ACTIEBROCHURES

Op zoek naar veiligheid
05 - Kom in actie voor vluchtelingen wereldwijd en
steun een project van ‘Op zoek naar veiligheid’

Veel mensen zijn nog dagelijks slachtoffer van
geweld en natuurrampen. Ze zijn op zoek naar
een veilige plek om te overleven. Kerk in Actie
biedt noodhulp en wederopbouw. Daarnaast
richten we ons op rampenpreventie. We
maken mensen weerbaar voor
klimaatverandering en andere bedreigingen.
We zijn er voor vluchtelingen, ook in
Nederland. Kom in actie voor vluchtelingen
wereldwijd en steun een project van het thema
‘Op zoek naar veiligheid’.
Hoe bescherm je jezelf en je dorp tegen het elk
jaar terugkerende water in Bangladesh? Wat
als je je kinderen geen eten meer kunt geven
door extreme droogte, zoals in Ethiopië? Waar
vind je een veilige plek als je moet vluchten
voor oorlog zoals in Syrië of als je volk
uitgemoord wordt zoals de Rohingya in

Myanmar? Hoe bouw je je leven weer op als je
op de vlucht bent voor droogte en geweld in
Zuid-Soedan?
De lokale kerk helpt mensen die getroffen zijn
door rampen en oorlog. Vaak met weinig
middelen en met ongelooflijk veel inzet. Lokale
kerken en organisaties komen met uw steun
wereldwijd in actie bij een ramp of
noodsituatie. Ze voorzien mensen in hun
eerste levensbehoeften. Daarna kijken ze
samen met de getroffen bevolking hoe zij weer
kunnen bouwen aan een hoopvolle toekomst.
Daarvoor is gebed nodig, meeleven en geld.

1 KORINTIËRS 12 vs 26: Wanneer één
lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee.
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Kom in actie voor hulpverlening tijdens en na
rampen en oorlog, en om die te voorkomen
Als deel van de wereldwijde kerk kunnen we
onze lokale partnerkerken steunen bij hun
inzet voor, tijdens en na rampen. Wij kunnen
meeleven, bidden en helpen om het vele geld
dat nodig is bij elkaar te brengen en hun
projecten mogelijk te maken. Door mee te
doen met het thema ‘Op zoek naar veiligheid’
kunt u met de hele gemeente deze concrete
projecten steunen voor één of meerdere jaren.
Kom in actie als zwo-groep of diaconie.
Inspireer uw gemeenteleden, jong en oud,
door samen wereldwijd kerk te zijn. Zodat zij er
daar niet alleen voor staan!
Hoe kunt u meedoen?
Ga naar de website van Kerk in Actie:
https://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/
onze-themas waar u alle informatie vindt over
de verschillende projecten die Kerk in Actie
ondersteunt. Kies een project uit en meld u
aan, dan houden we u op de hoogte van de
voortgang van het project. Onder het thema
en onder het project vindt u alle informatie die
u nodig heeft om aan de slag te gaan.
Uw Kerk in Actie-consulent adviseert graag
om het project in de gemeente tot een succes
te maken:
www.kerkinactie.nl/consulenten.
Welke projecten horen bij dit thema? Enkele
voorbeelden :
Nederland - Hulp en perspectief voor mensen
zonder papieren
Volgens schattingen leven er in Nederland
30.000 migranten zonder verblijfsvergunning.
Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen
zijn na een mislukte asielprocedure in
Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het
land van herkomst hen niet meer accepteert.
Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft,
heeft maar weinig rechten. Bovendien is er
altijd de angst om opgepakt en uitgezet te
worden. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals
het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de
Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in
Utrecht helpen ongedocumenteerden met
informatie, advies en scholing en stimuleren
hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe
asielprocedures.
www.kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden

Libanon/Jordanië - Lichtpunten voor Syrische
vluchtelingen
Van de 5,5 miljoen Syriërs die door de oorlog
hun land zijn ontvlucht, is de overgrote
meerderheid in de buurlanden Libanon, Turkije
en Jordanië terechtgekomen. Zij hebben alles
moeten achterlaten en leven in grote armoede.
Kerken in Libanon helpen deze vluchtelingen
om hun leven weer op te pakken door ze een
opleiding aan te bieden of te helpen een eigen
bedrijfje op te zetten. Want afhankelijk zijn van
hulp zonder zelf iets te kunnen doen, maakt
veel vluchtelingen nog ongelukkiger.
www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen

