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Door het vuur
Dankzij het Pinkstervuur dat nooit dooft mochten we ons samen
met u in 2017 met hart en ziel inzetten voor medemensen in
binnen- en buitenland. In deze speciale editie leest u wat er in
2017 is bereikt. Rommie Nauta, hoofd Kerk in Actie, vertelt
hoe zij persoonlijk terugkijkt op het afgelopen jaar.
Wat heeft Kerk in Actie samen met donateurs en kerken kunnen doen?
”In 2017 hebben we als Kerk in Actie honderden lokale kerken in binnen- en
buitenland kunnen ondersteunen in hun diaconale werk ter plaatse. Diaconieën in
Nederland hebben met veel inzet vluchtelingen begeleid. Kerken in het MiddenOosten, zelf onder druk, bieden hulp aan mensen in nood. Wij ondersteunen deze
kerken met gebed, financiën en advies. Met de campagne Geloven in delen hebben
we dit zichtbaar gemaakt. Tv-spots lieten zien dat de kerk geen hulporganisatie is
die alleen invliegt als er nood is, maar geworteld is in de samenleving, voor, tijdens
en na rampen.”
Wat ging er goed, en wat kan beter?
“Ik ben erg tevreden dat Kerk in Actie steeds meer een bondgenoot is voor
plaatselijke gemeenten. We werken samen met hen aan een kerk die zich inzet
voor de kwetsbaren in onze samenleving. De ‘tafels van hoop’ is een heel mooi
voorbeeld: in het hele land haakten plaatselijke kerken aan bij de landelijke
kerstcampagne en nodigden vluchtelingen uit hun eigen omgeving uit om samen
te eten. Een verbeterpunt is de communicatie over de resultaten van ons werk.
Die blijven soms nog te onzichtbaar. Dit magazine is daarin een goede stap, met
mooie resultaten in het hart van het blad en bij de verschillende artikelen.”
Het is Pinksteren. Waar ga jij in jouw werk voor door het vuur?
“Ik wil laten zien waar we als kerk voor staan. Vanuit hun geloof zetten christenen
zich wereldwijd in voor hun naasten. In veel landen is gelukkig vooruitgang door
betere toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Toch blijven er altijd mensen
die geen kansen krijgen. Kerken en christenen hebben een roeping om heel in
het bijzonder om te kijken naar de meest kwetsbaren in de samenleving.
Dat geldt zelfs voor een rijk land als Nederland.
Ik wil heel graag zichtbaar maken hoe zij die
roeping, aangemoedigd door het Pinkstervuur,
handen en voeten geven.”

GEEF UW MENING
Wat vindt u van deze speciale
editie, waarin we laten zien
wat we namens u in 2017
konden doen? Mail het ons via
magazine@kerkinactie.nl

KLIMAATVERANDERING IN ETHIOPIË

Foto: Hilina Abebe/NCA

Naast
noodhulp bieden
ook honger
voorkomen

Ons klimaat wordt grilliger. Je zult maar
leven in een land dat klimaatverandering niet
veroorzaakt, maar wel lijdt onder de gevolgen.
Ethiopiërs zijn droogte gewend, maar de
onvoorspelbaarheid van het huidige weer,
maakt hen zeer kwetsbaar. In 2017 bood
Kerk in Actie in Ethiopië noodhulp, maar hielp
mensen ook om rampen in de toekomst te
voorkomen.

Slachtoffers van klimaatverandering

Klimaatverandering maakt Ethiopiërs
kwetsbaar

Het zuiden en oosten van Ethiopië
heeft de afgelopen drie jaren enorm
te lijden gehad onder El Niño.
Doordat oceanen opwarmen, raakt
het weer van slag met extreme
droogte en enorme regenval tot
gevolg. Boer Demissie Degefa uit
het dorp Buta Wagare weet hoe
dat komt: “We weten hoe we met
droogte moeten omgaan. Toch
hebben we nu hulp van buiten
nodig. Dat komt omdat het klimaat
in de wereld verandert door CO2uitstoot.”

Voedselhulp voor ruim 50.000 mensen

WE VOORKOMEN
DAT VRUCHTBARE
GROND WEGSPOELT

In 2017 was het opnieuw extreem
droog in Ethiopië. Waterbronnen
stonden leeg, oogsten mislukten,
voedselvoorraden raakten op.
Voedsel werd te duur voor arme
mensen. Nomaden raakten op drift,
op zoek naar water en voedsel voor
zichzelf en hun vee. Het vee werd
ziek, een deel stierf. 8,5 miljoen
mensen raakten afhankelijk van
voedselhulp. Kerk in Actie bood
noodhulp: extra voeding voor
kinderen en vrouwen. Ook kregen
gezinnen geld om voedsel te kopen.
Boerin Feleku Sime vertelt: “Ik

Ethiopië

Ethiopië wordt regelmatig
geteisterd door ernstige
voedseltekorten. Samen
met lokale kerken biedt
Kerk in Actie niet alleen
noodhulp: we helpen
mensen ook om beter
voorbereid te zijn op
droogte en honger te
voorkomen.

kreeg zes maanden lang 35 euro
per maand. Ik kocht sorghum, teff
en gerst. Het was fijn om dat zelf
te kunnen kopen. Ik hield zelfs
wat over voor schoolmaterialen
voor mijn kinderen.” Mede door
deze hulp stierf niemand in dit
gebied door honger. Het voorkwam
dat mensen hun vee of zaden
gingen opeten. Want dat zou later
problemen geven.

