Geef voor het zendingswerk van
Kerk in Actie
Kerk in Actie steunt het werk van MCCP in Bangladesh in 2018
met € 35.000
Geeftip:
• Voor € 5,- krijgen 10 kinderen materialen voor de zondagschool
• Voor € 60,- krijgt een vrouw een training en een naaimachine
• Voor € 135,- kan een pastor een training volgen

Geloven in delen
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus
willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd
mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.
Kerk in Actie voert het werk uit namens de Protestantse Kerk in
Nederland, tien oecumenisch georiënteerde kerken en organisaties
en namens een groeiend aantal particuliere donateurs.

Doet u ook mee?
Ja, ik geef

Versterk de kleine
kerken in Bangladesh

in de collectezak
	
op rekeningnummer NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie,
o.v.v. collecte Pinksterzending

Postadres: Postbus 456, 3500 AL Utrecht
Telefoon: (030) 880 14 56
E-mail: info@kerkinactie.nl

Dankzij u kan Kerk in Actie het werk van MCCP en andere
zendingspartners steunen.
Alvast heel hartelijk dank!
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Christen zijn in Bangladesh
In het overwegend islamitische Bangladesh groeit de christelijke kerk,
maar de gelovigen op het platteland van het Mymensingh district
behoren tot de allerarmsten van de samenleving.
Ze verdienen minder dan één euro per dag. De meesten kunnen niet lezen of
schrijven. “Mensen vermeden zelfs ons dorp omdat wij zo achtergebleven waren en
horen bij een lage kaste,” vertelt Peter. Hij woont in het dorp Mirjapur en behoort tot
de onaanraakbaren binnen het hindu-geloof. Peter heeft daardoor nooit onderwijs
gehad. En hij is niet de enige.

“Met mijn naaimachine verdien ik genoeg geld om mijn vader
te helpen en om te studeren!” (Chompa)

Respect en een inkomen
Het Mymensingh church care program
(MCCP) van de Mymensingh Baptist Church,
partner van Kerk in Actie, biedt hulp in allerlei
vormen. Er zijn leiderschapstrainingen voor
voorgangers en alfabetiseringscursussen
voor volwassenen. Op de zondagsschool
krĳgen kinderen elke week bijbelonderwijs.
Door de week is er huiswerkbegeleiding
voor schoolgaande kinderen. Veel ouders
kunnen niet lezen of schrijven, dus hun
kinderen geen hulp bij hun huiswerk geven.
Ook Peter is lid van de kerk en volgde er
cursussen. “Ik kan nu de Bijbel en de krant
lezen,” vertelt hij trots. Omdat veel
gemeenteleden het hoofd nauwelijks boven

water kunnen houden, helpt de
kerk ook met microkredieten en
beroepstrainingen. Peter, die
graag tuiniert, kocht met een
lening van MCCP een stuk land
erbij. Dat bezorgde hem niet
alleen meer inkomen, maar ook
het respect van zijn dorpsgenoten.
“Ze komen bij me voor advies
over hun tuin. Dat geeft mij de
kans om ook het evangelie met
hen te delen.”
Bij MCCP krijgen vrouwen speciale aandacht. Want zij zijn in Bangladesh
ernstig achtergesteld. Bovendien hebben ouders vaak te weinig geld om hun
dochters naar school te laten gaan. Ook de vader van de jonge Chompa kan zijn
gezin maar nauwelijks onderhouden. “Ik wilde wel graag bijdragen aan het
gezinsinkomen,” vertelt Chompa, “maar zonder opleiding vind je geen werk.”
De MCCP bood haar een cursus aan en gaf haar een kleine lening voor een
naaimachine. “Met mijn naaimachine verdien ik genoeg geld om mijn vader te
helpen en om te studeren! Ik geef nu zelfs alfabetiseringscursussen en
bijbellessen aan de vrouwen van mijn dorp. Dankzij de kerk heb ik hoop
gekregen voor de toekomst.”

Steun de kleine kerken in Bangladesh
MCCP geeft christenen op het platteland in Bangladesh nieuwe kansen. In 2018
wil MCCP twintig lokale kerken ondersteunen om bloeiende gemeenschappen
van hoop te zijn. Lees op de achterkant hoe u kunt bijdragen.

