
 

 

‘Ik wens jou vrede’ 
 
Geweld, angst, oorlog, onrust, verdriet en armoede. De wereld staat op z'n kop. De oorlog in 
Oekraïne houdt ons al maanden bezig, maar laten we ook andere landen niet vergeten. Zo woedt er 
al jaren een burgeroorlog in Jemen, speelt er een conflict in Mozambique en heeft Oost-Afrika te 
maken met hongersnood. 
 
Ook in ons eigen land is het leven de laatste tijd moeilijker geworden. Veel mensen maken zich 
zorgen over de stijgende kosten, de armoede neemt toe. Meer dan ooit kijken we daarom uit naar 
kerst: het feest waarbij we vieren dat onze Vredevorst naar de aarde is gekomen. 
 
Vrede en rust 
Vrede is daarom het thema waar Dorcas in december bij stilstaat. Vrede voor de mensen in Oekraïne, 
in Jemen en in al die andere landen. Maar ook vrede in het hart van de mensen in Nederland. Vrede 
gaat namelijk over zo veel meer dan alleen ‘geen oorlog’. Het betekent ook dat je rust ervaart, zelfs 
in moeilijke tijden. Die vrede wensen we iedereen toe. 
 
Doe ook mee 
Doe ook mee en geef vrede in het hart van mensen om je heen. Je kunt dat doen door naar iemand 
te luisteren, een arm om iemand heen te slaan óf door een kaartje of een kleurplaat te sturen. 
Dorcas heeft een ansichtkaart en kleurplaat laten maken, welke worden uitgedeeld tijdens de 
kerkdienst. Schrijf een bemoedigende boodschap en stuur de kaart of kleurplaat naar iemand die dit 
wel kan gebruiken. 
 
Over Dorcas 
Dorcas is een christelijke en internationale ontwikkelingsorganisatie die werkt in Oost-Europa, Oost-
Afrika en het Midden-Oosten. Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan 
wederopbouw. Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en uitsluiting. 
Bij alles wat we doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal. Kijk voor meer informatie op 
www.dorcas.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dorcas.nl/

