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‘Het kinderkamp waar we kwamen 
om te helpen vond ik een van de 
leukste dingen’, vertelt Jelle. ‘Het 
was indrukwekkend hoe snel we 
een band kregen met de kinderen. 
Het zijn Romakinderen die niet 
veel gewend zijn. Ze waren blij met 
de kleinste dingen en deden heel 

goed mee met alle activiteiten. Bij 
de spelletjes bléven ze elkaar maar 
enthousiast aanmoedigen, ook al 
stonden ze in de brandende zon.’

Met mes en vork
Het kinderkamp maakt deel uit van 
een programma voor inclusie van 

Roma, dat Dorcas ondersteunt. ‘We 
hoorden dat veel Romakinderen al 
jong een achterstand hebben’, zegt 
Greetje. ‘Hun ouders zijn zelf weinig 
geschoold en de kinderen gaan vaak 
pas op latere leeftijd naar school. 
Door middel van bijles worden ze 
geholpen. Maar het gaat ook om 
andere vaardigheden, zoals tanden-
poetsen en je kleren wassen. Op 
kamp zagen we dat sommige jonge 
kinderen nog moesten leren met 
mes en vork te eten.’
 
Schilderklus
De groep bracht ook 80 voedsel-
pakketten bij ouderen langs. Ze 
hadden de pakketten ter plekke 
samengesteld. Greetje: ‘Bij sommige 
huizen was er alleen een watervoor-

Afgelopen zomer gingen 12 tieners en 2 begelei-
ders uit de Nederlands Gereformeerde Kerk in 
Doetinchem met Dorcas naar Roemenië. ‘We wil-
den onze jongeren graag diaconaal besef meege-
ven. Hun harten zijn echt geraakt; de verschillen 
met hun eigen leven in Nederland zijn zó groot’, 
zegt Greetje Ebbers, die als leiding mee was. Zij 
en haar 18-jarige zoon Jelle kijken terug op een 
waardevolle tijd.

Romakinderen raken  
hart van Nederlandse tieners

Actie! 

Wie stuurt u een 
bemoediging? 

ziening buiten.’ Voor een van deze 
granny’s deden de jongeren een 
klus in huis. ‘We hebben de keuken 
en de slaapkamer geschilderd’, zegt 
Jelle. ‘Mooi om op die manier ook 
iets voor iemand te doen en waar ze 
nog lang plezier van heeft.’

Inmiddels wordt er in de kerk 
alweer gespaard voor een volgende 
groep jongeren die de handen uit 
de mouwen wil steken in Roemenië. 
Jelle: ‘Voor onze groep voelt het 
ook niet helemaal als klaar. We 
onderzoeken hoe we hier nog een 
vervolg aan kunnen geven.’

We leven in een onrustige tijd. 
Niet alleen horen we van oorlog, 
honger en rampen in landen ver 
weg; ook in ons eigen land was 
het leven het afgelopen jaar 
niet gemakkelijk. De corona-
crisis was nog niet voorbij of 
de volgende crisissen stonden 
alweer voor de deur. Veel 
mensen in Nederland ervaren 
onrust, voelen zich wanhopig, en hebben zorgen en ver-
driet. We kijken daarom meer dan ooit uit naar kerst: 
het feest waarbij we vieren dat de Vredevorst naar de 
aarde is gekomen.

In onze nieuwe wintercampagne ‘Ik wens jou vrede’ 
willen we in deze tijd een boodschap van vrede bren-
gen. Vrede betekent namelijk niet alleen dat er geen 
oorlog is. Het betekent ook rust ervaren in moeilijke 
omstandigheden. Dat wensen wij voor de deelnemers 
in onze projecten, en zeker ook voor de mensen in 
Nederland.

Als kerk kunt u ook meedoen aan de actie ‘Ik wens jou 
vrede’. We hebben daarvoor verschillende materialen 
ontwikkeld:
• Een preek over het thema ‘Ik wens jou vrede’.
• Een lied van de christelijke zangeres Delise.
• Kaartjes om anderen te bemoedigen.
• Kleurplaten voor de kinderen. 

Doet u mee? Dat kan heel eenvoudig door voor 10 
december een mail te sturen naar kerken@dorcas.nl. 
Wij sturen u de (gratis) materialen na ontvangst van uw 
bericht zo snel mogelijk toe.