Vooruit leren denken
Arme mensen maken vaak
keuzes voor de korte termijn.
Boer Demissie Degefa denkt
inmiddels wél vooruit: “We hebben
hier twee regenseizoenen: april
en september. Vlak daarvoor
gaan alle boeren ploegen. Zodra
de regen komt gaan we zaaien.
Maar nu het zo extreem droog
is, gaan mensen bomen kappen
om die als houtskool te verkopen.
Daardoor droogt de grond sneller
uit en spoelen onze planten weg
bij enorme regenbuien.” Hij
weet de oplossing: “We moeten
bomen en struiken planten. Dan
voorkomen we dat vruchtbare
grond wegspoelt.” Met uw bijdrage
leren boeren dit.

>
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DIT KONDEN WE IN 2017 MEDE DANKZIJ U
IN ETHIOPIË DOEN
• 4.000 jonge kinderen en 5.500 zwangere en borstvoedende
vrouwen kregen 2 maanden energierijke voeding
• 25.000 mensen (uit 5.000 families) kregen een
voedselpakket
• 15.550 mensen (uit 3.110 gezinnen) kregen een half jaar
geld om zelf voedsel te kopen
• 3.750 mensen hebben nu schoon drinkwater (door herstel
van 4 waterputten en aanleg van 7 kilometer waterleiding)

1 euro aan preventie bespaart
7 euro aan noodhulp
In maart 2018 bracht Jeroen
Jurriëns van Kerk in Actie weer een
bezoek aan Ethiopië. Hij besprak
uitvoerig met de lokale Ethiopische
partnerkerken welke hulp geboden
moet worden. Het dilemma blijft:
hoeveel geld besteden we aan
noodhulp en hoeveel aan preventie?

Van de auteur:

‘DIT VUURT MIJ AAN’
“Het maakt mij boos, dat mensen in Ethiopië
slachtoffer zijn van klimaatverandering, die
wij hier veroorzaken. Natuurlijk moeten we
hen helpen. Maar het stimuleert me ook om
zelf duurzamer te leven en te investeren in
zonnepanelen, isolatie, afval scheiden, hergebruik, weinig vliegen, minder vlees, duurzaam
beleggen en binnenkort elektrisch rijden.”
Florette Koning,
Kerk in Actie-medewerker

De kerken zeiden: “Zet genoeg
in op preventie en weerbaarheid,
want iedere euro daaraan besteed,
bespaart 7 euro noodhulp.” Dus
daar gaat Kerk in Actie voor in
2018: waarschuwingssystemen
bouwen om tijdig in te grijpen om
honger te voorkomen. De nieuwste
landbouwmethoden gebruiken,
waarin mensen in groepen droogte
bestendige zaden planten, goed
water geven en de oogst goed
opslaan. Mensen stimuleren om te
handelen in zeep en snacks voor
extra inkomsten. Spaargroepen
ondersteunen, waarbij mensen ook
lampen op zonne-energie kunnen
aanschaffen om de houtkap tegen
te gaan.
Zo vuren boeren en boerinnen
en de hulpverlenende kerken
in Ethiopië elkaar aan om stand
te houden in het droge klimaat.
Dankzij uw hulp kregen in 2017
50.000 mensen voedselhulp
en 3.750 mensen toegang tot
schoon drinkwater. Dat heeft de
levens van veel mensen gered en
verbeterd. Ook in 2018 is noodhulp
noodzakelijk. Maar daarnaast
blijft Kerk in Actie inzetten op
rampenpreventie, want voorkomen
is altijd beter dan genezen.
Hartelijk dank voor uw steun!
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ZET IN OP
PREVENTIE

Sinds 1982 actief in Ethiopië
Kerk in Actie is samen met ICCO en het internationale kerkelijke netwerk ACT Alliance
sinds 1982 actief in Ethiopië vanuit een kantoor in Addis Abeba. Samen met twee
Ethiopische partnerorganisaties (de Evangelische Kerk EECMY en Hundee) biedt Kerk in
Actie noodhulp, rampenpreventie, voedselzekerheid, en economische ontwikkeling in
de regio Oromia.

Giro555-actie
Op 6 maart 2017 ging in Nederland de Nationale Giro555-actie ‘Help slachtoffers
hongersnood’ van start, die 35 miljoen euro opleverde. ICCO en Kerk in Actie kregen
daarvan 3 miljoen euro voor hulp in Nigeria, Zuid-Soedan, Somalië en Ethiopië.
Van 1 januari 2018 tot 1 juli 2019 zijn ICCO en Kerk in Actie voorzitter van Giro555.

Harriët Inyairo (25) kan dankzij
steun van de kerk beter voor haar
gezin zorgen.
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Bijbellezen
brengt
verandering
Het land waar je woont, de cultuur waarin je opgroeit en situaties
uit je dagelijks leven bepalen je kijk op verhalen in de Bijbel. Bij
contextueel bijbellezen begin je bij die eigen context. Vanuit
dat vertrekpunt lees je de Bijbel anders. Inge Landman ervoer
als uitgezonden medewerker in Colombia hoe contextueel
bijbellezen daar verandering brengt in mensenlevens. Vorig jaar
kwam ze terug naar Nederland. Haar ervaring uit Colombia zet ze
nu in om gemeenten in Nederland te begeleiden.
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Samen zoeken naar verandering en
zelf in actie komen tegen onrecht
en verdrukking. Dát is de kern
van contextueel bijbellezen. In
Colombia is geweld en onrecht al
zestig jaar lang aan de orde van de
dag. “Ik werkte met verschillende
groepen die te maken hadden met
geweld, armoede en werkloosheid,”
vertelt Inge. “Elke maand weer
besteedden we een paar dagen
aan contextueel bijbellezen:
over gerechtigheid, vergeving en
verzoening. Ik werd verrast door de
kracht van de methode.”

