Geef voor het werelddiaconale werk
van Kerk in Actie
Kerk in Actie steunt het werk van Lviv Education Foundation in 2018
met € 28.460,-.

LEF wil 120 vrijwilligers van acht
lokale kerken begeleiden om sociale
initiatieven in hun stad op te zetten.

Samen zijn we de kerk in actie
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
in de collectezak
op rekeningnummer NL89ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie,
o.v.v. collecte Werelddiaconaat Hervormingsdag.

Postadres: Postbus 456, 3500 AL Utrecht

Kerk zijn
voor de samenleving

Telefoon: (030) 880 14 56

Dankzij u kan Kerk in Actie Lviv Education Foundation (LEF) en andere
werelddiaconale projecten steunen.

E-mail: info@kerkinactie.nl

Alvast heel hartelijk dank!
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De kerk als goede buur
Door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten
in Oekraïne hebben veel inwoners 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
wél 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 met cursussen en bekijkt samen
met de kerken wat de noden zijn in de wijk en hoe de kerk het beste kan helpen
om er iets aan te doen. Het is een groot probleem dat kinderen en jongeren uit
arme gezinnen vaak aan hun lot worden overgelaten. Kerken kunnen het verschil
maken door in hun omgeving activiteiten te organiseren voor en met jongeren.
Zo leren zij inzien dat zij van waarde zijn en hun leven positief kunnen beïnvloeden.

Kerken kunnen het verschil maken door in hun omgeving
activiteiten te organiseren voor en met jongeren.

Jongeren actief
voor de kerk
Father Vasyl uit het
dorp Skala Podilska wil
graag dat jongeren in
zijn kerk actief worden
en iets doen voor de
gemeenschap.
Bijvoorbeeld een dag
met muziek organiseren

voor de bewoners van het bejaardentehuis of activiteiten voor
de kinderen tijdens het zomerkamp voor arme gezinnen. Father
Vasyl staat open voor initiatieven vanuit de jongeren zelf, ook
als deze niet direct lijken te passen bij de kerk. Mooi voorbeeld
is de sportruimte voor jongeren die in de wijk is geopend.
LEF heeft met een kleine bijdrage mogelijk gemaakt dat de
jongeren tweedehands sportmateriaal konden aanschaffen.
Denisov Mykhailo: “Voor mij is de sportschool een manier
om jezelf te hervinden, te motiveren en te verbeteren. Het
biedt de mogelijkheid om ook anderen te helpen. Ik ben blij dat jonge mensen
zoals ik dankzij sport schadelijke gewoonten achter zich kunnen laten.”
Een beter leven
Sofia (14 jaar) deed mee met het LEF project ‘Gezegend en
Barmhartig’. Ze leerde er om mensen in verschillende
levensomstandigheden te kunnen bijstaan. Maar ook hoe je
mensen kunt stimuleren op een andere manier naar hun leven
te kijken. “Dit project leert mij open te staan voor andere mensen en zelf ook
een beter persoon te worden.”
Verschil maken
Kerken kunnen zo een verschil maken in de samenleving. Het project versterkt
kerken om sociale initiatieven te ontplooien, zoals een zomerkamp voor
kinderen uit arme gezinnen. 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.
www.kerkinactie.nl/hervormingsdag

