
Wat kan de Kerk van Pakistan met uw bijdrage doen?

• voor 4,25 euro kan één gehandicapt kind een dag naar school

• voor 340 euro krijg één jongere een ICT-training

• voor 500 euro krijgt één voorganger 7 keer een 2-daagse training over christelijk 

geloof

Helpt u mee?
Uw gift is welkom 

via de collectezak 

of op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 

o.v.v. thema Versterk de kerk, Pakistan.

Alvast heel hartelijk dank!
Dankzij uw gift kan Kerk in Actie wereldwijd kerken versterken.

Geef voor 
gezond eten!

Collecte Werelddiaconaat

7 februari 2016

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen 

wij delen van wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen 

hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie voert het 

werk uit namens de Protestantse Kerk in Nederland, tien oecumenische

georiënteerde kerken en organisaties en namens een groeiend aantal 

particuliere donateurs.

Samen zijn we Kerk in ActieGeef voor het Werelddiaconale 
werk van Kerk in Actie!
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Kerk in Actie steunt het werk van Trukajaya in 2016 met  30.000 euro.

Voor € 35,- krijgt een gezin een training om lokale producten te 

gebruiken. En voor € 830,- kan er een biogasinstallatie worden 

gebouwd.

Helpt u mee?

Uw gift is welkom

 via de collectezak

  of op NL89ABNA 0457 457 457  

t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. collecte Werelddiaconaat 

Alvast heel hartelijk dank!

Dankzij uw gift kan Kerk in Actie Trukajaya op Java en wereldwijd andere 

diaconale projecten steunen.

Samen zetten we ons in voor 
een sterke kerk in Pakistan

Samen zijn we Kerk in Actie

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen van wat 

ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht 

te laten komen. Kerk in Actie voert het werk uit namens de Protestantse Kerk in Nederland, 

tien oecumenisch georiënteerde kerken en organisaties en namens een groeiend aantal 

particuliere donateurs.
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Samen zetten we ons in voor 
een sterke kerk in Pakistan

Thema | Versterk de kerk



“Van jongs af aan wilde ik al verpleegster worden. Ik dacht dat mijn 
droom nooit zou lukken. Met steun van de kerk ben ik nu verloskundige. 

Dat is heel bijzonder voor een dorpsmeisje zoals ik.” 
(Shazia, 22 jaar)

Zorgzame kerk in Pakistan
De Kerk van Pakistan is een zorgzame kerk met 800.000 leden in een 

overwegend islamitisch land. De kerk onderhoudt goede relaties met moslims, 

zet zich in voor jongeren en doet veel diaconaal werk. In Lahore is een 

dagcentrum voor meervoudig gehandicapte kinderen, een internaat voor 

meisjes uit afgelegen dorpen, een meisjesschool en een middelbare school. 

Pakistaanse jongeren toekomst bieden
Veel Pakistaanse jongeren zijn depressief door een uitzichtloos bestaan. De Kerk van 

Pakistan heeft goed jeugdwerk opgezet voor jongeren van 14 tot 26 jaar. De kerk organiseert 

jeugddiensten met veel muziek, gospelconcerten, Bijbelstudies, themabijeenkomsten over 

actuele onderwerpen en vredesconcerten met moslims. Jongeren worden opgeleid tot 

jeugdleiders, leren Engels en krijgen beroepstrainingen, bijvoorbeeld in ICT. Dorpsmeisjes 

zoals Shazia krijgen de kans om verder te leren.

Ook allerarmsten welkom in de kerk
In bepaalde delen van Pakistan zijn nog veel mensen 

analfabeet. Daar is vooral van belang dat kerkleiders 

goed getraind worden. En dat christenen hun geloof 

kunnen beleven passend bij hun eigen taal en cultuur, 

zodat ook de allerarmsten zich thuis voelen in de kerk. 

Helpt u mee?

Lees meer op: www.kerkinactie.nl/pakistan

De hulpverlening en geloofsoverdracht in beeld

Opvang en onderwijs voor kinderen 
met een beperking

Muziek en liturgie die passen 
bij de eigen cultuurJeugddiensten met theater en veel muziek

Middelbaar onderwijs voor meisjes uit arme families

Muziek en liturgie die passen 
Jeugddiensten met theater en veel muziek


