
Syrië, kerk zijn  
in oorlogstijd



Al ruim 70 jaar lang mogen we in Nederland 
onze vrijheid vieren. Wij kennen geen tijden 
van oorlog meer. Een bijzonder voorrecht, 
want vrijheid is niet vanzelfsprekend.  
In Syrië lijden miljoenen mensen al vele jaren 
dagelijks onder de gevolgen van de slepende 
burger oorlog. De situatie is rampzalig. Steeds 
meer mensen in nood doen een beroep op 
kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. 
Syrische kerken en gemeenten zijn zelf 
ook zwaar getroffen, maar toch kiezen zij 
ervoor in deze tijden van nood een helper 
te zijn. Zij  bieden noodhulp met voedsel, 
water,  tijdelijk onderdak en medische zorg. 
 Daar naast staan zij mensen bij die voorzichtig 
terug keren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld 
met vak opleidingen of leningen om een eigen 
bedrijf te starten. 

Laten we onze vrijheid blijven vieren, maar 
tegelijk ook denken aan onze naasten in Syrië. 
Samen met uw gemeente steunen we de 
kerken in Syrië, zodat zij moed houden om 
hun  belangrijke werk te blijven doen. Zolang 
zij zich inzetten, laten we hen niet met lege 
handen staan. 

Wat de kerk kan doen in oorlogstijd
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Geefvoorbeelden:
• voor €18 krijgt een baby een maand lang voeding 

• voor €31 krijgt een zieke medicijnen 

• voor €75 kan een gevlucht gezin tijdelijk een kamer huren 

•  voor €192 krijgt een gezin een half jaar lang voedselpakketten 

• een operatie in Syrië kost gemiddeld €382

Geef in de collecte en steun de kerken in 
 Syrië! Met de opbrengst steunt Kerk in Actie 
het werk van de kerken in Syrië en andere 
noodhulpprojecten in het Midden-Oosten en 
wereldwijd. Helpt u mee?  
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/
bevrijdingsdag.

“Vanaf de eerste dag van de  oorlog 
zijn we als kerk begonnen met het 
geven van noodhulp. We kunnen 
veel mensen hulp  bieden. Op deze 
manier laten we zien dat de kerk 
alles deelt.”  
ds. Harout Selimian

http://www.kerkinactie.nl/bevrijdingsdag
http://www.kerkinactie.nl/bevrijdingsdag

