Adventsactie 2018: STICHTING STEUN HEILIG LAND
Dit jaar ondersteunen wij met onze parochie HH. Twaalf Apostelen het Advent
project van Stichting Steun Heilig Land.
De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem Nederland heeft elk jaar tijdens de
Advent een speciaal project om de christenen in het Heilig Land te ondersteunen.
De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is in 1868 opgericht door Paus
Pius IX en heeft als hoofddoel het steunen van hulpbehoevende christenen in het
Heilig Land (Israël, westelijke Jordaanoever, Jordanië, Syrië en Libanon).
Stichting Steun Heilig Land is in 1986 opgericht en ANBI erkend en is verbonden met
de Ridderorde voor haar caritas activiteiten.
Een aantal jaren heeft de stichting als Advent project de renovatie van cisternen in
Bethlehem gehad.
Nu ondersteunen ze voor het derde jaar de renovatie van woningen van Palestijnse
christenen in Bethlehem. Dankzij dit project proberen ze de levensomstandigheden
van de sociaal zwakkeren in Bethlehem te verbeteren.
Ruim 22% van de mannelijke beroepsbevolking is werkeloos en de meerderheid van
de gezinnen leeft op de rand van het bestaansminimum. Dit laat diepe sporen na: de
geestelijke en lichamelijke gezondheid van de kinderen is door de slechte behuizing
niet goed. Met als gevolg dat deze kinderen grote kans lopen op het voortijdig
verlaten van school en op drugs- en alcoholmisbruik.
Het creëren van werkgelegenheid door de
werkeloze beroepsbevolking te betrekken bij
het opknappen van huizen van de
allerarmsten, die zwaar achterstallig
onderhoud hebben, stimuleert de economie,
verbetert de leefomstandigheden en heeft
een positieve impact op de gemeenschap.
Arbeiders, materialen en ook de vervoerders
van de materialen zijn allen christelijk.
Op deze manier wordt uw euro goed besteed.
Controle wordt ter plaatse uitgevoerd door de projectmanager van Pontifical Mission
for Palestine Jerusalem. De lokale partner voor de uitvoering van de werkzaamheden
is het Franciscaanse Pro Terra Sancta (ATS) welke tevens zorg draagt voor een
zorgvuldige selectie van de gezinnen met de hoogste noden. Daarnaast bezoeken
leden van de Ridderorde tijdens de jaarlijkse Heilig Land pelgrimage dit project en
hebben leden van de caritas commissie meermalen tijdens werkbezoek dit project
bezocht en rapportages gecontroleerd.

Tijdens zo’n bezoek troffen zij gezinnen aan met ouders van 3545 jaar met 4-5 kinderen die in een 3 kamer woning leven waar
de schimmel zwart op de hele muur geplakt staat, waar de ratten
en muizen in de keuken lopen en waar het vocht je op de longen
slaat. Vader werkt als houtbewerker voor slechts $400 per
maand. Kosten van water, elektra en schoolgeld overstijgen het
besteedbaar inkomen. Pure armoede is troef. Families van
huizen die waren gerenoveerd, hebben we ook gesproken: ze
zijn blij met de verbetering, vriendjes en vriendinnen mogen nu
opeens wel mee naar huis en men hoeft zich niet meer te
schamen hoe men woont.
Een vader verwoordde het aldus: “Na alle ellende die wij als gezin hebben
meegemaakt, zijn we toch niet alleen. God waakt over ons en zorgt voor ons. Ons
geloof houdt ons op de been.”
Deze bezoeken zijn confronterend maar ook zeer inspirerend; de blijdschap van
degenen die geprofiteerd hebben en de noden van degenen die een verzoek hebben
ingediend, laat ons zien waarom wij christen zijn, er zijn voor je medemens in woord
en gedachte, in doen en laten. Ons inzetten voor onze medemens in nood is toch het
mooiste wat er is!
Wat kunt u deze adventsperiode doen?
Als u kijkt naar uw mooi versierde kerstboom of tijdens een kerkbezoek een mooie
stal ziet in uw kerk, denk dan aan de christenen in Bethlehem. Heilige plaatsen
moeten geen musea worden. De christenen die er leven en werken zijn onze “ living
stones”. Geef ze de kans op een menswaardig bestaan. Met slechts 3000-5000 euro
kunnen we al één gezin helpen met een noodzakelijke renovatie van hun woning.
Deel uw rijkdom door uw bijdrage te storten op IBAN-rekening
NL64INGB0005111738 van Stichting Steun Heilig Land onder vermelding van “Kerst
2018”.
Wij danken u hartelijk voor uw financiële steun!

