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Zondag 7 februari collecteren we
voor het Hospice voor daklozen in
Centraal-Azië

die verband houden met het zware
leven op straat.
Een christelijke organisatie die al zo’n
15 jaar hulp biedt aan daklozen had de
droom om een hospice voor terminaal
zieke mensen te openen. Enkele jaren
geleden is er grond aangekocht in een
klein, nieuwgebouwd dorp. Inmiddels
staat er een gebouw dat gereed is om
als hospice dienst te doen.

Steun het Hospice voor goede medische
zorg aan ernstig zieke en terminale
dakloze mensen.
De wijkdiaconieën van de PGA hebben
voor 2021 en 2022 ten behoeve van
werelddiaconaat een project gekozen
waar mensen uit Amersfoort direct bij
betrokken zijn. Het is een boeiend
project, omdat dit hospice een
voorbeeldfunctie vervult in een land,
waar terminale zorg nog onbekend is.
Daarnaast gaat het om dakloze mensen,
die vooral in de grote steden van
Centraal-Azië flink vertegenwoordigd
zijn.

Dit zijn Riek en Peter, zij zullen met
ondersteuning vanuit de GZB het
hospice opbouwen. Zij zijn uitgezonden
door hun thuisgemeente, de SintJoriskerk hier in Amersfoort.
Door dit hospice te steunen, dragen wij
bij aan een liefdevolle verzorging, na
een moeizaam en een hard (over)leven
op straat.
In Centraal-Azië leven veel mensen op
straat. Ook sterven er jaarlijks talloze
daklozen aan onderkoeling en ziektes

De coronacrisis bestond ook in CentraalAzië uit een lock down met daarna twee
golven van besmettingen. Daar kwam in
oktober nog een revolutie overheen
die de politiek in dit land behoorlijk
op de kop zette en nog zet. Het jaar
2020 is voor Riek en Peter hierdoor wat
anders verlopen dan verwacht. Maar ze
zijn tot nu toe bewaard in dat alles en
zijn dankbaar dat ze ondanks alle
beperkingen toch het nodige hebben
kunnen doen voor de daklozen in dit
land.

Als PGA collecteren we twee jaar lang
voor de exploitatie van dit hospice, in
een land waar terminale zorg nog
onbekend is. Door uw bijdragen in
gebed en een gift, steunen wij deze
Amersfoortse uitgezonden werkers om
goed leiding te geven aan de
opbouwfase van het hospice.

U kunt uw gift storten op NL20 INGB 0000 1396 31
t.n.v. Diaconie protestantse gemeente Amersfoort
onder vermelding van Hospice Azië

