
Wees warmhartig – geef om elkaar 
Actie bestrijding gevolgen coronacrisis in armere delen van onze wereld 
 
In het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat in een online gespreksgroep het idee was 
ontstaan om een gift te schenken nadat je gevaccineerd bent tegen Covid-19. Wij krijgen 
immers de vaccinatie gratis aangeboden, terwijl dit voor mensen in de armere delen van de 
wereld veel minder goed geregeld is. De kerkenraad ondersteunde dit idee. Bij nader inzien 
bleek echter dat wij niet rechtstreeks kunnen bijdragen aan de aanschaf van vaccins voor 
armere landen. Dit is voorbehouden aan overheden en grote fondsen. Dit betekent echter 
niet dat wij mensen in die landen, die lijden onder corona, niet kunnen bijstaan. De 
coronacrisis heeft wereldwijd nog steeds grote impact. Mensen worden ziek, raken hun baan 
kwijt, krijgen geen onderwijs, lijden honger. Hoe mooi zou het zijn als wij als gemeente iets 
voor deze mensen zouden kunnen betekenen. Om dit handen en voeten te geven heeft een 
werkgroep een plan gemaakt voor een actie die de slogan meekrijgt: 

Wees warmhartig – geef om elkaar 
Warmhartig betekent vriendelijk, mild, hartelijk en vrijgevig. Het geeft de band aan die 
ontstaat wanneer twee onbekenden naar elkaar omkijken.  
 
De Bijbelse notie dat alle mensen naar Gods beeld zijn geschapen en daarom gelijkwaardig 
aan elkaar zijn, is ons referentiepunt. Als we dat zetten tegenover de onrechtvaardige 
verhoudingen in de wereld dan kunnen we daar als christenen onze ogen niet voor sluiten. 
We willen bezinning op dit thema stimuleren en de mogelijkheid bieden om financieel bij te 
dragen aan projecten van Kerk in Actie die gericht zijn op de gevolgen van de 
coronapandemie. 
 
De actie start in de Pinksterdienst op 23 mei en zal worden afgesloten in de dienst van 31 
oktober. Het zou mooi zijn als in deze periode zoveel mogelijk groepen die in onze gemeente 
actief zijn op hun eigen wijze zouden willen meedoen. Dat kan inhoudelijk en ook door 
financieel in actie te komen. In komende kerkbladen en weekbrieven komt meer informatie, 
onder meer over de landen en projecten waar we ons op richten. We hopen dat velen in 
onze gemeente voor deze actie warm zullen lopen. Doet u, doe jij ook mee?  
 
Werkgroep corona actie: Henk Stokking, Maarten Jansen, Cees van Bockel, Dick de Leng 
(wordt na Pasen opgevolgd door Anja Kiel), Peter Lock, Jan en Carla van Doggenaar. 
Onze beide predikanten denken actief mee, met name ook over invulling van de 
kerkdiensten. 
 
 


