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Breda, 4 mei 2020

Geachte lezer,

Met deze brief willen wij u vragen om in het weekend van 10 mei, Moederdag, te collecteren 
voor de slachtoffers van de coronacrisis en in het bijzonder voor de vluchtelingen die 
vastzitten in Griekenland.

Met de collecte op 10 mei sluiten we aan bij een landelijk, oecumenisch initiatief om geld in 
te zamelen ter ondersteuning van projecten in het kader van de coronacrisis. De crisis 
veroorzaakt veel materiële en psychische nood, in ons land en daarbuiten. 

In sommige landen ontstaan door de coronacrisis dramatische situaties. De Nederlandse 
bisschoppen hebben een dringende oproep ontvangen van Caritas Athene om te helpen bij 
de verzorging van de talloze vluchtelingen. Velen van hen zijn kinderen en een groot deel zit 
vast in kampen in Griekenland. De coronacrisis heeft de situatie van deze mensen nog 
moeilijker gemaakt dan zij al was. Namens de Kerk staat Caritas Athene hen zo goed mogelijk
bij door het bieden van onderdak, maaltijden, kleding en taalcursussen. Daarmee wordt 
concrete hulp geboden en een blijk gegeven van liefdevolle aandacht in omstandigheden die 
voor vele vluchtelingen uitzichtloos lijken. De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om 
Caritas Athene bij dit werk te ondersteunen met een gift via de afzonderlijke bisdommen (zie 
bericht RKKerk.nl).

Om bovenstaande redenen wil mgr. Liesen een beroep doen op de besturen van parochies 
en parochiële caritasinstellingen om op of rond 10 mei geld in te zamelen voor de hulp aan 
vluchtelingen in Griekenland. Parochiële caritas instellingen wordt gevraagd uit hun 
middelen te doneren voor dit doel. Het Bisdom zal van zijn kant ook een financiële bijdrage 
leveren.

De gelden die u inzamelt kunt u overmaken op de rekening van het Bisdom, NL79 RABO 0101
0517 78, onder vermelding van ‘Hulp vluchtelingen Griekenland’. De ontvangen gelden zullen,
samen met de financiële bijdrage van het Bisdom, worden doorgegeven aan het landelijk 
secretariaat van de Nederlandse kerkprovincie in de week van 18 mei.
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Aan:
besturen van parochies, parochiële caritas instellingen, 
actieve pastorale beroepskrachten, pastoraal assistenten 
en team-assistenten

https://www.rkkerk.nl/nederlandse-bisschoppenconferentie-schiet-caritas-athene-te-hulp/


Op 10 mei, Moederdag, gaan onze gedachten en aandacht uit naar de moeders in ons land. 
Met de steun aan de vluchtelingen in Griekenland, moeders en kinderen en mensen die zich 
moederziel alleen voelen, kunnen we samen ook een teken van aandacht geven over de 
grenzen heen.

Dank alvast voor alle inspanning van uw kant.

U een goede gezondheid toewensend,

met vriendelijke groet,

Ben Hartmann
secretaris-generaal
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