Aan de leden van de pastorale teams van de
Parochies in het bisdom Haarlem ‐ Amsterdam

Haarlem, 7 mei 2015

Betreft: actie voor slachtoffers aardbeving Nepal

Geachte lezer,
‘Ik zag dat er heel veel is vernietigd. Zoveel gebouwen ingestort en gebarsten. Ik zag lichamen op straat.
Mensen zijn nog steeds gevangen in gebouwen en we weten niet of ze dood of levend zijn... We zijn de
internationale gemeenschap erg dankbaar voor de steun, voor uw gebeden en voor uw vertrouwen in Caritas
Nepal’, schrijf Fr. Pius Perumana SJ, directeur van Caritas Nepal.
Via deze brief vragen wij om uw gebeden en om in uw parochie een speciale collecte te organiseren voor de
slachtoffers van de aardbeving in Nepal. ‘Wij doen een beroep op u om edelmoedig bij te dragen. Nepal heeft
onze hulp hard nodig,’ aldus de bisschoppenconferentie eerder deze week.
De kerk is er. En helpt!
De laatste cijfers spreken over minstens 4.300 doden en meer dan 8 miljoen mensen die zijn getroffen door
deze verschrikkelijke ramp.
De kerk is daar waar nodig is en helpt. Nu dus ook in Nepal. Via hun kerkelijk netwerk weet de stichting
Bisschoppelijke Vastenaktie wat er nodig is en kunnen zij onze bijdrage effectief besteden. In eerste instantie is
dat vooral voedsel, onderdak, schoon water en – om het uitbreken van ziektes te voorkomen – sanitaire
voorzieningen. En essentiële goederen als dekens, kleding, potten en pannen en voorzieningen om te kunnen
koken. Caritas Nepal kan alle hulp en steun van de Nederlandse katholieke gemeenschap gebruiken.
Aandacht voor nationale hulpactie
Mgr. Punt, referent Missie en ontwikkelingssamenwerking, vraagt de katholieke gemeenschap in actie te
komen en een speciale collecte te organiseren voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal. Daarmee
kunnen we als kerk en parochies laten zien dat we daadwerkelijk broeders en zusters zijn van de mensen in
Nepal. We hebben daarvoor het weekend van 9 en 10 mei gekozen. Daarvoor vragen wij uw medewerking.
Collecteopbrengsten voor Nepal
Mgr. Punt heeft de Bisschoppelijke Vastenaktie verzocht voor deze extra collecte bankrekeningnummer
NL38 INGB 0002 0105 34 ter beschikking te stellen. Zij heeft een directe lijn met Caritas Nepal, waardoor de
hulp van de Nederlandse kerkgemeenschap via de lokale katholieke kerk direct ter plaatse komt.
Daarom roepen wij u op om in de weekendvieringen van 9 en 10 mei de slachtoffers te gedenken in de
voorbede en de speciale collecte te houden.

+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem‐Amsterdam

Praktische informatie:
Collecteopbrengst weekendvieringen 9 en 10 mei
Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie,
Rekeningnummer IBAN: NL38 INGB 0002 0105 34
onder vermelding van: AARDBEVING NEPAL, actie Nederlandse Kerkprovincie

Suggestie voor de voorbede:
Goede God, wij bidden U voor de door een zware aardbeving getroffen mensen in Nepal.
Wij bidden om kracht en troost voor de overlevenden en een spoedig herstel voor de gewonden.
Wij bidden voor een grootmoedige inzet van hulpverleners
en dat velen bereid zijn om onze zusters en broeders in Nepal ruimhartig te ondersteunen.
Laat ons bidden…

Gebed
Barmhartig en liefdevolle God,
wij bidden voor onze broeders en zusters in Nepal ,
voor hen die gestorven zijn,
en voor degenen die rouwen.
Dat Uw genade Uw volk
mag zegenen en troosten.
Voor degenen die bang zijn;
geef hen vrede.
Voor degenen die zwoegen om te redden;
geef hen kracht.
Voor degenen die verloren zijn;
dat zij mogen schuilen onder Uw vleugels.
Open onze harten Heer,
help ons uw volk nabij te zijn,
in onze acties en gebeden.
Door Christus onze Heer,
Amen
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