Samen betrekken we Rwandese
jongeren bij de kerk
Kerk in Actie steunt in 2016 het jongerenprogramma van de EPR met
20.000 euro.

Meer jongeren in
Rwandese kerk

Samen zijn we Kerk in Actie
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen van
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.

Geeftips:
• voor € 20 kan een jongere mee met het jaarlijkse jongerenkamp,
• voor € 3,50 kan een jongere meedoen met het vakantieprogramma op scholen,
• voor € 25 kan een gemeente een jongerencomité trainen.

Pinksteren: start ‘Kids in Actie’
Iedereen, groot of klein, kan delen met anderen, dichtbij of ver weg! Wilt u graag aan
uw (klein)kinderen meegeven dat we mogen geloven in delen? Kom dan samen bij
Kids in Actie, de kinderclub van Kerk in Actie voor (groot)ouders en
hun (klein)kinderen. Lees hier meer over op www.kerkinactie.nl/kids.

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 Zending Pinksteren
Alvast heel hartelijk dank!
Dankzij u kan Kerk in Actie het jongerenprogramma van EPR en andere
zendingsprojecten die we wereldwijd uitvoeren, blijven ondersteunen.
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Rwandese jongeren
betrekken bij de kerk
Ook biedt de kerk kansen
voor hun toekomst. De

Veel jongeren in Rwanda verlaten de kerk wanneer zij naar de hoofdstad trekken of

jongeren krijgen bijvoorbeeld

overstappen naar een pinksterkerk. In de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda, partner

ondersteuning om een

van Kerk in Actie, zijn jongeren juist volop actief. Ook kunnen ze dankzij de kerk aan

beroepsopleiding te volgen

hun toekomst werken.

en ze leren hoe ze een eigen
onderneming kunnen starten.

Rwandese jongeren die naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, sluiten zich daar

Ze vormen kleine solidariteits-

vaak niet aan bij een kerk. In hun eentje zijn ze echter onvoldoende opgewassen tegen

groepen en investeren samen

problemen waar ze in de stad tegenaan lopen, zoals

in veelbelovende initiatieven.

armoede, geweld en werkloosheid. De Presbyteriaanse
Kerk in Rwanda (EPR) besloot een paar jaar geleden

Jackson Uwizeye is een van de jongeren. Door een training van de

meer jongeren bij de kerk te betrekken en ze te helpen

EPR kwam hij op het idee zijn eigen reisbureau te starten. “Ik ben

om steviger in hun schoenen te staan.

heel blij met het werk van de kerk. Mijn bedrijf bestaat nu twee jaar
en het biedt inmiddels werk aan vijf mensen, inclusief mezelf.”

Veelbelovend
Met steun van Kerk in Actie zet de EPR jongerencomités
op, die allerlei activiteiten organiseren. De jongeren
delen hun geloof bijvoorbeeld op een bijbelclub, geven
leiding aan kerkelijke activiteiten zoals de zondags-

Jackson Uwizeye: “Ik ben heel blij met het werk van de kerk.
Mijn reisbureau groeit.”

school of doen mee met een muziekgroep of koor, met
sportevenementen of jongerenkampen. Iedere maand
organiseren de jongeren zelf themadiensten, waar ze
optreden met een eigen band of koor.

Steun de Rwandese kerk
Jongerenkamp: � 20 per jongere
Vakantieprogramma op scholen: � 3,50 per jongere
Training jongerencomités: � 25 per gemeente
Training jeugdleider of predikant: � 45,00 per persoon
Lees op de achterkant hoe u kunt bijdragen.