Minder zwart-wit
Tijdens de sessies komt iedereen
aan het woord. “Structuren van
‘de dominee praat en wij luisteren’
worden doorbroken, mensen
gaan in gesprek en ontdekken hoe
het verhaal hen raakt”, aldus een
enthousiaste Inge. “We lazen over
Saulus en Ananias, de overspelige
vrouw, de verloren zoon en Jakob
en Esau. Hierdoor gingen mensen
ook in gesprek over hun eigen
onderlinge conflicten, waardoor
minder zwart-wit naar het gedrag
van de ander werd gekeken. Er was
zelfs een bijbelleesgroep die besloot
om leden van de gedemobiliseerde
guerrilla-groepering FARC uit te
nodigen om in gesprek te gaan.”

lees als ik bij onze context begin.
Heel verrijkend”, aldus een van
de deelnemers. Inge herinnert
zich een bijzondere avond in een
kleine dorpsgemeente. Er waren
al weinig leden, en nu vertrok
ook de predikant. “We lazen het
verhaal van Elia en de weduwe van
Sarafat”, vertelt Inge. “Alles lijkt op
te zijn: de regen, het eten, de hoop.
Maar dan is er de zegen van God.
De meel en de olie raken niet op,
er is voldoende om van te leven.”
De groep deed een belangrijke
ontdekking, die Inge zal bijblijven:
“Die kruik en die pot zitten niet
ineens vol. Het gaat erom dat ze
niet leeg raken. Kijk wat we elkaar
te bieden hebben. Met dat kleine
beetje kunnen we verder en gaat
het verhaal door.”

DIT KONDEN WE
IN 2017 MEDE
DANKZIJ U DOEN:
• 264 bijbelgroepen
wereldwijd
ondersteunen bij
bijbellezen
• 50 groepen in
Nederland kennis
laten maken
met contextueel
bijbellezen
• 25 predikanten in
Nederland trainen
in contextueel
bijbellezen

Groeiend enthousiasme
Inmiddels zijn 25 predikanten
getraind in contextueel bijbellezen.
Predikante Sita Hofstra uit Sumar
(Friesland) is enthousiast over de
training: “Ik heb met contextueel
bijbellezen gewerkt in alle
groepen die ik heb. Iedereen ging
enthousiast aan de slag en bijna
overal ontstond gretigheid naar
méér.” In 2018 wordt verder gewerkt
aan uitbreiding van het netwerk.

MENSEN ZIJN
VERRAST EN
GERAAKT

Belangrijke ontdekking
Inge keerde in 2017 terug
naar Nederland en nam haar
enthousiasme mee. Inmiddels zijn
ook hier verschillende initiatieven
ontstaan. “Mensen zijn verrast
en geraakt. Bijbelverhalen komen
dichterbij, mensen gaan met
elkaar in gesprek”, ervaart Inge.
“Onderwerpen als prestatiedruk,
eenzaamheid en verharding van
de maatschappij komen aan de
orde. Samen spreken we over
onze context en lezen er een
bijbelverhaal bij.” Mensen in
Nederland zijn enthousiast. “Ik was
gewend bij de tekst te beginnen en
ontdek nu hoe anders ik de tekst
Inge Landman in Colombia
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Hartverwarmende
betrokkenheid
In 2017 kwamen door het hele land kerken, diaconieën en donateurs
in actie om de projecten van Kerk in Actie mogelijk te maken.
Enkele hartverwarmende initiatieven willen we graag met u delen.

HOFSTEESTICHTING STEUNT
DRIEJARIG PROJECT IN EGYPTE
De Hofsteestichting is een van de ruim zestig
fondsen en stichtingen die het werk van Kerk
in Actie ondersteunen. In 2017 besloot de
Hofsteestichting drie jaar lang een programma voor
economische ontwikkeling in Egypte te financieren.
De heer Harm Bosman, ambtelijk secretaris: “De
Hofsteestichting is opgericht door de sociaal
bewogen ondernemersfamilie Hofstee, die indertijd
trouw en royaal het werk van missionarissen en
zusters ondersteunde. Als stichting financieren
we nog steeds - in lijn met hun gedachtegoed
– vele projecten in ontwikkelingslanden. Dat
kunnen kleinschalige projecten zijn, maar ook
langer lopende programma’s. Zo steunen we de
komende drie jaar een project van Kerk in Actie om
de (economische) ontwikkeling in arme dorpen
en sloppenwijken in Egypte te bevorderen. In
dit project zetten plaatselijke kerken educatieve
en sociale activiteiten op om zowel christen- als
moslimjongeren werk en perspectief te bieden.
Wij financieren een deel van dit project, waaraan
ook kerken en donateurs van Kerk in Actie aan
bijdragen. Deze manier van samenwerken vinden
wij zeer waardevol en we doen daar graag aan mee.”
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KERK OP DE CATWALK
Met Kerk op de Catwalk, een modeshow van
predikantskleding door de eeuwen heen, haalden
diverse kerken geld op voor Kerk in Actie. De mode
show laat aan de hand van predikantskleding de
geschiedenis van de kerk zien. Het initiatief ontstond
in Ugchelen, waar de samenvoeging van twee kerken
tot één protestantse gemeente feestelijk werd ingeluid
met een Kerk op de Catwalk-avond. Initiatiefnemer
Carla Zuidema had daartoe van het Catharijne Convent
gravures gekregen van kleding die predikanten vroeger
droegen. Aan de hand daarvan naaide een groep
vrouwen uit oude zwarte pakken dertien toga’s voor
de catwalk. Inmiddels zijn meer dan tweehonderd
modeshows gegevens. Voor de avonden wordt een
vast bedrag gevraagd, waarmee inmiddels meer dan
€ 20.000,- is opgehaald voor Kerk in Actie!

