
Al enkele maanden houdt de coronacrisis de wereld in z’n greep. Een klein virus treft miljoenen mensen 
en dan vooral in regio’s met veel armoede en kwetsbare zorgstelsels. Voor hen is dit virus een regelrechte 
ramp! Er heerst angst om ziek te worden terwijl er geen toegang is tot goede medische zorg. Ook betekent 
een lockdown zomaar: geen inkomsten en dus geen eten.

Diaconale hulp
Kerkenhelpenkerken.nl, het noodhulpinitiatief van 
de GZB, de CGK en Verre Naasten, start op verzoek 
van partnerorganisaties een corona-noodhulp-actie. 
Deze lokale kerken en christelijke organisaties bieden 
diaconale hulp in hun eigen dorp of  gemeenschap 
waar zij de mensen kennen en weten waar de nood 
hoog is. Kerkenhelpenkerken.nl wil deze hulp graag 
ondersteunen. 

Allerlei kerken delen al zakken rijst uit, of pakketten 
met bijvoorbeeld linzen, sojabonen, olie, zout 
en zeep. Ook zijn er kerken en organisaties  die 
het coronavirus bestrijden via hygiëne- en 
gezondheidsadvies. Andere organisaties proberen 
het gemis aan ziekenhuizen en doktersposten in hun 
regio op te vangen. Dat doen zij door te voorzien in 
mondmaskers, handschoenen en zuurstofflessen, 
zodat corona-patiënten tóch verzorgd kunnen 
worden.

Levensreddend
De hulp die de kerken bieden kan in sommige 
gevallen levensreddend zijn! Bovendien willen we 
kerken in staat stellen om van grote betekenis te zijn

voor hun gemeenschap. Zij richten zich namelijk 
niet alleen op mensen binnen de kerkelijke kring, 
maar op de hele gemeenschap. Zo laten zij Jezus’ 
licht schijnen in de zwaar getroffen regio’s.

Bid én geef 
Bid je mee voor alle getroffenen wereldwijd, maar 
ook voor de kerken en organisaties die lokaal de 
situatie proberen te verlichten? Bid, maar help 
ook mee! Geef een gift, dat kan snel: scan de QR-
code hieronder met je telefoon of geef via het 
donatieformulier op de website: 
www.kerkenhelpenkerken.nl. Alvast bedankt!

kerken helpen 
kerken is een 
initiatief van:

Lokale kerken bieden diaconale noodhulp. 
Bid mee en geef! 
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