Nigeria - Noodhulp en werken aan vrede
De gespannen verhouding tussen christenen
en moslims in het noorden van Nigeria maakt
dit gebied tot een onveilige plek. De terreur
van Boko Haram maakt het nog erger. De
organisatie JPRM heeft een methode
ontwikkeld om vrede te bevorderen in dorpen
en stadswijken door verschillende groepen
samen te laten werken aan de ontwikkeling
van hun leefomgeving. Deze groepen bepalen
zelf waaraan zij willen werken en JPRM
ondersteunt hen met bijvoorbeeld taal- en
rekenles en door vrede en samenwerking te
stimuleren. JPRM geeft ook noodhulp aan
vluchtelingen en slachtoffers van Boko Haram.
www.kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria

Steun dit werk
Maak uw bijdrage over op rekening NL89
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te
Utrecht, o.v,v, het projectnummer dat bij het
project hoort.
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Actietips: De hele gemeente betrokken!
Het thema ‘Op zoek naar veiligheid is een
mooie kans om de hele gemeente te betrekken
bij dit werk.
Tip: Adopteer een project
Kerk in Actie heeft tientallen projecten die
ondersteund kunnen worden door gemeenten.
Doet u ook mee? Steun u als kerk voor
bijvoorbeeld een jaar ook een bepaald project.
Een project waar een partnerkerk in actie komt
bij rampen, preventie, noodhulp en voor
vluchtelingen.
Door concrete acties te organiseren gaat het
project leven en bereikt u meer mensen dan bij
de zondagse collecte. Houd eens een dienst bij
kaarslicht, of vraag de cantorij een lied te
maken over noodhulp.
Tip: Bidden en collecteren bij een ramp
Bij grote rampen doet Kerk in Actie oproepen
om te bidden, te zingen en te collecteren. Door
samen te zingen voelen we ons verbonden,
door samen te bidden steunen wij alle kerken
die zich inzetten voor de slachtoffers en door
te collecteren maken we het werk van kerken
in noodsituaties mogelijk
Tip: Collecten voor projecten Kerk in Actie
Geef extra aandacht aan de collecten van het
thema Op zoek naar veiligheid:
www.kerkinactie.nl/opzoeknaarveiligheid.
Tip: Houd een actiedag
Organiseer een dag met allerlei leuke acties.
Tip: Verbindend benefietconcert
Organiseer een benefietconcert voor
noodhulp aan vluchtelingen.

kringloopwinkel. Het bespaarde bedrag
doneert u aan een Kerk in Actie project.
Tip: Nachtwake voor noodhulp
Organiseer een nachtwake met jongeren om
aandacht te vragen voor de slachtoffers van
oorlogen en natuurgeweld en geld in te
zamelen.

Franciscaner zegenbede
God, zegen ons met onrust
Over gemakkelijke antwoorden, halve
waarheden en oppervlakkige relaties.
Zodat er diepgang moge zijn in onze harten.
God, zegen ons met boosheid over
onrechtvaardigheid,
onderdrukking en de uitbuiting van mensen.
Zodat we ons gaan inzetten voor
rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
God, zegen ons met tranen te plengen voor
hen die lijden door pijn, verstoting, honger
en oorlog.
Zodat we onze handen zullen uitstrekken tot
troost.
Om pijn in vreugde te veranderen.
En zegen ons met voldoende dwaasheid
om te geloven dat we een verschil kunnen
maken in deze wereld.
Zodat we kunnen doen waarvan anderen
zeggen dat het onmogelijk is.
Maar wat mogelijk is in Jezus Christus, door
Zijn Geest. Amen.
(bron: Kerk in Actie)

Tip: Talentenactie
Geef geld weg en ontvang het drievoudig
terug. Organiseer een talentenactie waarbij u
een bedrag aan alle gemeenteleden geeft dat
ze zelf moeten zien te verdrievoudigen (meer
mag ook).
Tip: Zingen in de kerk
Organiseer een zingen in de kerk concert. Voor
informatie zie : w
 ww.zingenindekerk.nl
Tip: Bespaar tegen klimaatverandering
Stel uzelf een doel : Minder gas, stroom of
water gebruiken, of koop anders bij de
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