinnen te bereiken 

die het wat moeilijker hebben. Moeilijker omdat ze niet kunnen voorzien in de 

meest primaire levensbehoeften. De werkgroep stelt zeer gesmaakte 

kerstpakketten samen. Vorig jaar konden wij met onze actie 30 gezinnen bereiken 

in onze parochiale zone. 

Warmteaanbod tijdens de kersttijd 

We willen wat steun bieden aan hen die de kerstdagen alleen moeten doorbrengen. 

Alleen omdat ze geen partner meer hebben, weinig of geen familie, bijna niemand 

die nog over de vloer komt,… Er zijn nog meer redenen aan te stippen om de 

jaarlijkse kerstlunch – waar we veel hulp krijgen van de KWB-kookploeg – te 

organiseren. Het laat ons toe om alleenstaanden te verzamelen rond de feesttafel. 

Dat deze kerstlunch intussen goed gekend is in onze zone, zien we aan het aantal 

deelnemers dat jaar na jaar toeneemt. Waar we op onze eerste kerstlunch zowat 

50 mensen mochten ontvangen, ontvingen we in 2019 – toen we door de pandemie 

laatst het initiatief konden laten doorgaan – zowat 180 alleenstaanden. We kunnen 

je hier en nu al zeggen dat we er alles aan doen om opnieuw samen te komen dit 

jaar. Niet alleen voor de blije gezichten bij de alleenstaanden, ook voor de 

persoonlijke voldoening die we ’s avonds wanneer we naar huis gaan voelen bij 

onszelf. Noteer alvast 18 december (onder voorbehoud) in jullie agenda! 


