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18 oktober: WERELDVOEDSELDAG: COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)
Rwanda ‐ Met zusters werken aan voldoende eten
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk
getuigenis voor hun omgeving
zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de
dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma
en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid
en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de
allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren,
zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar
school te laten gaan.
25 oktober Heilig Avondmaal: Lesbos
Brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos
Kerk in Actie is geschokt door de brand in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos, in de nacht van 8 op 9 september.
Scriba ds. René de Reuver zag met afschuw de beelden van de brand. "Opnieuw voltrekt zich een drama in kamp
Moria. De situatie was al onverantwoord en onhoudbaar. De Europese Unie en Nederland moeten hun
verantwoordelijkheid nemen."
De brand in kamp Moria op Lesbos toont aan dat het Europese beleid om op de Griekse eilanden hotspots te creëren
voor de opvang van vluchtelingen, grote en ongewenste humanitaire gevolgen heeft. Reeds eerder heeft Kerk in
Actie samen met andere humanitaire organisaties in Nederland gewezen op de slechte hygiënische en
leefomstandigheden voor vluchtelingen in kamp Moria. De Reuver: "Griekenland kan de problemen niet zelf
oplossen. De urgentie is groot: we moeten niet praten maar doen. Het gaat om het lot van duizenden mensen en
hun waardigheid als schepsel van God!"

1 november: najaarszending
Indonesië ‐ Kerk met vrouwen in de hoofdrol
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in
de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en
gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen
uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk
vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten
van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een
belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in
hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden
van deze vrouwen met uw najaarszendingscollecte!

Omdat er nu geen kerkdiensten zijn en dus niet gecollecteerd wordt vragen wij u om uw gave over te
maken op het rekening nummer van de diaconie NL67 RABO 0134023749 en dan duidelijk vermelden
voor welk doel uw gave is. Als er niets bij staat of alleen collecte(s) dan wordt er vanuit gegaan dat uw
gift voor de eigen diaconie is.

