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Introductie  
 

Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang en de 
resultaten van het noodhulpproject Syrië, waaraan de Generale 
Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk een  
bijdrage van € 25.000,-  heeft gegeven. Hiervan was € 20.000,- 
bestemd voor noodhulp en € 5.000,- bestemd voor distributie 
van Bijbels en christelijke boeken. 
 

Doel 
Het noodhulpproject Syrië voorziet in de eerste levensbehoeften van mensen die gevlucht 
zijn voor het geweld door Islamitische Staat (IS). Zij ontvangen voedsel, kleding, 
hygiëneproducten en, als dit nodig is, medicijnen. Daarnaast ontvangen de vluchtelingen 
psychische en pastorale ondersteuning, Via de lokale kerken wordt een onderkomen gezocht 
voor de vluchtelingen. Kinderen worden geholpen met onderwijs. Door de aanwezigheid van 
Open Doors wordt de lokale kerk versterkt in haar diaconale taak. 

Projectresultaten 
 

Open Doors heeft gedurende het jaar 2014 maandelijks meer dan negenduizend families 
geholpen met voedsel om te kunnen overleven. Het voedsel is verspreid via een netwerk van 
lokale kerken verspreid over heel Syrië. Daarnaast werden ook kleding en hygiëneproducten 
gedistribueerd.  
In Aleppo zijn, via de kerken, in totaal 312 nieuwe testamenten en 53 volledige Bijbels 
verspreid. In buitenwijken van de stad Homs zijn 624 volledige Bijbels uitgedeeld. De mensen 
van de lokale kerken en medewerkers van Open Doors luisterden naar de verhalen van de 
vluchtelingen, vertelden over de Here God en baden met hen. 

Budget & uitgaven 
 

Noodhulp 
Van de geschonken bijdrage ter hoogte van € 20.000,- voor noodhulp, zijn 426 pakketten 
met voedsel en hygiëneproducten gekocht en uitgedeeld aan Syrische families die 
vluchteling zijn in eigen land. De voedselpakketten, ter waarde van € 47,-, werden afgestemd 
op de grootte en behoefte van de gezinnen. Hierdoor en als gevolg van wisselende 
beschikbaarheid van producten, verschilden de pakketten per maand van inhoud. 
 
Inhoud Noodhulppakket  
Graan (gemalen)  
Zwarte linzen  
Rode linzen  
Suiker  
Spaghetti 
Rijst 
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Tee             
Aardappelpuree  
Kaas 
Melk 
Bakolie /-vet 
Ketchup 
Erwten 
Snoep 
Jam 
Smaakversterkers 
Sesamzaad 
Afwasmiddel 
Zeep 
 

Distributie Bijbels en christelijke lectuur  
Van de geschonken bijdrage ter hoogte van € 5.000,- zijn 677 volledige Bijbels en 312 nieuwe 
testamenten uitgedeeld. 
 

Projectfinanciering Inkomsten in  €’s Uitgaven in €‘s 

 
Bijdragen Diaconie Hersteld Hervormde Kerk 

 
€ 25.000,- 

 

426 Noodhulppakketten à € 47,-   €  20.022,- 

   

677 volledige Bijbels à € 6,-  €    4.062,- 

312 nieuwe testamenten à € 3,- per Bijbel  €       936,- 

   

TOTAAL  €  25.020,- 

Totaal = 10300 SYP Syrische pond per noodhulppakket 
Koers: 1 euro = 220 SYP 

Impact 
 

Hulpverlening in een tijd van (burger)oorlog is een grote uitdaging. Open Doors ziet het als 
een zegen van God dat alle kerkelijke partners in 2014 door konden gaan het het werk en 
dat er geen medewerkers zijn omgekomen.  
 
Met het geschonken bedrag levert de Hersteld Hervormde Kerk een waardevolle bijdrage 
aan noodhulp in Syrië. Hieronder leest u wat de hulp betekent in het levens van de Syrische 
vluchtelingen, en voor de kerk in Syrië.  
 
Een voorganger schreef: “Dank voor jullie zorg en steun. Jullie brengen hiermee een glimlach 
op de gezichten van de mensen in nood in hun moeilijke omstandigheden. Mensen zijn 
onder de indruk van de hulp die ze van zo ver ontvangen, van mensen die ze niet kennen en 
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die hen ook niet kennen. We zien dat veel families dichter bij God gekomen zijn door dit 
werk.”  
“Er komen nog steeds nieuwe hulpaanvragen bij in Aleppo. Het is niet altijd makkelijk om 
keuzes te maken wie we helpen en hoe vaak. We zijn dankbaar voor jullie bijdrage. We 
horen van veel mensen dat ze het land zouden moeten verlaten, als ze de hulp niet meer 
zouden krijgen omdat ze geen mogelijkheid hebben om in hun eigen onderhoud te 
voorzien.”  
 
