Aan de kerken van Haarlem en omstreken

Haarlem, 22 november 2018

Beste mensen,
Met deze brief informeren we jullie over de actie Haarlem Geeft Licht die op 20 november
gestart is in Haarlem. Namens alle kerken van Haarlem (via Stem in de Stad) zijn we hier nauw
bij betrokken en volgens ons is dit een eenvoudige en uitstekende manier om als kerken iets te
betekenen voor de vluchtelingen in Nederland en elders.
Het verhaal achter de actie
Al zeven jaar wordt Syrië getergd door geweld en instabiliteit. Miljoenen mensen in en buiten
Syrië zijn ontheemd. Een behoorlijk aantal Syrische gezinnen heeft inmiddels ook in Haarlem
onderdak gevonden. Wellicht komen zij ook in jullie kerk? Hun kinderen kunnen in ons
welvarende land, met goed onderwijs en goede gezondheidszorg, veilig opgroeien. Voor veel
van hun landgenootjes geldt dit niet. Zij zijn achtergebleven in eigen land of gevlucht naar
buurlanden. Het leven is er moeilijk, zeker voor kinderen die veel verschrikkingen hebben
meegemaakt. Er is weinig oog voor dit leed en er is vaak geen onderwijs voor de kinderen,
waardoor de ontwikkeling van deze kinderen stilstaat en zij opgroeien zonder hoop voor de
toekomst.
Voor wie is de actie?
Onze decemberactie richt zich op deze Syrische kinderen die opgroeien in het door onrust
verscheurde land én gezinnen van statushouders in Haarlem. De actie is een samenwerking
tussen Stem in de Stad en SOS Kinderdorpen. Samen willen wij zoveel mogelijk geld
inzamelen om te zorgen voor het welzijn en de ontwikkeling van Syrische kinderen tijdens de
langdurige crisis. SOS Kinderdorpen biedt in Syrië bescherming, onderwijs en zorg aan
Syrische ontheemde kinderen. Stem in de Stad en de lokale kerken hebben juist veel contact
met de statushouders in Haarlem. Zij worden ondersteund bij het integratieproces en opbouwen
van hun nieuwe leven in Nederland. Met de opbrengst van deze actie kunnen we kinderen in
Syrië en in Haarlem ondersteunen. En we hopen met onze actie een verbinding te leggen
tussen de kinderen in Syrië, de statushouders in Haarlem en de Haarlemse inwoners.
Hoe kunnen Haarlemmers helpen?
Vanaf 20 november 2018 kan iedereen die mee wil doen, symbolisch, een lampje in de
kerstboom op de Grote Markt kopen. Dat kan door een donatie van 5,- euro (of meer) op
www.HaarlemGeeftLicht.nl. Gezamenlijk zorgen we dan voor een mooi verlichte kerstboom en
vormen zo een lichtpuntje voor de vluchtelingenkinderen. Want de opbrengst van de lampjes is
voor hen bestemd.
Wat kunnen kerken doen?
Als kerken kunnen we onze gemeenteleden over deze mooie actie informeren en hen
aanmoedigen om een (of meer) lichtjes te kopen. Of samen als kerk kunnen we een heleboel
lichtjes kopen. Maar er kan natuurlijk veel meer! Wij hopen dat kerken (bijvoorbeeld via
zondagschool of jeugdgroepen) zelf ook met extra acties komen, zoals met het ophalen van
flessengeld, het uitvoeren van een ‘heitje voor een karweitje’ of het organiseren van een veiling.
Op donderdag 6 december om 17.00 uur zullen de kaarsjes in de kerstboom op de Grote
Markt worden ontstoken door wethouders van Haarlem als start van deze actie die dan tot het
einde van het jaar zal doorlopen.
Laten wij als kerken Lichtgevers zijn in onze stad!
namens Stem in de Stad en SOS Kinderdorpen, myrnabockhoudt@stemindestad.nl