PERIODIEKE SCHENKING VOOR
OPVANGHUIZEN INDONESIË

DIACONIE BUNSCHOTEN IN ACTIE
VOOR BIJBELVERSPREIDING CHINA
In 2017 koos de diaconie van BunschotenSpakenburg ervoor om in actie te komen voor
medechristenen in China via het Kerk in Actieproject ‘Vertaling en verspreiding van de Bijbel in
China’. De hele gemeente werd ingeschakeld. De
diakenen gingen bij alle gemeenteleden thuis langs
en brachten iedereen een klein spaardoosje om
muntgeld in te sparen. Na een half jaar werden alle
doosjes weer thuis opgehaald en het geld verzameld
en geteld. De spaaractie bleek maar liefst 12.000
euro opgebracht te hebben! Diaken Arjan Heinen
vindt het fijn dat de gemeente op deze manier haar
steentje kan bijdragen aan dit mooie doel. Tijdens
de diaconievergadering in september mocht Maaike
Wigboldus, relatiebeheerder China van Kerk in Actie,
een cheque ter waarde van dit prachtige bedrag in
ontvangst nemen.

Meneer Zijlstra (75), ondernemer, besloot in 2017 vijf
jaar lang een project in Indonesië te ondersteunen
waar vrouwen worden opgevangen die het
slachtoffer zijn van mensenhandel. Zijlstra: “Ik wilde
graag iets doen met reserves uit mijn onderneming
in industriële mineralen. Wij wonen in een land waar
alles goed, ik wilde graag iets doen voor mensen
die minder bevoorrecht zijn. Veel mensen, met
name vrouwen uit Indonesië, gaan naar Maleisië
of de Arabische golfstaten om daar te werken. Ze
belanden in mensonterende omstandigheden en
keren gebroken naar Indonesië terug. Een partner
van Kerk in Actie vangt deze vrouwen op en helpt
hen bij het vaak lange proces van herstel. Naast het
steunen van deze opvang wil ik ook iets doen om
deze misstanden te voorkomen, bijvoorbeeld door
te onderzoeken of mensen naar Nederland kunnen
komen om hier in de zorg te werken. Ik ga daarover
graag in gesprek met de politiek hier, en met de
organisatie in Indonesië, die ik binnenkort bezoek.
Ik steun dit project via een schenkingsakte, dat is
belastingtechnisch interessant.” Meer weten over
het steunen van een project op maat en over de
(belasting)voordelen van periodiek schenken? Kijk
dan op kerkinactie.nl/periodieke-gift of neem
met ons contact op via (030) 880 14 56.
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Gevluchte Rohingya
in levensgevaar door
regenseizoen

UW GIFT IS ZEER WELKOM!
aKerk in Actie steunt de Rohingy
met
r
mee
er
ond
vluchtelingen
voedsel- en hygiënepakketten.
Uw gift voor deze hulp is
zeer welkom, via bijgevoegde
acceptgirokaart of op rekening
NL89 ABNA 0457 457 457
o.v.v. Bangladesh.
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Een miljoen Rohingya die voor het geweld in
Myanmar gevlucht zijn naar Bangladesh lopen
opnieuw levensgevaar door het naderende
regenseizoen. De verwachting is dat delen van de
vluchtelingenkampen door hevige regenval onder
water komen te staan en tenten wegspoelen.

Door Rob van Ooijen,
persvoorlichter Kerk in Actie
“Na een korte reis vanuit het
toeristische Cox’s Bazar kom ik
aan in Kutupalong, met 300.000
vluchtelingen het grootste
Rohingya-kamp. Daar word ik
ontvangen in een kindvriendelijke
ruimte waar de kinderen overdag
worden opgevangen door
samenwerkingspartners van
Kerk in Actie.

Merendeel kind
Van de vluchtelingen die in
Bangladesh zijn aangekomen is
het merendeel kind, naar schatting
zo’n 700.000. Veel Rohingya
hebben grote gezinnen, de
kinderprogramma’s zitten overvol.
Nadat de vluchtelingenstroom
in augustus 2017 op gang kwam
doneerde u als kerken en donateurs
voor hulp. Het is mooi om te zien
dat het geld daar goed terechtkomt.
De kinderen ogen heel blij en
tevreden. Ze zingen liederen,
knutselen en krijgen psychische
ondersteuning. Als je even verder
kijkt dan het eerste gezicht, dan zie
je dat de kinderen al veel hebben
meegemaakt. Dat wordt bevestigd
als we met Sossib, één van de
kinderen naar zijn tent lopen en in
gesprek komen met zijn ouders.
Ze hebben routes van 60 kilometer

te voet afgelegd en onderweg
afgrijselijke dingen gezien.
Familieleden die werden vermoord
en huizen die zijn verbrand.
Ze hopen nooit meer terug te
hoeven keren naar Myanmar en ze
zijn blij dat ze in Bangladesh even
veilig zijn.

Overstromingen en cyclonen
Bangladesh lijkt haar best te doen
om alle Rohingya op te vangen.
Maar dat valt niet mee in een
land dat al zo dichtbevolkt is, veel
armoede kent en geteisterd wordt
door natuurrampen. De grote vraag
is wat er met de tenten gebeurt
als het regenseizoen aanbreekt en
er kans is op overstromingen en
cyclonen.
De tienduizenden tenten in het
kamp zijn op heuvels gebouwd
en staan dicht op de randen van
de hellingen. Ze kunnen als
dominostenen van de berghellingen
spoelen. Ik houd mijn hart vast.
Na twee dagen vliegen wij weer
terug. Op het strand van Cox’s
Bazar probeer ik, in afwachting
van onze vlucht, te verwerken wat
ik heb gezien. Ik realiseer me dat
de wereld oneerlijk is verdeeld.
Menig toerist die een cocktail
besteld. Wij straks weer veilig in
Nederland. Maar Sossib blijft daar.
In afwachting van de moesson.
Het laat me niet los.”
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Dit hebben we samen met
MOOIE RESULTATEN WERELDWIJD

