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Zondag 23 juni collecteren we voor 

Werelddiaconaat

commissie van de PGA heeft voor De ZWO 

de duur van twee jaar een nieuw project 

gekozen van Kerk in Actie, wat we u van harte 

kunnen aanbevelen. Het project wil hulp 

bieden aan Syrische vluchtelingen en 

kinderen in vluchtelingenkampen van Jordanië 

en Libanon. Met deze nieuwsbrief informeren 

we u regelmatig over de achtergronden van 

het project, de collecte opbrengsten, over de 

sponsorevenementen en tips om 

gemeenteleden te betrekken bij het project.  

 

 
 
Samen zijn we de kerk in actie. 
Geïnspireerd door Jezus delen mensen 
wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. 
Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk 
zich via Kerk in Actie in voor het thema Op 
zoek naar veiligheid. Samen met 
partnerorganisaties van Kerk in Actie willen 
we hulp bieden aan mensen in die in gevaar 
zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld.  
Twee derde van de Syriërs zijn op de vlucht 
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 

Syrische kerken bieden hulp met gevaar voor 
eigen leven. De Grieks Orthodoxe Kerk van 
Antiochië (GOPA) 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 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 
(IOCC) zorgt voor schoon drinkwater en 
medische hulp. Ook koken ze maaltijden voor 
Syriërs en arme Libanezen in vier 
gaarkeukens. De Middle East Council of 
Churches (MECC) biedt er onderwijs en 
psychologische hulp aan Syrische kinderen. 
Ook in Jordanië bieden kerken deze hulp aan 
vluchtelingen. Ondersteun kerken in Syrië, 
Libanon en Jordanië bij hun hulp aan 
vluchtelingen: 

 
een rugzak met schoolspullen kost 23 euro. 
een matras kost 50 euro. 
een kledingpakket voor een gezin kost 150 euro. 
 

Uitgelicht: Onderwijs voor Syrische 
kinderen in Libanon

 
(foto van Kerk in Actie) 

De Syrische Orthodoxe Kerk biedt Syrische 
kinderen overbruggingsonderwijs. Ze krijgen 
vijf dagen in de week vier uur les in Engels, 
Assyrisch, Arabisch en wiskunde. Ze leren 
Assyrisch om hun ‘heilige taal’ levend te 
houden, een vorm van Aramees, de taal die 
Jezus sprak. Ook krijgen ze kunst en drama 
om hun trauma’s te verwerken. Alle kinderen 
hebben familieleden die enige tijd werden 
ontvoerd, twee kinderen waren zelfs ontvoerd 
door IS. 
Ook voor de ouders is de school een 
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belangrijke plek. Eén van de moeders geeft 
wiskunde.  
“Ik mag niet werken en de kinderen hebben 
mij nodig. Ik houd van deze kinderen en wil 
hen een toekomst bieden.” 
 
Zelfs als er vrede zou komen, kunnen deze  
kinderen en hun ouders niet zomaar terug 
naar hun dorpen. Hun huizen en kerken zijn 
verwoest en hun landerijen liggen vol met 
mijnen. Daarom zijn de gevluchte gezinnen 
die nu in Libanon wonen, van plan door te 
reizen naar Australië. Daar woont 90 procent 
van de Assyrische gemeenschap, met hun 
eigen bisschop. De Engelse les bereidt de 
kinderen voor op hun emigratie. Tot die tijd  
wonen ze in appartementen in een christelijke 
wijk, waar ze zich veilig voelen. Ze betalen de 
huur met geld van familie en vrienden. Vóór 
de oorlog in Syrië was dat 150 dollar, nu 500 
dollar per maand. De kinderen hebben 
nauwelijks plekken om te spelen. Om 
verveling tegen te gaan biedt de kerk allerlei 
activiteiten voor kinderen. Dan zingen ze 
samen met de Assyrische kinderen uit 
Libanon in een koor. 
 

Idee en tips voor de kinderkerken of 
voor thuis  

                

die veel van reizen Rainbow is een duif 
houdt. Op haar reizen ontmoet zij kinderen die 
blij zijn, maar ook kinderen die verdrietig zijn. 
Zij moeten de hele dag werken en kunnen niet 
naar school. Lees in de ‘Wereldkamer’ over 
deze kinderen. Gelukkig zijn er mensen die 
deze kinderen helpen, maar daar is geld voor 
nodig. Help jij mee zodat deze kinderen naar 
school kunnen en niet meer hoeven te 
werken? https://www.kerkinactie.nl/kids/ 
 

 Bak iets lekkers
 
Hou je van bakken? Bak dan eens cupcakes 
of koekjes, en verkoop deze voor een mooi 
bedrag. Of geef een pannenkoekenfeest! 
Heb je het geld opgehaald? Vraag dan je 
ouders om het bedrag te geven aan de diaken 
van jullie kerk voor de Syrische kinderen in 
vluchtelingenkampen. 

 
 

 
 
 
ZWO sponsorevenementen  
De ZWO commissie is actief aan de slag met  
tweet sponsoractiviteiten, die ze u van harte 
wil aanbevelen: 
   
“Nacht van de vluchteling” 
De geplande jongerenactiviteit In Zwartebroek 
van 15 juni, is uitgesteld naar een nog nader 
te bepalen data in het nieuwe seizoen. De 
ZWO commissie wil in overleg met de 
jeugdwerkers zoeken naar een passend 
tijdstip voor jongeren. De nacht slapen in een 
doos houden jullie nog te goed! 
 
“ Benefiet concert voor Syrische 
vluchtelingen”   
Op 9 november ’s avonds mogen koren, 
bands, solisten, rappers en ander muzikaal 
talent meedoen met een benefietconcert. De 
opbrengsten zijn geheel voor het ZOW 
project. Voor meer informatie of aanmelding 
mail dan naar: ZWOLibanon@gmail.com.   
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