Het kan!

Sta op voor een betere w

ereld

Het wonder
van 15 cent!

Geachte lezer van de NCRV-Gids,

Chingi (27) verloor op jonge leeftijd haar man. Tot haar verdriet nam haar schoonfamilie haar enige kind bij haar weg. Ongeletterd en straatarm zocht zij troost in
alcohol. Nu bouwt Chingi aan een nieuwe toekomst in het Priscilla Centrum in
Noord-Oost India. Straks kan zij zelf in haar levensonderhoud voorzien.
Het kan! Chingi, de vrouw die verloren leek, ziet het leven weer zitten. Veel vrouwen
in India lijden onder armoede en onderdrukking. De problemen drijven hen tot
drugsgebruik, alcoholisme en prostitutie. De medewerkers van het Priscilla Centrum
geloven dat alleen de liefde van Christus echt kan bevrijden. Vanuit die overtuiging
ondersteunen zij plaatselijke kerken om deze vrouwen op te vangen. Een jaar lang
Geachte lezer van de NCRV-Gids,
krijgen de vrouwen binnen de kerk een vaktraining waarbij ze leren zelf kleding te
maken, handwerken en weven. En ze leren God kennen, die in zijn genade naar hen
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U kunt aan de basis van zo’n wonder staan: samen met Kerk
in Actie. van kenmerk
2010023. Nogmaals hartelijk dank
voor uw gift.
Met vriendelijke groet, Kerk in Actie

Met uw bijdrage steunt Kerk in Actie wereldwijd lokale organisaties die zich inzetten voor onderwijs,
voldoende eten en schoon drinkwater. Drie voorwaarden voor een beter leven. Zeg maar gerust: drie
levensvoorwaarden.

Haaije Feenstra, Algemeen directeur
PS. De tijd voor Pasen is een periode om stil te staan bij het lijden van de verdrukten en
kansarmen in deze wereld. En om vervolgens óp te staan en mee te doen. Helpt u mee?
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Hartelijk dank voor uw steun!
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oecumenisch georiënteerde kerken en organisaties in Nederland.
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Gebruiksaanwijzing
Met dit formulier kunt u
het verschuldigde bedrag
betalen.
Overschrijven
Plaats altijd uw handtekening en zo nodig het
nummer van uw bankrekening, het bedrag, uw
naam en volledig adres.
Stuur dit formulier zonder
de aangehechte strook
naar uw bank.
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Storten
Dit is mogelijk bij banken postkantoren met
een kasbalie; hiervoor
zijn stortingskosten
verschuldigd.
De strook laat u aan het
formulier zitten; na
afstempeling ontvangt u
deze terug als bewijs van
storting.