132.850

258.000

25.200

6.401

55.410

8.300

42.990

328.207

mensen in
rampgebieden
kregen voedselhulp

mensen

kregen
zaden en landbouw
gereedschappen

Paasgroeten
verstuurd
aan gevangenen

vrouwen en mannen
volgden een lekentraining in theologie

mensen
geholpen
met noodhulp

kinderen,

uit
kinderarbeid gehaald,
gaan nu naar school

mensen in Nederland
met schulden
ontvingen hulp via
een SchuldHulpMaatje

mensen

namen deel aan
bijbelstudies (lees meer
op pagina 8)

u in 2017 kunnen bereiken
Zo heeft U aan deze resultaten bijgedragen

2016 2017

2016 2017

Bijdragen van donateurs:

Aantal donateurs:

2016: 8,6 miljoen

2016: 108.804

2017: 8,9 miljoen

2016 2017

2017: 109.554

Bijdragen vanuit kerken:

Waarvan vaste gevers:

2016: 10,6 miljoen

2016: 46.221

2017: 10,7 miljoen

2016 2017

2017: 46.633

Totaal ontvangen: 30,8 miljoen
Uw bijdragen zijn als volgt besteed
Zending

6,1 miljoen
Werelddiaconaat

9,2 miljoen
Beheer en administratie

0,8 miljoen

Noodhulp

5,5 miljoen

Binnenlands diaconaat

2,2 miljoen
Fondsenwerving

2,7 miljoen

Totaal besteed: 26,5 miljoen

Hartelijk dank voor uw steun!

Uitdelen hulppakketten in Jordanië

in actie voor
vluchtelingen
Wereldwijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. Dankzij uw betrokkenheid
kon Kerk in Actie ook in 2017 kerken in binnen- en buitenland ondersteunen
die vluchtelingen opvangen en perspectief bieden.

SYrië
Kerken bieden hulp
Van de auteur:

‘DIT ZET MIJ IN VUUR EN VLAM’
“Als ik mij bedenk dat we veilig in
Nederland zitten, maar in Syrië zoveel
mensen lijden door de oorlog dan maakt
me dat vuurheet. Het geeft me kracht
om broeders en zusters in het gebied te
helpen om daar tot zegen te zijn.”
Rob van Ooijen,
Persvoorlichter
Kerk in Actie

Bijvoorbeeld in Syrië waar de oorlog
nu al zeven jaar duurt. Twaalf
miljoen Syriërs, de helft van de
bevolking, hebben huis en haard
achter zich gelaten en vaak geen
inkomen meer. Kinderen gaan
niet naar school en hebben door
de traumatische ervaringen veel
psychische problemen. Steden als
Damascus, Homs en Aleppo zijn
compleet verwoest. De infrastructuur,
scholen en ziekenhuizen in het land
zijn vernield. Ook veel kerken hebben
schade opgelopen.

Voedsel, onderdak, onderwijs
Toch klinken tussen die puinhopen
verhalen van hoop. In de
najaarscampagne ‘Versterk de kerk’
vroegen we uw aandacht en steun
16 | KERK IN ACTIE

voor kerken in het Midden-Oosten
die onvermoeibaar hulp bieden.
Deze kerken hebben een belangrijke
rol in het verlenen van noodhulp
aan oorlogsslachtoffers, zeker omdat
de regering geen buitenlandse
hulporganisaties toestaat. Omdat
meer dan de helft van alle vluchte
lingen in Syrië kind is, startten we
rond Kerst de campagne ‘Geloof,
Hoop en Syrië’. Veel mensen droegen
hun steentje bij: in totaal werd met
deze campagnes 1,7 miljoen euro
bij elkaar gebracht. Mede daardoor
konden de kerken in Syrië, Libanon
en Jordanië 7.000 voedselpakketten
uitdelen, kregen 50.000 mensen
toegang tot schoon drinkwater en
is aan 10.000 kinderen onderwijs
gegeven. Ook zorgden de kerken voor
onderdak, psychologische hulp en
hygiënepakketten.

NEDERLAND
Aan tafel met vluchtelingen

Verschil maken

Ook in Nederland zijn kerken zeer
actief voor vluchtelingen. Dat bleek
toen Kerk in Actie op 18 december de
actie Tafels van Hoop organiseerde.
Op meer dan vijftig plaatsen
in Nederland werd samen met
vluchtelingen gegeten. Samen werd
dit een meer dan 3,5 kilometer lange
tafel. Deelnemers waren enthousiast.
“We hadden een fantastische avond.
Alle genodigde vluchtelingen met
hun gezinnen zijn gekomen. Dit
gaan we zeker in het voorjaar weer
doen”, aldus Frits uit Loenen aan de
Vecht. Ook in Maurik werd het een
succes: “De Tafel van Hoop in Maurik
is boven verwachting geslaagd. We
hadden gehoopt op 30 of 40 personen
maar het werd het dubbele en ook de
burgemeester kwam.”

