Bouw de kerk
in Syrië weer op

De kerk als plek van hoop en herstel
Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens,
voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht
gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is
nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen.
Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt.

Als de kerk er weer is, kan zij haar
onmisbare taak in de samenleving weer
oppakken: hulp bieden aan mensen,
ongeacht hun afkomst of geloof, die
zijn getroffen door geweld of moesten
vluchten. Met een speciaal herstelfonds
helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op
te bouwen. In regio’s waar mensen
voorzichtig terugkeren, worden
tientallen gebouwen opgeknapt: kerken,
scholen, bejaardenhuizen en gemeen

schapscentra. De eigenaar betaalt
minstens 30 procent van de kosten.
Door de economische situatie zijn
bouwmaterialen schaars en duur en gaat
het herstel veel langzamer dan gehoopt.
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië.
Herstel van de kerk, het hart van de
christelijke gemeenschap, betekent
herstel van de hele samenleving en hoop
voor de toekomst. Geef in de collecte en
steun het werk van de kerken in Syrië en
in het Midden-Oosten. Helpt u mee?
Meer informatie op
kerkinactie.nl/najaarsactie

“Het is van levensbelang dat onze
kerk wordt hersteld. Een levende
kerkgemeenschap levert een positieve
bijdrage aan de hele samenleving.”
Pamela Shamas (26) uit Aleppo

Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen?
•€
 7,-: 100 bakstenen voor herstel van kerkgebouw,
bejaardenhuis, gemeenschapscentrum of school
• € 75,-: een deur of raam voor een kerkgebouw,
bejaardenhuis, gemeenschapscentrum of school.
Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457,
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Bouw de kerk in Syrië weer op’ of doneer online.
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