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Zondag 6 september collecteren we voor hulp
aan Syrische vluchtelingen in Jordanië en
Libanon
De gezamenlijke diaconieën van de PGA hebben
voor de jaren 2019 en 2020 ten behoeve van
werelddiaconaat een project gekozen van Kerk in
Actie (dit is de hulporganisatie van de PKN). Het
project wil hulp bieden aan Syrische vluchtelingen
in kampen in Jordanië en Libanon, collecten voor
dit project willen we van harte bij u aanbevelen.
Met nieuwsbrieven als deze informeren we u
regelmatig over de achtergronden van het project,
de collecte opbrengsten, sponsorevenementen en
bijzondere verhalen van mensen die zich inzetten
voor Syrische vluchtelingen.
In deze nieuwsbrief staan we stil bij de gevolgen
van de explosie in Beiroet.
Collecte opbrengsten tot op heden:
€ 24.713,25
U kunt uw gift storten op
NL20INGB0000139631
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
o.v.v. Syrische vluchtelingen

de geparkeerde auto’s beneden. Met kloppend hart
speur ik tussen de auto’s naar kinderen, die vaak
met hun speelgoed op de parkeerplaats spelen.
Gelukkig zijn ze er nu niet.”
Ik denk aan mijn kinderen en kleinkinderen
“Op mijn radio op batterijen luister ik naar de
afschuwelijke berichten en besef langzaam welke
horror ons treft. Als de elektriciteit het weer doet,
kijk ik op televisie naar alle beelden. Dan gaat de
bel. Mijn kleinkinderen, die met hun ouders een
paar dagen in de bergen waren, staan voor deur.
“Ons huis is geraakt, papa en mama zijn kijken.”
Als ze een tijd later bij ons aankomen, vertelt het
gezicht van mijn dochter alles al. Het appartement,
anderhalve mijl van de explosie, is ernstig
beschadigd en ook binnen is het meeste verwoest.
We kijken elkaar aan en danken God dat ze niet
thuis waren.”
Zoveel mensen, gebouwen en essentiële
goederen verwoest

“Het hele land is in shock. De verwoesting is
onbeschrijfelijk. Middenin een enorme
economische crisis vanwege de corona pandemie
gebeurt nu dit afschuwelijke drama.” Sylvia
Haddad is directeur van een onderwijsinstelling
voor kinderen en jongeren in vluchtelingenkampen
in Libanon. Vanuit haar woonplaats Beiroet
beschrijft Sylvia de totale ontreddering van de
Libanezen.

“De volgende morgen wordt pas echt duidelijk
welke ramp zich heeft voltrokken. De haven van
Beiroet is weggevaagd. Een groot deel van de ruim
duizend havenarbeiders is verdwenen onder het
puin of in de zee. De grootste graansilo met ruim
85 procent van de tarwe van ons land, is weg. Net
als zoveel containers met essentiële
benodigdheden als medicijnen en voedsel.
Gebouwen rondom de haven zijn enstig verwoest,
waaronder de prachtige oude Libanese gebouwen
in en rond het historische Jemaizeh street. Op
straat zie je mensen op zoek naar geliefden. Met
hun foto geklemd op de borst gaan ze langs elk
ziekenhuis en mortuarium.”

Ik denk aan een aardbeving of bombardement

Haven en ziekenhuizen ernstig getroffen

“Het is dinsdag 4 augustus 19 uur als alle
gebouwen in Beiroet de grond onder zich voelen
schudden. Ook mijn flat, ik woon op de tiende
verdieping, trilt. Eerst denk ik aan een aardbeving.
Terwijl ik naar beneden wil rennen, bedenk ik me
en kijk uit het raam. Eigenlijk verwacht ik
vliegtuigen te zien; de bombardementen zitten nog
vers in ons geheugen. Maar de lucht is leeg. Wel
zie ik ramen naar beneden vallen, het glas landt op