Karel Jungheim, specialist
Vluchtelingen van Kerk in Actie,
was blij maar niet verrast met de
grote belangstelling: “We weten dat
kerken vaker dit soort maaltijden
organiseren. Het is heel mooi dat via
de actie Tafels van Hoop nu ook meer
kerken dat doen.”
Dat kerken in Nederland het verschil
maken als het gaat om vluchtelingen,
laat ook het onderzoek zien dat
Kerk in Actie in 2017 uitvoerde.
Het overgrote deel (85%) van de
ruim 1.600 protestantse kerken
is betrokken bij de opvang van
vluchtelingen en een groot deel
van de kerkleden (26%) blijkt ook
persoonlijk actief voor vluchtelingen,
bijvoorbeeld bij taalhulp en
inburgering, door het geven van

kleding of door buddy te zijn.
“De kerk zet zich al eeuwen in voor
mensen die het moeilijk hebben en in
het bijzonder ook voor vluchtelingen
in onze samenleving. Nu de kerken
steeds meer vertrouwd raken in
contact met vluchtelingen, groeit de
betrokkenheid”, aldus Jungheim.
Dankzij u kan Kerk in Actie ook in
Nederland kerken en organisaties
die zich inzetten voor vluchtelingen,
met advies, acties of een financiële
bijdrage ondersteunen.

O ok in 2018 organiseertijke
Kerk in Act ie de landel
actie Tafels van Hoo p.hoop.n l.
Kijk op www.tafelsvan

WE HADDEN EEN
FANTASTISCHE AVOND
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Allen die door de Geest
van God worden geleid,
zijn kinderen van God.
ROMEINEN 8:14
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DONATEURS ONDER
DE INDRUK VAN
PROJECTEN
MYANMAR

Sterk en Dapper

myanmar

‘Sterk en dapper’ was het thema van
de 40dagentijdcampagne 2017. Daarin
stonden onder meer sterke vrouwen en
mannen in Myanmar centraal, die vol
doorzettingsvermogen werken aan een beter
bestaan. Een groep dappere donateurs reisde
naar Myanmar om met eigen ogen te zien hoe
deze mannen en vrouwen dat doen.

Aangrijpend

Riet in het midden met gestreepte shirt

DE GROEP
HAD MOOIE
ONTMOETINGEN MET
STERKE MENSEN

Riet was een van de deelnemers:
“Wij hebben de reis als een
indrukwekkende, aangrijpende
gebeurtenis ervaren. Het is een
voorrecht dat we deze reis hebben
mogen maken met Kerk in Actie.
Het heeft veel met ons gedaan:
ons leven is na deze reis nooit
meer hetzelfde.” De reizigers
bezochten verschillende projecten,
waaronder drie projecten waarvoor
tijdens de 40dagentijd 2017 in
kerken door het hele land is
gecollecteerd: KMSS (Karuna
Mission Social Society), TLMI-M
(The Leprosy Mission International
Myanmar) en Precious Stones.
Deze organisaties zetten zich in
voor mensen die moeite hebben
om in hun levensonderhoud te
voorzien, bijvoorbeeld als gevolg
van klimaatverandering of een
handicap, of die geen inkomsten
hebben en door omstandigheden in
een uitzichtloze situatie zijn beland.

In Myanmar, het vroegere
Birma, leeft een derde
van de bevolking onder
de armoedegrens. Kerk in
Actie zet zich samen met
haar lokale partners in om
kansarmen bij te staan bij
het opbouwen van een
menswaardig bestaan. De
ontwikkelingen in Myanmar
bieden nieuwe kansen
op de weg naar vrede en
gerechtigheid in dit land.

zij door polio verlamd. Jarenlang
kon ze het huis niet uit omdat het
alleen via een smalle gammele brug
zonder leuning bereikbaar was.
TLMI heeft voor een betere brug
gezorgd en haar ouders vertelden
dat Htay nu een training volgt om
mobieltjes te repareren. Het was
teleurstellend voor ons dat zij niet
thuis was. Maar achteraf logisch,
zij was namelijk aan het werk.
Tot onze verrassing zijn we nog
naar haar werkplek in het dorp
gegaan. Wij hebben met eigen
ogen gezien hoe een jongeman,
ook gehandicapt, haar leerde om
mobieltjes te repareren.”

Reparatie van mobieltjes en motoren
De groep had een aantal mooie
ontmoetingen met sterke mensen.
Riet: “Zo bezochten we het huis
van Htay. Op vijfjarige leeftijd is
Htay aan het werk
KERK IN ACTIE • MAGAZINE VUUR | 21

Van de auteur:

‘DIT MAAKT MIJ ENTHOUSIAST’
“Ik vind het mooi om te zien
hoe mensen zich inzetten tijdens de
40dagentijd. Je hebt dan echt het
gevoel dat je samen ergens aan werkt.”
Linda Zuidhof,
Communicatiemedewerker
Kerk in Actie

De groep ging ook langs bij een
winkeltje dat met behulp van
microkrediet gestart kon worden.
“Een stralende jongeman liet
ons vol trots zijn winkeltje zien
met spullen en onderdelen voor
motoren. Hij is gehandicapt, mist
een onderarm en aan z’n andere
hand een paar vingers. Tijdens een
cycloon in 2008 heeft hij zijn beide
ouders verloren. Toch kan hij nu
een zelfstandig leven leiden doordat
hij van TLMI een microkrediet
heeft gekregen als startkapitaal
voor zijn reparatiewerkplaats.”
Met de opbrengst van de
40dagentijdcampagne steunt Kerk
in Actie deze projecten van TLMI
met een financiële bijdrage.

met twee sterke zuilen. Deze zuilen
waren 1,8 meter hoog en een halve
meter dik. Beide zuilen werden
verbonden door een gevel met
daarop een tekening van David
(dapper) en Goliath. Zo werd
40dagentijdcampagne duidelijk
zichtbaar in de kerk.

