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Door de economische crisis en het militaire conflict in het oostelijk
deel hebben veel inwoners van Oekraïne grote moeite om de eindjes
aan elkaar te knopen. Gezinnen moeten vaak rondkomen van minder
dan
€ 50 per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie
en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de overheid.
Mensen hebben wel veel vertrouwen in de kerk. Met het project ‘De Goede Buur’ wil LEF (Lviv Education
Foundation), partnerorganisatie van Kerk in Actie, kerken stimuleren om sociale initiatieven te ontplooien
in hun dorp of stad. LEF begeleidt hen daarbij door het aanbieden van cursussen. Gezamenlijk wordt er
gekeken wat de noden zijn in de wijk en waar de kracht van de kerk ligt om er iets aan te doen. Kinderen
en jongeren uit arme gezinnen worden vaak aan hun lot overgelaten. Kerken kunnen een verschil maken
in hun omgeving door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren voor en met jongeren. Zo leren zij inzien dat
zij
van waarde zijn en hun leven positief kunnen beïnvloeden. LEF werkt vooral samen met jonge
predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. Er is
veel behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van organisatie, management en vrijwilligers.
LEF wil 120 vrijwilligers van acht lokale kerken begeleiden om sociale initiatieven in hun stad op te zetten.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van LEF in Oekraïne en andere
werelddiaconale projecten. Helpt u mee?

Bericht voor het kerkblad
Kerk zijn voor de samenleving
Door de economische crisis en het militaire conflict in het oostelijk deel van het land, hebben veel
inwoners van Oekraïne grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Met het project ‘De Goede
Buur’ wil LEF, partner van Kerk in Actie, kerken stimuleren om sociale initiatieven te ontplooien in hun
dorp of stad. LEF begeleidt hen daarbij met cursussen. Gezamenlijk wordt gekeken naar wat de noden in
de wijk zijn en waar de kracht van de kerk ligt om er iets aan te doen. LEF wil 120 vrijwilligers van acht
lokale kerken begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie werelddiaconale projecten, zoals LEF in Oekraïne.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
collecte Hervormingsdag.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/hervormingsdag

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

