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Zondag 18 oktober collecteren we 

voor hulp aan Syrische 

vluchtelingen in Jordanië en 

Libanon

De gezamenlijke diaconieën van de 

PGA hebben voor de jaren 2019 en 2020 

ten behoeve van werelddiaconaat een 

project gekozen van Kerk in Actie (dit is 

de hulporganisatie van de PKN). Het 

project wil hulp bieden aan Syrische 

vluchtelingen in kampen in Jordanië en 

Libanon, collecten voor dit project willen 

we van harte bij u aanbevelen. Met 

nieuwsbrieven als deze informeren we u 

regelmatig over de achtergronden van 

het project, de collecte opbrengsten, 

sponsorevenementen en bijzondere 

verhalen van mensen die zich inzetten 

voor Syrische vluchtelingen.  

De werkgroep is bezig met de 
voorbereiding van een nieuw project 

werelddiaconaat. Hierover hoort u t.z.t. 

meer over. 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 
onder een extreem gewelddadige 

burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs 

zijn het land ontvlucht en verblijven in 

voornamelijk in buurlanden als Turkije. 
Libanon en Jordanië. De vluchtelingen 

daar leven in extreme armoede. 

Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance 
netwerk kerken en kerkelijke 

organisaties in Libanon en Jordanië. Zij 

delen voedselpakketten uit en helpen 
ontheemden bij het zoeken naar 

onderdak en werk. Ook zorgen deze 

kerken en organisaties dat 

vluchtelingkinderen onderwijs volgen en 
bieden zij psychologische hulp. Verder 

delen zij medische en hygiënepakketten 

uit en verbeteren zij drinkwater- en 
sanitaire voorzieningen.  

 

 
 

Moeders en kinderen 

Onder de vier miljoen Syriërs die hun 

land zijn ontvlucht, bevinden zich veel 
moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze 

neergestreken in de Bekaa-vallei in 

Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, 
bang, ziek en vaak ondervoed. 

Onder erbarmelijke omstandigheden 

proberen deze moeders hun kinderen 
liefdevol te verzorgen en te 

beschermen. Partnerorganisatie IOCC 

(International Orthodox Christian 

Charities) ondersteunt gevluchte 
moeders daarbij. Met verloskundige 

zorg, voorlichting over borstvoeding, 

bijvoeding voor ondervoede kinderen en 
gezondheidsvoorlichting redden 

bevlogen medewerkers van IOCC niet 

alleen kinderlevens, maar helpen ze 
moeders om in alle onzekerheid hun 

kinderen toch de juiste zorg te kunnen 
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bieden. 
De rol van de kerken 

De jarenlange burgeroorlog in Syrië 

heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 
12 miljoen mensen zijn van huis en 

haard verdreven en een groot deel van 

de bevolking leeft in armoede. Ook de 
kerk heeft het zwaar. Veel christenen 

moesten vluchten, kerkgebouwen zijn 

verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist 

in deze enorme nood, een baken van 
hoop zijn. Ze biedt hulp aan mensen die 

zijn getroffen door geweld of moesten 

vluchten, ongeacht hun afkomst of 
geloof. In regio’s waar mensen 
voorzichtig terugkeren, helpt de kerk bij 

het herstel van kerkgebouwen, scholen, 
bejaardenhuizen en 

gemeenschapscentra, kortom bij het 

weer opbouwen van een 

kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, 
het hart van de christelijke 

gemeenschap, betekent immers herstel 

van de hele samenleving en hoop voor 
de toekomst. 

 

 
Uitzending 'Met hart en ziel' 

Jurjen de Groot, directeur van Kerk in 

Actie, reisde in 2019 voor Met hart en 

ziel naar Syrië, om met eigen ogen te 
zien hoe de kerk in een verwoest land 

werkt aan herstel. "Tijdens mijn reis zag 

ik hoe in Homs de kruizen letterlijk van 
het altaar afgeslagen waren. De priester 

vertelde met een gebroken kruis in zijn 

handen hoe hij hoopte dat ze het kruis 
op een dag weer zouden oprichten 

boven de ingang. Dat vond ik echt 

ontroerend. Want het kruis is het hart 

van het evangelie. Het is misschien 
maar een stuk hout, maar er zit zoveel 

symboliek achter.”  

 

 
Vanaf augustus 2020 zijn Wilbert van 

Saane en zijn vrouw Rima van Saane-
Nasrallah door Kerk in Actie uitgezonden 

naar Libanon.  

 
Op de blog van Wilbert lezen we op 

maandag 7 september 2020:  

“In de prediking moeten we de situatie 
eerlijk onder ogen zien,” vindt ds.Hrayr 
Cholokian.“Iedereen is bezig de schade 
te repareren. Het was al moeilijk voor 
de ramp. Nu is de last nog zwaarder. 

Men vraagt zich af wat de zin is van dit 

alles. Sommige mensen zijn nog in 
shock. We kunnen geen valse troost 

geven.” We treffen elkaar in de zwaar 
gehavende Armeense Evangelische Kerk 
in Beiroet, op ongeveer twee kilometer 

van de rampplek. Met zijn gezin woont 

Cholokian in de pastorie naast de kerk. 

De explosie verbrijzelde verschillende 
ramen, maar het gezin kwam er zonder 

verwondingen vanaf. Voor de zondag na 

de ramp stond Mattheüs 14 op het 
leesrooster: Jezus wandelt op het water. 

In zijn preek ging Cholokian in op Gods 

aanwezigheid in de storm, ook al 

ervaren we dat niet. “Ik heb eerlijk 
gezegd dat het midden in deze storm, 

deze explosie, moeilijk is om te bidden. 

Misschien wel onmogelijk.” Het zal tijd 
kosten om de dingen in het juiste 

perspectief te zien, denkt de predikant.  

Verder te lezen op de website van Kerk 

in Actie, www.kerkinactie.nl  

http://www.kerkinactie.nl/

