
Steun jonge kerk in Marokko



Marokkanen mogen geen christen worden. Toch groeit de kerk daar, vooral 
omdat christenen uit Afrikaanse landen in Marokko studeren en soms blijven 
wonen. Ook stranden Afrikaanse migranten in Marokko. Deze jonge kerken van 
Afrikaanse christenen zijn onze steun meer dan waard!

Kerken groeien door 
studenten en migranten 

Jean Lanou vertrok twintig jaar geleden 

uit Congo. Hij wilde theologie studeren in 

Europa. Na bijna vijf jaar reizen dwars door 

de Sahara bereikte hij Marokko. Hij verloor 

dertig vrienden: in de woestijn, tijdens de 

bootreis, door abortus na verkrachting. 

Inmiddels woont Jean vijftien jaar in  

Marokko. “Het begin was verschrikkelijk. 

Migranten kunnen niet naar een zieken-

huis. Vrienden van mij overleden door 

gebrek aan medicijnen.” 

De kentering kwam toen een predikant 

migranten ging helpen. Jean werd lid van 

een huiskerk en steunt sindsdien andere 

migranten. “Ik breng ze naar de kerk. Ik 

werd meermalen de grens overgezet als ik 

voedsel uitdeelde.” Sinds hij een werkver-

gunning heeft, is hulp bieden makkelijker. 

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?

• medicijnen voor een zieke migranten kosten 24 tot 118 euro
• voor 588 euro per maand bieden kerken migranten voedselhulp
• voor 1700 euro per jaar helpen kerken migranten aan onderdak
•  voor 3100 euro kan iemand 1 jaar lang een opleiding tot  

huispredikant volgen

Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457,  
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kerk Marokko.

“Ik hoef niet meer naar Europa. Ook in  
Marokko of Congo kan ik mensen in nood dienen.” 

Jean Lanou (49)
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Hij studeert nu theologie met steun van 

Kerk in Actie. “Uiteindelijk wil ik weer terug 

om mijn kerk in Congo te dienen.”

kerkinactie.nl/kerkmarokko

Twee gestrande migranten in hun kamer
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