Speciale collecte voor slachtoffers van orkaan “Irma”
Geachte zusters en broeders,
de bakermat van de Zending van de Broedergemeente is zwaar getroffen door orkaan “Irma”. Deze orkaan van categorie 5 heeft de Caribische eilanden van St. Maarten, Antigua en Barbuda, St. Thomas en
St. John en uiteindelijk ook Cuba geraakt en grote verwoestingen teweeggebracht. Op sommige van deze
eilanden is de Zending na 1732 als eerste begonnen. Ook vandaag is de Broedergemeente hier present.
Op dit moment is de communicatie nog steeds moeilijk en wij weten niet welke schade kerkgebouwen en
andere eigendommen van de Broedergemeente hebben opgelopen. Duidelijk is wel, dat de mensen op de
getroffen eilanden vaak in een moeilijke situatie verkeren, en dat er materiële en geestelijke inspanningen
geleverd moeten worden om de gemeenschappen weer op te bouwen. Praktische noodhulp, (tijdelijke) huisvesting, pastorale zorg bij het verwerken van deze ervaring; dat alles zal door de Broedergemeente daar
opgepakt moeten worden. Zo is b.v. op het eiland Barbuda ca. 90 % van de huizen vernield en zullen de
bewoners (ca. 1500 mensen) geëvacueerd en voor langere tijd op Antigua gehuisvest moeten worden. Ook
op St. Maarten is een groot deel van de huizen beschadigd en wanneer het toerisme weer op gang komt (de
belangrijkste bron van inkomsten) is onzeker.
Wij willen als Europees-Continentale Provincie een steentje bijdragen. De Zendingsorganisaties (ZZg in
Nederland, HMH in Duitsland en BDM in Denemarken) en ook de Moravian Church Foundation
(MCF) hebben al een substantiële bijdrage toegezegd. Wij vragen aan u allen daar nog iets boven op te
leggen door op a.s. zondag 24 september een speciale collecte te houden voor de zusters en broeders in dit
gedeelte van de wereldwijde Broedergemeente. Op deze dag wordt in de Provincie Eastern West Indies,
waar vele van de eilanden onder vallen, een collecte gehouden voor de wederopbouw. Ook de Evangelische
Broedergemeente in Suriname heeft houdt op 24 september een speciale collecte. Dit is een mooi teken voor
onze verbondenheid in de Unitas Fratrum.
Maakt u het geld a.u.b. over naar het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) IBAN: NL74RABO 0375
216 936; vermeld ‘Noodhulp orkaan Irma’. De genoemde Zendingsorganisaties zullen samen en in overleg met de bestuursorganen op de eilanden bepalen waar het geld het meest nodig is. Daarbij zullen zij
samenwerken met de Board of World Mission van de Noord-Amerikaanse Broedergemeente, dat in de
regio veel ervaring en goede netwerken heeft. We denken bijvoorbeeld aan het herstel van het kerkelijk
leven. Er zal vermoedelijk overheidssteun komen voor de eerste nood, zoals huizen, elektriciteit en water.
Maar als het dak van de kerk verdwenen is kunnen daar geen samenkomsten gehouden worden om elkaar
te bemoedigen. Extra pastoraat zal nodig zijn om mensen op te vangen, ook als de eerste noodwoningen
gebouwd zijn, want pas dan kom je toe aan de geestelijke verwerking van de ramp. Wij als kerk kunnen

precies daar helpen waar de overheid en algemene hulporganisaties niet komen en we weten hoe belangrijk
het kan zijn om niet alleen de materiële nood te zien, maar ook de behoefte aan geestelijke kracht voor de
genezing van de verwondingen.
Blijft u bidden voor een goed herstel van de gemeenschappen op de getroffen eilanden.
Als u op 24 september geen dienst heeft of als het om andere redenen niet mogelijk is de collecte op deze dag
te houden, doet u het dan op een andere zondag, maar in elk geval vóór eind oktober.
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