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Albanese kerken dragen
een steen(tje) bij



www.project1027.nl/albanese-kerken-dragen-bij/

ALBANIË IS EEN LAND IN ONTWIKKELING, MAAR HELAAS 
IS ER NOG VEEL WERKLOOSHEID EN ARMOEDE EN ZIJN DE 
SOCIALE VOORZIENINGEN BEPERKT. HEEL VEEL ALBANE-
ZEN ZIJN DAAROM AANGEWEZEN OP HULP VAN FAMILIE OF 
ANDERE NAASTEN. HIER LIGT OOK EEN MOOIE OPDRACHT EN 
KANS VOOR KERKEN: DOOR UIT TE REIKEN NAAR MENSEN IN 
NOOD KUNNEN ZE GODS LIEFDE ZICHTBAAR MAKEN.

Een groep Albanese kerken startte vorig jaar een traject om 
het bewustzijn bij gemeenteleden nog meer te stimuleren en om 
samen met hen te investeren in diaconale activiteiten waar hun 
naasten bij gebaat zijn. Denk daarbij aan kleine werkgelegen-
heidsinitiatieven, voedselhulp, zaaigoed en medische kampen in 
afgelegen gebieden, waar mensen vanwege armoede verstoken 
zijn van basis medische hulp. Wij willen deze initiatieven van harte 
ondersteunen.

Arjeta (niet haar echte naam) verloor vo-
rig jaar tijdens een aardbeving haar beide 
ouders. Ze leeft sindsdien bij haar oma en 
mede dankzij de lokale kerk is er nu een ap-
partementje voor hen gevonden en inge-
richt. Ook kreeg Arjeta een telefoon, zodat ze 
tijdens de lockdown haar schoollessen kon 
blijven volgen. De voorganger van de plaat-
selijke kerk gaat regelmatig naar ze toe om te

horen hoe het gaat. Er is psychiatrische hulp geregeld en ze krij-
gen elke maand eten via de voedselbank. De liefde die ze ontvan-
gen, maakt Arjeta en haar oma heel dankbaar. 

De GZB wil de Albanese kerk ondersteunen, zodat zij op 
haar beurt een steen(tje) kan bijdragen in haar

omgeving. Helpt u ons mee bij deze missie? 

Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op
NL29 INGB 0000 0280 16 t.n.v. Project 10:27,

o.v.v. AL.3.105 – Albanië.  Hartelijk dank! 
Meer informatie kunt u vinden op:

Project 10 27
Postbus 28
3970 AA  Driebergen

088 102 7000
info@project1027.nl
www.project1027.nl