Dapperbrood delen
Kerk in Actie deed in de 40dagen
tijd ook een bijzondere oproep:
“Laten we in de 40dagentijd, waarin
we samen op weg zijn naar Pasen,
net zo sterk en dapper zijn als
Jezus en delen zoals Hij deelt. Bak
een brood en deel dit met iemand
uit uw kerk. Geniet samen van de
smaak en het mooie gesprek!” Deze
oproep is door heel veel gemeenten
opgepakt. Zij zijn aan het bakken
geslagen met de Kerk in Actiereceptkaart of hebben hun eigen
recept gevolgd. Kerken hebben het
brood op tal van creatieve manier
gedeeld. Zo heeft de gemeente
Workum vier broden gebakken,
die bij het koffiedrinken na de
dienst konden worden gegeten.
Bij de uitgang hebben ze zakje gist
uitgedeeld aan gemeenteleden.
De gemeente Wierden heeft de
zelfgebakken broden gegeten
tijdens het Paasontbijt. En de
gemeente Bilthoven heeft twee
dapperbroden gebakken en gebruikt

Dapperbrood bij de koffie

voor het avondmaal. Daarna hebben
ze de receptkaarten met zakjes gist
aangeboden aan de kerkgangers.
Op verschillende plekken in
de wereld zijn mensen Sterk &
Dapper, en dat gaat nog steeds
door. Het is mooi om te zien op
hoeveel manieren je sterk en
dapper kunt zijn. Hoe je er voor
elkaar kunt zijn, door samen
te delen van wat God ons heeft
gegeven.

Sterke zuilen
Tijdens de 40dagentijd zijn veel
sterke en dappere mensen in
Nederland aan het werk geweest
om de campagne te steunen. Een
mooi voorbeeld is de samenwerking
van de Immanuëlkerk en de
Ontmoetingskerk in Waddinxveen.
Ze hebben samen hun eigen
invulling gegeven aan het thema
‘Sterk en dapper’. Ze wilden dit
thema zichtbaar maken in de
kerk, zodat elk gemeentelid ermee
bekend raakte. Daarom hebben ze
in de kerk een ‘tempel’ gemaakt
22 | KERK IN ACTIE

ZO WAS U BETROKKEN BIJ DE 40DAGENTIJD
teld met voor elke dag
• Er zijn 14.000 zakboekjes bes
dominee.
een
van
kst
een favoriete bijbelte
meegedaan met de
ben
heb
sen
 ntzettend veel men
•O
receptkaarten met
dapperbroodactie. Er zijn 10.000
zakjes gist besteld.
0 telefoons gebruikt.
• De 40dagentijdapp is op 9.00
ne werden onder
 et de opbrengst van de campag
•M
r geholpen met
meer 3.583 mensen in Myanma
werk.
toegang tot onderwijs, zorg en

PINKSTEREN IS
DE GEEST KOMT WEER BINNEN
IS VREDE HERVINDEN
IN VREUGDE EN VRIENDSCHAP
OPNIEUW WEER BEGINNEN.
Uit gedicht ‘Pinksteren is …’, ds. Hans van Ark
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Anne Paul Roukema

SMAAKMAKERS IN NEDERLAND

Mensen zien met de
ogen van Jezus
Kwetsbare mensen hoop bieden en tot hun recht laten komen. Dat is waar Kerk
in Actie voor staat, ook in eigen land. Kerk in Actie ondersteunt plaatselijke
diaconieën en landelijke organisaties die zich inzetten voor mensen die kampen
met armoede, eenzaamheid of andere problemen.

Zo investeerde Kerk in Actie
in 2017 ruim 1 miljoen euro in zo´n
60 prachtige projecten in Nederland.
Bijvoorbeeld in het werk van de
Rudolphstichting in Jeugddorp De
Glind, waar ruim 100 kinderen
en jongeren voor wie een veilige
24 | KERK IN ACTIE

leefomgeving niet vanzelfsprekend is,
een nieuw thuis krijgen.
Ook ondersteunde Kerk in Actie het
werk van de Pauluskerk in Rotterdam.
Mensen zonder papieren, daklozen
en verslaafden kunnen hier terecht
voor tijdelijke opvang. Daarnaast is

er ruimte voor ontmoeting, kunnen
ze aanschuiven voor een maaltijd en
gebruik maken van het spreekuur
van een maatschappelijk werker, arts
of predikant. Samenzijn en delen
van verhalen stimuleert en versterkt
iedereen.

Armoede en zorg
Naast financiële steun ondersteunt
Kerk in Actie plaatselijke
diaconieën ook door netwerken
te vormen, kennis te delen en
diensten te ontwikkelen die
plaatselijk gebruikt kunnen worden.
Zo hoeven diakenen niet steeds
opnieuw het wiel uit te vinden. In
2017 zette Kerk in Actie het netwerk
Kerk, Kinderen en Armoede op,
waarin lokale kerken ervaringen
delen over wat zij kunnen doen
voor kinderen in armoede. Zo’n
50 kerken hebben zich in 2017
aangesloten. Binnen het project
Zorgzame Kerk ondersteunt Kerk
in Actie plaatselijke gemeenten
op het gebied van zorg. Zo
organiseren we informatiedagen
en bijeenkomsten om kennis uit te
wisselen. Dit project breidde zich
uit naar 100 plekken.

Smaakmakers
Op de Landelijke Diaconale Dag die
Kerk in Actie jaarlijks organiseert,
kwamen in 2017 zo´n 1.000
diakenen uit het hele land bij elkaar.
“U bent de smaakmakers als het
gaat om diaconaat”, zo opende
dagvoorzitter Kees Posthumus
de dag. Daarmee doelde hij op
een nieuw onderdeel dit jaar, de

verkiezing van de “Smaakmaker
van het Jaar”. Uit vele ingediende
diaconale initiatieven vanuit het hele
land kwamen er drie als winnaar
uit de bus. Eetgroep HapSnap uit
Montfoort kreeg de eerste prijs.
“Een enorme waardering voor ons
werk,” aldus Marja Hanko, een van
de initiatiefnemers. Iedere laatste
vrijdag van de maand wordt er
samen met vluchtelingen gegeten
in het gebouw van de protestantse
gemeente. “Zo´n 80 tot 100 mensen
ontmoeten elkaar zo”, vertelt Marja.
“We hopen dat vluchtelingen zo
een sociaal netwerk opbouwen en
de taal leren.” Samen eten geeft een
gevoel van saamhorigheid. “Er zijn
vriendschappen ontstaan die zorgen
voor vertrouwen in elkaar.”

