OOK DIT JAAR WEER: KERSTACTIE VOOR SYRISCHE KINDERBIJBELS.

Het Syrisch orth. klooster te Glane

(Zie http://www.morephrem.com/nl/ )

In Glane bij Enschede ligt het Syrisch
Orthodoxe klooster Mor Ephrem. Sinds 1981
wordt van hieruit veel hulp geboden aan de
Syrische vluchtelingen in Nederland (en
Duitsland) bij hun integratie in de
samenleving. Ook op religieus gebied zijn er
allerlei projecten om de vaak getraumatiseerde
vluchtelingen en hun kinderen zo goed
mogelijk op te vangen en te ondersteunen in
het weer oppakken van hun leven.

Vorig jaar is er vanuit de Oud-Katholieke en Anglicaanse Kerk Utrecht een gezamenlijke actie geweest
om naar Nederland gevluchte Syrische kinderen met Kerstmis een door de aartsbisschop Mor
Polycarpus zelf geschreven Syrische kinderbijbel te kunnen geven, zodat ze in hun eigen taal het
Kerstverhaal konden lezen en hopelijk zo weer iets van God’s vrede en licht mochten ervaren en even
het verleden vergeten. De actie werd een succes. Er konden 200 kinderen een eigen bijbel ontvangen!
Sinds vorig jaar zijn er echter weer vele nieuw gevluchte Syrische kinderen bijgekomen. Ook aan hen
zouden wij graag een eigen kinderbijbel met Kerstmis willen geven. Bovendien wil het klooster
komende tijd AZC’s langsgaan om ook de ouders religieuze literatuur ter bemoediging aan te bieden.
Dit kost veel geld, geld dat het klooster zelf niet allemaal kan opbrengen. De kinderbijbels kosten b.v.
al € 25 per stuk. Vandaar dat wij onze actie ook dit jaar willen voortzetten.

De Syrische kinderbijbel

De feestelijk uitreiking van
de kinderbijbels. Kerstmis
2015
(http://www.okkn.nl/pagina/37
97/syrische_kinderbijbels)

Enkele gewenste boeken

Indien U aan deze actie wilt bijdragen verzoeken wij U vriendelijk Uw bijdrage over te maken
op een van de volgende rekeningnummers:
NL 06 ABNA 0214 1901 29 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort, onder
vermelding van: ‘Syrische kinderbijbels’.
NL 92 TRIO 0197 7238 61 t.n.v. Holy Trinity Anglican Church te Utrecht, onder vermelding
van ‘Syriac bibles for Syrian refugee children’.
Uw bijdrage zal met grote dankbaarheid ontvangen worden.

