Doelstelling van de VOM

Vrede
Vrede in de wereld begint bij vrede met onszelf
en met diegenen, die direct om ons heen staan.
Vrede is ook respect en gerechtigheid voor
iedereen in deze wereld.

Ontwikkeling
Veel jongeren in ontwikkelingslanden krijgen
niet de kans om na de basisschool verder te
leren en zijn dan aangewezen op ongeschoold
en slecht betaald werk. Onderwijs biedt de kans
om je te ontwikkelen, een beroep te leren om in
je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en
zo een goede toekomst op te bouwen.

Missie
Missie is veelkleurig en veelvormig. Missie is
overal, ver weg maar ook dichtbij. De vorm van
missie is de laatste jaren veranderd, de inhoud
blijft: over letterlijke en figuurlijke grenzen heen
werken aan Gods Rijk en inzet voor de ander.
Iedereen heeft een missie en geeft daar vorm aan
door actie, door present te zijn, door het
uitdragen van de Blijde Boodschap in woorden
of gewoon door wie je bent en hoe je leeft.

Als gelovige mensen willen we de boodschap
van Christus die gestorven en verrezen is
uitdragen in het leven van alledag via daden;
niet alleen in onze eigen kring. We willen het
contact met de wereld blijven zoeken.

VOM Immanuelparochie
In de Vastentijd - Veertigdagentijd organiseert
de VOM de Vastenwandeling en coördineert de
VOM
de
Vastenactie
binnen
de
Immanuelparochie. Met het ingezamelde geld
wordt de landelijke, bisschoppelijke Vastenactie
ondersteund. Ook worden andere projecten
ondersteund. Deze projecten zijn gekozen
omdat (oud) parochianen van Immanuel nauw
betrokken zijn bij de stichtingen waaronder de
projecten vallen.
Contactpersonen van de VOM-groep Immanuel:
Gerard Steffens,
telefoon: 0524 – 51 38 30
Marjan Tholen – Platzer
telefoon: 06 – 21 86 98 51
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Met de opbrengst van de Vastenactie
ondersteunen we onderstaande doelen
die door de VOM – groep Immanuel zijn
gekozen:
Landelijke Vastenactie

Stichting Bennie Helpt Gambia. U ook?

Met uw bijdrage aan de extra collectes
steunen we onderstaande doelen:
WNM - Week Nederlandse Missionaris

www.benniehelptgambia.org/
www.weeknederlandsemissionaris.nl
Suwa Setha
- Nederland
Stichting
Omwana Uganda

www.omwanafoundation.com/

Stichting BEBO
Bakery
www.bebobakery.com/
Stichting
Ananda
Bhavan

MIVA - Missie Verkeersmiddelen Actie
www.miva.nl

www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/suwa
-setha-nederland

Vanaf 2010 organiseert de VOM - groep
jaarlijks de VASTENWANDELING; dit
is een sponsorloop, de opbrengst is voor
Stichting Omwana Uganda
In samenwerking met de PCI Immanuel
zamelen we in de Advent – periode voor
Kerstmis –houdbare producten in voor
DE VOEDSELBANK
www.voedselbankzuidoostdrenthe.nl

VREDESWEEK
www.paxvoorvrede.nl

MISSIO - Wereldmissiemaand
www.missio.nl

ADVENTSACTIE

www.stichting-ananda-bhavan.tk/
www.vastenactie.nl/adventsactie