Dorpssoep leersum
Ook Dorpssoep Leersum was een van
de Smaakmakers 2017. Bewoners,
diaconieën, verenigingen en lokale
ondernemers werken samen om
heerlijke soep te maken met én voor
het dorp en zo de samenhang in het
dorp te vergroten. “Samen soepen
is een leuke manier om elkaar te
ontmoeten. We maken met elkaar
soep voor elkaar”, zegt Anne-Marie
Zwanink. “Door zoveel mogelijk
mensen te betrekken, wordt de
onderlinge band versterkt. Zo weten
we beter wat we voor elkaar kunnen
betekenen.”

Van de auteur:

‘DIT MAAKT MIJ ENTHOUSIAST’
“Prachtig om al die mooie initiatieven
van kerken in Nederland te zien.
Geweldig hoeveel je voor je naaste
dichtbij kunt betekenen.”
Tineke van der Stok,
Communicatiemedewerker
Kerk in Actie

SAMEN SOEP
MAKEN VERBINDT

MEDE DANKZIJ U
KONDEN WE
IN 2017:
• 1,1 miljoen euro
besteden aan projecten
in Nederland
• Ruim 60 projecten
steunen
• Waaronder SchuldHulp
Maatje: 8.300 mensen
met schulden kregen
zo persoonlijke
begeleiding
• En diaconaal vakantie
werk waardoor 2.529
kwetsbare mensen op
vakantie konden

Dorpssoep Leersum won de publieksprijs Smaakmaker 2017
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Campagne zet
aan tot denken
en roept
gemengde
reacties op

Rond Pasen voerde Kerk in Actie de
mediacampagne ‘Geloven in delen’.
In tv-spotjes werd een afbeelding van
Jezus versnipperd en uitgespreid over
de wereld. Als beeld voor de kerk in
actie die wereldwijd het voorbeeld
van Jezus navolgt, die het ultieme
offer gaf: Zijn leven.
Niet iedereen kon de spotjes
waarderen. Er kwamen zo’n 400
klachten binnen bij het dienstencentrum. Kerk in Actie heeft vooraf
en achteraf onderzoek gedaan.
Daaruit bleek het volgende:
• De campagne werd zeer divers
beoordeeld, maar per saldo
positief
• Actieve leden van de Protestantse
Kerk waren het meest positief,
vooral de flanken (niet-actieve
leden en zeer actieve leden)
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KERNCIJFERS CAMPAGNE 2017
• 5.559.532 personen hebben de
spots
1 keer of vaker gezien op tv
• 500.000 exemplaren van het
magazine
ZEGEN verspreid
• 120.000 personen bereikt met
de spots
op facebook
• 15.000 views van filmpjes op
youtube

reageerden negatiever
• Een ruime meerderheid vond de
campagne en de boodschap ervan
passen bij Kerk in Actie en de
nieuwsgierigheid prikkelen.

wereld. Hun snippers waaieren uit
en komen terecht bij projecten die
Kerk in Actie steunt. Om daarmee te
benadrukken dat de kerk wereldwijd
het voorbeeld van Jezus navolgt om
te delen.

Wereldwijd delen
Dit jaar is rondom Pasen deel 2
van de campagne uitgezonden.
Deze keer waren in de commercials
mensen van Kerk in Actie te zien
die een afbeelding van zichzélf
versnipperen en uitstrooien over de

Op www.gelovenindelen.nl vindt u
prachtige filmpjes van de projecten
die in 2018 centraal staan. Ook
vertellen de Kerk in Actie-medewerkers waarom zij geloven in delen en
meewerken aan de campagne.

berichten

PINKSTERCOLLECTE

VERSTERK DE
KLEINE KERKEN
IN BANGLADESH
Deze Pinksteren collecteren kerken in het hele land
voor Bangladesh. In dit islamitische land behoren
christenen tot de armste bevolkingsgroepen.
Samen met lokale kerken steunt Kerk in Actie
hen met leiderschapstrainingen voor
voorgangers, bijbelonderwijs, alfabetiseringscurssen, vakopleidingen, microkredieten en
huiswerkbegeleiding voor kinderen.

FINANCIEEL

JAARVERSLAG
2017
In dit Kerk in Actie Magazine leest
u wat Kerk in Actie in 2017 heeft
kunnen doen met bijdragen van
donateurs, kerken en diaconieën.
Het uitgebreide financiële jaarverslag 2017 is te downloaden via
kerkinactie.nl/jaarverslag.

Steun dit werk via de zendingscollecte in uw
kerk of maak uw bijdrage over via:
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. collecte Pinksterzending.
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Heer onze God,
De wereld, ooit zo mooi en goed,
staat altijd ergens wel in gloed
van vuur dat doodt.
Heer, geef ons in dit Pinksteruur
Uw liefdesvuur dat sterker is
dan macht en tijd,
dat groot is en de mens bevrijdt,
echt vrij maakt om de weg te gaan
achter u aan.
Dat wij ons dan met eenvoud tooien
en om ons heen Uw warmte strooien
die blijven zal in vrede,
vrede overal.
Amen
Jeanette van Osselen-Riem
(via Scheppingvieren.nl)