Stuur een vredeswens
Geweld, angst, onrust, verdriet en armoede. De 
wereld staat op z’n kop. De verschrikkelijke oorlog in 
Oekraïne houdt ons al maanden bezig. Maar je zou 
bijna vergeten dat er in Mozambique door dreiging 
vanuit rebellengroepen meer dan een miljoen mensen 
op de vlucht zijn. Of dat in Jemen een burgeroorlog 
zorgt voor de grootste humanitaire ramp ter wereld. Ook in ons eigen land zijn de problemen groot. Veel 

mensen maken zich zorgen; de armoede neemt toe. 
Meer dan ooit kijken we daarom uit naar kerst: het 
feest waarmee we vieren dat onze Vredevorst naar de 
aarde is gekomen. 

We vinden het belangrijk om een ander vrede en 
rust toe te wensen. Dat kan heel eenvoudig door een 
bemoedigend woord of een kaartje. Er voor elkaar zijn, geeft weer hoop voor de toekomst. Wie wens jij  vrede toe?

Scheur het kaartje af, schrijf er een mooie boodschap op en stuur het naar iemand die wel een bemoediging kan gebruiken.

Ik wensjou vrede
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Op een dinsdagochtend zit ik op een 
bankje in de stationshal van Utrecht 
Centraal. Ik wacht op mijn trein en 
drink een kop koffie. Het is druk, 
overal lopen mensen kriskras door 
elkaar en het ziet eruit alsof iedereen 
haast heeft. Niemand lijkt echt om 
zich heen te kijken en de ander te 
zien. Terwijl ik ernaar zit te kijken, 
bedenk ik me dat dit een beeld geeft 
van onze samenleving. We rennen 
vaak door het leven, druk met van 
alles en nog wat en zijn daarbij vooral 
bezig met onszelf en waar we naartoe 
willen. Er is zo veel onrust in ons 
leven en we verliezen daarbij gemak-
kelijk de ander en onze omgeving uit 
het oog. 

Hoe zou het zijn als we iets minder hard 
door de stationshal zouden lopen en el-
kaar in het voorbijgaan zouden groeten? 
Zouden we elkaar er dan een beetje aan 
kunnen helpen herinneren dat we niet 
alleen op de wereld zijn, maar dat we 
bedoeld zijn om in rust en vrede met 
elkaar samen te leven? 

In het Midden-Oosten groet men elkaar 
met de woorden ‘sjalom aleechem’. Dit 
is Hebreeuws en betekent ‘vrede zij met 
u’. Het gebruikelijke antwoord hierop 
is ‘aleechem sjalom’, wat betekent ‘met 
u zij vrede’. Wat een mooie manier om 
elkaar te groeten, want sjalom betekent 
zoveel meer dan alleen dat er geen 
conflicten zijn. 

Sjalom betekent goede, gezonde relaties; 
met elkaar en jezelf, innerlijke vrede, 
rust, weten dat je op de juiste plek 
bent. Maar ook vrede met je buren; 
de mensen die naast je wonen en al je 
naasten dichtbij en verder weg. Vrede 
met God als de basis, het hart van alles, 
én vrede met de schepping. Vaak als het 
Oude Testament spreekt over sjalom, 
dan gaat het over de dieren, het land 
en de mensen die samen voorspoed 
hebben, samen bloeien. Sjalom gaat over 
herstelde relaties op alle gebieden van 
het leven.

Met kerst vieren we dat Jezus 
is geboren, de Vredevorst. Dan 
zingen we over ‘vrede op aarde’. 
Midden in een wereld vol oorlog, 
honger en onrust wil Jezus ons Zijn 
vrede, Zijn sjalom, geven. En Hij 
daagt ons uit om vredestichters te 
zijn, om bij te dragen aan de bloei 
van mensen en natuur, dichtbij en 
verder weg. 

Dat lijkt een groot ideaal, maar het 
kan al klein beginnen. Bijvoorbeeld 
door een kaartje naar iemand te 
sturen of in het voorbijgaan eens 
iemand in de ogen te kijken en te 
groeten. 

Sjalom aleechem –  
Ik wens je vrede!

Sandra Kooij-van Roekel
relatiebeheerder kerken

Sjalom!

Op zoek naar  
een spreker  
voor 2023?
Bent u op zoek naar een 
inspirerende spreker voor uw 
kerk of gemeente? Dan bent u 
bij ons aan het goede adres! U 
kunt ons uitnodigen voor een 
preek of presentatie tijdens een 
dienst, thema-avond of samen-
komst. In overleg kiezen we 
een onderwerp, zoals zorg voor 
armen, sociale gerechtigheid of 
duurzaamheid. Onze sprekers 
delen natuurlijk ook verhalen uit 
de praktijk en ondersteunen dit 
desgewenst met beeldmateriaal. 

Meer weten? Kijk dan op dorcas.
nl/kerken/preek-of-presentatie 
of mail naar kerken@dorcas.nl.
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