“De gevolgen van deze explosie zijn desastreus. In
de haven kunnen geen goederen meer
binnenkomen. Dit terwijl Libanon 80 procent
importeert van wat ze consumeert. De timing kon
niet slechter. Al maanden teistert een economische
crisis ons land. Honderdduizenden mensen
kunnen geen voedsel, medicijnen of brandstof
meer kopen. Ondertussen gaat het coronavirus
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rond, die dus al een enorme druk op de
ziekenhuizen legde. Door de explosie werden drie
grote ziekenhuizen ernstig geraakt. Om gewonden
te helpen, verleent medisch personeel nu eerste
hulp op hun parkeerplaats.”
Jongeren uit vluchtelingenkampen verlenen
hulp
“De Palestijnse kampen liggen ver van de haven.
Toch voelden onze twee onderwijscentra die het
dichts bij Beiroet liggen, de explosie. Ramen en
deuren sneuvelden en mensen renden in paniek
rond in angst voor een aardbeving. De jongeren
van het centrum in het vluchtelingenkamp zijn
getraind om zich in te zetten voor kwetsbare en
oudere mensen. Ze doen wat ze kunnen om te
helpen.”

netwerk waar Kerk in Actie lid van is, zullen lokale
kerken en organisaties op korte termijn
ondersteund worden bij het uitdelen van voedsel,
kleding en hygiënematerialen. Op de langere
termijn zal geholpen worden bij het herstel van
gebouwen en traumaverwerking.
Beiroet is een geslagen stad die maar langzaam
zal herstellen. Boven Achrafieh wappert een grote
Libanese vlag met een rouwband. Deze explosie
zal nog lang nagalmen
Lees verder op https://www.kerkinactie.nl/kom-inactie/bidden/gebed-voor-beiroet
Voor de Nederlandse kerken heeft priester
Antonios een belangrijke boodschap:
“Behoud het geloof. We hebben ontdekt dat
het geloof het allerbelangrijkste is. En
naastenliefde. Naastenliefde verbindt ons met
elkaar. God is liefde. Als we bidden voor
mensen in nood, dan bidden we eigenlijk voor
het hele lichaam van Christus.”
Gebed voor Beiroet (* Kerk in Actie)

Wilbert van Saane en zijn vrouw Rima van SaaneNasrallah zijn door Kerk in Actie uitgezonden naar
Libanon. De uitzending wordt ondersteund door de
Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Wilbert en
Rima wonen en werken al geruime tijd in Libanon,
samen met hun kinderen Christina en Pieter.
Op de dag van de explosie waren Wilbert, Rima en
kinderen in het land, maar gelukkig waren ze
elders in het land op veilige afstand. Op de website
van kerk in actie kun je hun ervaringen en de hulp
ontwikkelingen lezen van een totaal verwoeste
stad:
“In de stad is de verwoesting alom zichtbaar. In het
havengebied liggen de loodsen in puin en er is een
enorme krater geslagen, meer dan veertig meter
diep. Als je door de getroffen woonwijken loopt of
rijdt, word je stil van wat je ziet: vernielde gevels en
daken; auto’s onder het puin; ontwrichte deuren en
kozijnen; en overal glas, glas, glas. Van
verschillende kanten horen we over de shock,
veroorzaakt door de oorverdovende knal, de
impact van de luchtverplaatsing, en de
rondvliegende stukken glas, steen en metaal. Een
collega vertelt dat haar zuster twee uur na de
ontploffing alleen maar kon huilen”
Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het
andere moment dakloos geworden. Huizen en
bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets
meer. Via ACT, het internationale kerkelijke

Vader in de hemel,
God, we bidden U voor de inwoners van Beiroet,
een zware explosie in de haven bracht verwoesting
en dood. We voelen ons zo machteloos in dit
verdriet, daarom wenden wij ons tot U.
U bent de enige die sterker is dan al het leed.
Vader, wilt U omzien naar Uw land, Libanon.
Wij danken U dat Wilbert en Rima van Saane en
hun kinderen ongedeerd zijn,en veilig temidden
van alle verwoesting.Wij bidden U voor hen in deze
moeilijke situatie,wees hen nabij in deze tijd.
Wij bidden u voor onze partners ter plekke,
Near East School of Theology, Middle East Council
of Churches en Youth for Christ,
plaatsen waar zovelen worden opgeleid om Uw
kerk in het Midden-Oosten te dienen.
Hun gebouwen zijn zwaar beschadigd.
Wilt u hen nabij zijn in deze donkere dagen?
We vragen U om kracht voor de hulpdiensten,
voor hulpverleners die hun leven wagen in het
zoeken naar slachtoffers,
voor artsen en verpleegkundigen die de gewonden
behandelen,
voor wie hun huizen volledig zijn verwoest,
voor iedereen die getroffen is door deze grote
ramp.
Grote God, U ziet al dit leed.Ontferm U over
Beiroet.U bent de enige die redding kunt bieden.
En we vertrouwen op U!

Amen

