Geef voor het Werelddiaconale
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Kerk in Actie steunt het werk van Trukajaya in 2016 met 30.000 euro.
Wat kan Isa-e Church met uw bijdrage doen?
•
•
•
•
•
•

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

voor 2,55 euro krijgt een nieuwe gelovige een bijbel
gebruiken. En voor € 830,- kan er een biogasinstallatie worden
voor 25 euro kan iemand 3 dagen meedoen met een kamp
gebouwd.
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Alvast heel hartelijk dank!

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

Alvast heel hartelijk dank!
diaconale projecten steunen.
Dankzij uw gift kan Kerk in Actie wereldwijd kerken versterken.
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Christenen in islamitisch land
Christenen die vroeger moslim waren hebben het niet makkelijk in Bangladesh.

De hulpverlening en geloofsoverdracht in beeld

Doopdienst

Plattelandsdokters worden opgeleid

Ze worden gesterkt door het christelijk geloof, maar ondervinden ook
weerstand van familie en vrienden. Ze voelen zich niet altijd thuis in de
bestaande Bengaalse kerken. De organisatie Isa-e Church ondersteunt deze
christenen bij het opbouwen van eigen gemeenten en geloofsvormen.
Groeien in het geloof
Isa-e Church heeft 109 gemeenten met 7200 leden. De meeste christenen komen samen in de
huizen van leden. Vijftien hebben hun eigen kerkgebouw. Deze jonge kerk groeit en doet veel
aan kennisoverdracht door allerlei cursussen en bijbelstudies. De erediensten sluiten aan bij
de eigen tradities: men bidt op de grond met open handen, in hun bijbel staan veel Arabische
woorden en de psalmen worden op Bengaalse muziek gezet.

Midden in de samenleving
Er zijn kampen voor jongeren en vrouwen. Isa-e
Church verspreidt een eigen weekblad met actuele
thema’s. In kerkgebouwen krijgen kleuters door de

“Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is om volwaardig christen
te zijn en ook de moslimcultuur en tradities vast te houden.
Ik voel me geroepen om hiervoor te strijden”
(Mabud Chowdhury, oprichter van Isa-e Church)

weeks onderwijs en leren volwassenen lezen en
schrijven. Ook leidt de kerk ieder jaar een aantal
plattelandsdokters op. Helpt u mee deze jonge kerk
te versterken in hun geloof en diaconaat?
Lees meer op: www.kerkinactie.nl/isaechurch

￼ Vrouwen leren lezen en schrijven

Nieuwe gelovigen kunnen allerlei
bijbelcursussen volgen

