Nijkerk, 12 augustus 2014
Beste mensen,
Meer dan 200.000 christenen van Ninevé, Qaraqosh, Bartilla, Karemlees, Telkeef, Alqosh en veel andere dorpen
zijn op de vlucht. In deze dorpen is geen enkele christen meer te vinden. Gehandicapten en zieken zijn
noodgedwongen achtergebleven. Iedereen moet vluchten. Niet alleen christenen maar ook andere minderheden.
Er is geen voedsel, geen drinkwater en geen elektriciteit. De vluchtelingen leven op straat. Ze slapen in tuinen,
kerken, scholen en aan de rand van de straat, omdat de veilige gebieden al overvol zijn. Gelukkig is het niet koud
want extra kleding om aan te trekken, hebben ze niet mee kunnen nemen. ISIS liet ze niets meenemen want alles
moesten ze gedwongen achterlaten of inleveren. Hun huizen zijn afgepakt en met de letter N gemerkt.
Er is een constante dreiging van ISIS die angst aanwakkert en mensen uit Irak laat vluchten. Van vele
familieleden en bekenden is het lot onbekend.
Stichting De Herder zorgt voor weeskinderen in Iraq maar er is niets bekend over de huidige situatie van de
weeskinderen. Er is geen contact mogelijk. De Herder wil alle christenen die op de vlucht zijn ondersteunen. In de
eerste plaats met drinkwater en voedselpakketten. De Herder gaat binnen een paar weken naar Irak om daar
direct hulp te bieden. Het is hard nodig.
Uw steun daarbij onmisbaar. Elke euro is een flesje drinkwater en iets te eten.
Maak éénmalig een bedrag over naar Stichting De Herder via NL90ABNA051.04.28.266 of word donateur.
Het is nu meer nodig dan ooit!
U kunt het nieuws over Ninevé, de gevluchte christenen en hun huidige situatie via de website van De Herder
volgen www.deherder.com. Als uw email adres achterlaat, sturen we u de nieuwsbrief.
Bedankt alvast voor uw hulp. Het leven van de christenen is in echt gevaar. Bid voor ze. Doe iets om ze te helpen
in deze cruciale tijd.
Elke donatie maakt het verschil!



O Ik steun Stichting De Herder met een donatie van € ……. per maand / per kwartaal / per jaar/ éénmalig.
O Ik machtig Stichting De Herder om dit bedrag van mijn rekening af te schrijven.
Naam: ............................................

Adres: ………................................................................

Postcode: ……………………………………………

Woonplaats: …............................................................

E-mail: ……………………………………………….

IBAN Bank- of girorekening:……………………………………………..

Datum: ………………………………………………

Handtekening:

(Deze bon opsturen naar stichting De Herder. Het adres vindt u bovenaan deze brief. U kunt natuurlijk ook direct
éénmalig een bedrag overmaken)