Behalve alle verhalen over geweld komen er ook heel positieve verhalen uit het land. “We 
horen van kerkleiders dat de kerken niet leeg zijn door al die mensen die het land hebben 
verlaten. Nieuwe mensen komen naar de kerken, mensen die geïnteresseerd zijn in het 
evangelie maar ook opvallende aantallen moslims die tot bekering zijn gekomen. Dat bracht 
een Syrische christen er onlangs toe om te zeggen: “We danken God dat we door deze crisis 
gaan, we zijn er als kerk veel sterker door geworden.”  
 
In Aleppo leidt de inzet van de kerken onder de vluchtelingen tot een grote interesse in het 
evangelie. “De kerk is gegroeid. We konden nieuwe Bijbelstudiegroepen starten voor nieuwe 
gelovigen. Er komen nu ook veel geïnteresseerde moslims naar de kerk. Recent vertelde 
iemand: “We hebben bij de moskee om hulp gevraagd, maar daar werden we weggestuurd. 
Hier hebben we echte betrokkenheid ontmoet. We zien dat jullie mensen zijn die van God 
houden.”  
 
Zeer regelmatig horen we van onze contacten in Syrië dat de kerk voor de oorlog erg naar 
binnen gericht was. “We zaten opgesloten binnen onze kerkmuren, nu gaan we erop uit. 
God heeft de kerk een andere kant opgeduwd, we proberen nu de mensen buiten de kerk te 
bereiken met het evangelie. Dat gebeurde voor de oorlog niet”, zei een Syrisch christen 
onlangs. Dit heeft er ook toe geleid dat veel mensen in de kerken zich nu vrijwillig inzetten 
om de vluchtelingen te bezoeken of activiteiten in de kerk te organiseren. 
 
Eén van de woordvoerders van een kerk in Aleppo: “Onze teams zijn erg gemotiveerd om 
door te gaan met het werk. Onze projectleider heeft een mogelijkheid afgeslagen om het 
land te verlaten en in Amerika te gaan werken: “Dit is de plaats waar ik moet zijn, ik voel mij 
geroepen om hier de mensen te helpen. Ik wil de mensen niet alleen laten te midden van dit 
gevaar. Zo lang ik hier iets kan doen, is er geen betere plaats om te zijn.”  
 

Lange termijnverwachting  
 
Delen van Syrië zijn in handen van het leger en andere delen in handen van de opstandelingen. Al 
geruime tijd is er weinig verschuiving in de frontlinies. Diverse kerken hebben zich het lot 
aangetrokken van de binnenlandse vluchtelingen. Ze bezoeken deze families, registreren de gezinnen 
die hulp nodig hebben en proberen hen tegemoet te komen in hun eerste noden. Kerkleiders worden 
sinds dit jaar toegerust om de hulpverlening ter plaatse efficiënt te organiseren. Door het versterken 
van de kerk, kan de kerk een belangrijke rol spelen in de opbouw van het land.  
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Monitoring en evaluatie 
 

Open Doors-medewerkers staan in nauw contact met de kerken en kerkleiders door wie dit 
project wordt uitgevoerd. Alle inkomsten en uitgaven worden nauwkeurig bijgehouden. Ook 
zijn er gegevens aanwezig wanner welke families hulp krijgen.   
 
 

Bijlage: Achtergrondinformatie  
 
De situatie in Syrië verschilt per plaats. In grote delen van het land is sprake van geweld en 
van een zeer omvangrijk vluchtelingenprobleem. Onder de Syrische bevolking heerst angst 
voor de toekomst, met name voor wat er zal gebeuren als radicale elementen de macht 
overnemen. Het gebrek aan perspectief voor de toekomst en de constante dreiging of het 
voortdurende gevaar, leiden ertoe dat veel Syriërs en ook christelijke Syriërs mogelijkheden 
zoeken om het land te verlaten. “De meeste christenen overwegen vertrek uit Syrië”, 
vertelde een kerkleider onlangs.   
 
Volgens de laatste cijfers van de Verenigde Naties zijn meer dan 3,3 miljoen Syriërs, van de 
circa 22 miljoen inwoners van dit land, inmiddels het land ontvlucht. Volgens onofficiële 
cijfers is dit aantal echter veel hoger. Open Doors schat op basis van informatie van Syrische 
kerkleiders dat zo’n veertig procent van de christenen het land inmiddels heeft verlaten. 
Daarnaast zijn meer dan zes miljoen mensen zijn in eigen land gevlucht naar veiligere delen.  
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