
Wat kunnen kerken in Syrië, Libanon en Jordanië doen met uw bijdrage?
• voor 17 euro krijgen vrouwen een hygiënepakket

• voor 23 euro krijgen kinderen een rugzak met schoolspullen

• voor 50 euro krijgt een vluchteling een matras

• voor 150 euro krijgt een gezin een kledingpakket

• voor 200 euro krijgt een gezin een pakket huishoudelijke artikelen

• voor 296 euro krijgt een vrouw een vakopleiding

• voor 329 euro krijgt een gezin een maand lang warme maaltijden

Helpt u mee?
Uw gift is welkom 

via de collectezak 

of op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. thema Op zoek naar veiligheid, Syrische 

vluchtelingen

Alvast heel hartelijk dank!
Dankzij uw gift kan Kerk in Actie wereldwijd hulp bieden voor, tijdens en na rampen 

en oorlogen.

Geef voor 
gezond eten!

Collecte Werelddiaconaat

7 februari 2016

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen 

wij delen van wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen 

hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie voert het 

werk uit namens de Protestantse Kerk in Nederland, tien oecumenische

georiënteerde kerken en organisaties en namens een groeiend aantal 

particuliere donateurs.

Samen zijn we Kerk in ActieGeef voor het Werelddiaconale 
werk van Kerk in Actie!
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Kerk in Actie steunt het werk van Trukajaya in 2016 met  30.000 euro.

Voor € 35,- krijgt een gezin een training om lokale producten te 

gebruiken. En voor € 830,- kan er een biogasinstallatie worden 

gebouwd.

Helpt u mee?

Uw gift is welkom

 via de collectezak

  of op NL89ABNA 0457 457 457  

t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. collecte Werelddiaconaat 

Alvast heel hartelijk dank!

Dankzij uw gift kan Kerk in Actie Trukajaya op Java en wereldwijd andere 

diaconale projecten steunen.
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“Ons restaurant in Aleppo is totaal verwoest. Nu woon ik met mijn man en vijf 
kinderen in een kamertje in Tripoli. Mijn man is depressief. Mijn zoon van tien 
kan zijn plas niet meer ophouden. We zijn nu afhankelijk van gaarkeukens. 
Ik ben God dankbaar dat de kerk naar ons omkijkt en voor ons bidt.” Ferial

Kerken helpen Syrische vluchtelingen
Sinds 2011 woedt een burgeroorlog in Syrië. Twee derde van de Syrische 
bevolking is gevlucht. De 7 miljoen vluchtelingen binnen Syrië hebben 
acute hulp nodig. Bijna 5 miljoen mensen zijn naar het buitenland gevlucht. 
De meesten zitten vast in Libanon en Jordanië. Kerken in Syrië, Libanon en 
Jordanië doen er alles aan om hen te helpen.

Hulp door Syrische kerken
Het valt niet mee om hulp te bieden in oorlogsgebied, maar Syrische kerken doen dat met gevaar 

voor eigen leven. De Kerk van Antiochië biedt voedselpakketten, onderdak, medische pakketten, 

drinkwater en sanitair, onderwijs, psychologische hulp aan zowel christenen als moslims. In heel 

Syrië zijn lokale kerken actief, zelfs in de meest gevaarlijke en afgelegen gebieden. 

Hulp in Libanon en Jordanië
Buurland Libanon heeft 4,5 miljoen inwoners en vangt meer dan 1,5 miljoen Syriërs op. 

International Orthodox Christian Charities heeft vier gaarkeukens waar Syrische en Libanese 

vrouwen koken. De maaltijden worden met busjes rondgebracht 

naar Syrische vluchtelingengezinnen en arme Libanese 

ouderen. Ze zorgen ook voor schoon drinkwater en medische 

hulp. De Middle East Council of Churches biedt er onderwijs en 

psychologische hulp aan Syrische kinderen. Ook in Jordanië 

bieden kerken aan vluchtelingen voedsel, drinkwater, sanitair, 

(vak)onderwijs en psychologische begeleiding.

Er is zoveel hulp nodig dat de eigen middelen van deze kerken 

onvoldoende zijn. Uw bijdrage is daarom hard nodig!

Lees meer op: www.kerkinactie.nl/syrie 

Het werk van de kerken in Syrië, Libanon en Jordanië in beeld

Gezinnen ontvangen hulppakketten

Kinderen krijgen onderwijs.
Vluchtelingen krijgen medische hulp. Vooral ouderen 

en jonge kinderen zijn kwetsbaar.

In de gaarkeukens in Libanon kookt 
de kerk maaltijden voor vluchtelingen.

Kinderen krijgen onderwijs.


