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De Hervormde Zondagsscholenbond
voert dit jaar actie om arme kinderen in
Oost-Europa mogelijk te maken een
zomerevangelisatiekamp te bezoeken.
Helpt u, help jij mee en biedt de kinderen
de week van hun leven?
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De zomervakantie voor kinderen in
Oost-Europa duurt drie maanden. Dit
zijn voor de kinderen lange maanden.
Veel kinderen in bijvoorbeeld Oekraïne en Roemenië gaan nooit op vakantie, omdat er geen geld voor is.
Hele dagen hangen ze thuis rond en
doen ze niets.

De zomervakantie voor kinderen in
Oost-Europa duurt drie maanden. Dit
zijn voor de kinderen lange maanden.
Veel kinderen in bijvoorbeeld Oekraïne en Roemenië gaan nooit op vakantie, omdat er geen geld voor is.
Hele dagen hangen ze thuis rond en
doen ze niets.

Voor kinderen in Oost-Europa is de
zomervakantie dan ook geen leuke
periode. De meesten zijn nog nooit
buiten hun eigen dorp of stadje geweest, laat staan op vakantie. De kinderevangelisatiekampen zijn dan ook een welkome invulling van de vakantie.
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Het eerste doel van het kamp is om kinderen te vertellen over de Heere Jezus. Het
tweede doel is om kinderen even kind te laten zijn. Ze mogen de problemen van
thuis vergeten. Ze mogen genieten van de aandacht die ze krijgen. Ze mogen genieten van de warme maaltijden die er zijn (voor een aantal kinderen is een warme
maaltijd een uitzondering). De kinderen zullen zeker terugkijken op een onvergetelijke tijd.
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Stichting HOE ziet het als haar roeping
om geestelijke en praktische hulp te
bieden aan mensen in Oost-Europa die
dat zo hard nodig hebben. Dat doen we
in samenwerking met plaatselijke kerken
en organisaties:
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Vorming en toerusting: Toerusting van gemeenteleden,
kinder- en jongerenwerk en
uitgave christelijke lectuur.
Diaconaat: Hulp aan zwakken
in de samenleving en
(ﬁnanciële) hulp aan ouderen
tijdens de zware winters.
Onderwijs: Stimuleren en
opzetten van christelijk onderwijs.
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