
 

 

 

 

Collecte 21 oktober 

Op zondag 21 oktober is de Werelddiaconaatcollecte 

weer voor Mwana Ukundwa. Ter ondersteuning 

hiervan ontvangt u deze nieuwsbrief. U mag uw gift 

ook overmaken op NL20  INGB  0000 1396 31 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente, o.v.v. Mwana 

Ukundwa. Op 9 december wordt de laatste collecte 

voor Mwana gehouden. In 2019 en 2020 steunen de 

PGA kerken een nieuw werelddiaconaatproject.   

De collecte op 10 juni heeft 2.067,44 euro 

opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Ds. Samuel Byiringiro in De Bron  

De directeur van Stichting Mwana Ukundwa (AMU) 

was op 8 juli te gast in de kerkdienst in De Bron. De 

diaconie van de PGA heeft hem uitgenodigd omdat hij 

in Nederland was voor een  Internationale Aids 

Conferentie. Het was een mooie dienst waarin Samuel 

vertelde over de hiv en aidsproblemen waar Mwana 

Ukundwa mee te maken heeft. Het 

gelegenheidskoortje van de deelnemers aan de reis 

onder leiding van Lydia zorgde voor een feestelijk 

tintje. Tijdens de koffie maakten veel mensen gebruik 

van de gelegenheid om vragen te stellen aan Samuel.    

 

 

 

      

 

 

 

Interreligieuze pre-conferentie 

In het weekend voorafgaande aan de Internationale 

Aids Conferentie organiseerde de Wereldraad van 

Kerken in samenwerking met religieuze en niet-

religieuze partners, haar tweejaarlijkse internationale 

Hiv & aids conferentie. Ds. Samuel Byiringiro was op 

uitnodiging van Kerk in Actie hierbij aanwezig. Het is 
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belangrijk dat er binnen kerken gesproken wordt over 

seksualiteit en over hiv/aids omdat het vaak nog een 

beladen onderwerp is. 

Welke thema´s spelen kerkelijk rond hiv/aids? 

Voorbehoedsmiddelen voor jongeren lastig 

bespreekbaar 

Omdat aids het immuunsysteem aantast, sterven veel 

mensen aan andere ziektes. Daardoor is het makkelijk 

om er niet over te praten. In kerken die seks voor het 

huwelijk veroordelen  is het gebruik van 

voorbehoedsmiddelen een lastig bespreekbaar 

onderwerp met jongeren. Als mensen zich niet goed 

beschermen, niet goed voorgelicht worden en over 

hun ziekte zwijgen, kan het hiv-virus zich makkelijk 

verspreiden. 

Vrouwen en jonge meisjes kwetsbaar 

Vrouwen zijn kwetsbaar voor seksueel geweld binnen 

en buiten het huwelijk, als mannen zwijgen over hun 

hiv-besmetting of als mannen vrouwen dwingen om 

zonder condoom te vrijen. Arme jonge meisjes 

worden soms als minderjarigen al uitgehuwelijkt aan 

volwassen mannen. Zij lopen momenteel de meeste 

kans op besmetting met het hiv-virus, wat ook weer 

grote gevolgen heeft voor hun toekomstige gezinnen. 

Niemand buitensluiten, zorg voor elkaar 

Jezus leerde ons om niemand buiten te sluiten en 

voor elkaar te zorgen. In veel kerken worden mensen 

met hiv/aids nog met argwaan bekeken vanwege 

"zondig gedrag" en vanwege de (onterechte) angst 

voor besmetting. Daarom besteden ook partners van 

Kerk in Actie veel aandacht aan de zorg van kerken 

voor mensen met hiv/aids via lotgenotengroepen, 

maatjesprojecten, hulp om medicijnen in te nemen, 

gezond te eten en ondanks ziekte toch een inkomen 

te verdienen. Een bijzondere groep vormen de 

ouderloze gezinnen. Kinderen die aan het hoofd van 

het gezin staan, omdat hun ouders aan aids zijn 

overleden. Waar in veel gevallen opa's en oma's of 

andere familieleden naar hen omkeken, leiden zij een 

eenzaam bestaan als families zelf te verzwakt zijn om 

die zorg nog te kunnen opbrengen. 

Kennis delen vanuit geloofsperspectief 

Het is van groot belang dat ook in kerken openlijk over 

seksualiteit en de bestrijding van hiv/aids gesproken 

wordt. Daarnaast ook dat mensen met hiv/aids niet 

buitengesloten worden, maar juist met zorg omgeven. 

Op de conferentie van de kerken kwamen mensen 

vanuit de hele wereld en met verschillende religieuze 

achtergronden samen.  

De conferentie  bood een unieke gelegenheid om 

kennis en ervaringen te delen, juist ook vanuit 

geloofsperspectief.  

 

 

 

 

 

 


