
Dit is Sara. Ze werkt in Damascus, de 

hoofdstad van Syrië. Dit is haar verhaal… 

Sara werkt voor de Grieks-Orthodoxe kerk. 

Deze kerk is één van de grootste 

hulporganisaties in Syrië. Dat betekent dat 

de kerk mensen in nood helpt. En in Syrië 

zijn er veel mensen in nood! Sara vertelt: 

“Miljoenen Syriërs hebben hun huis 

verlaten en zijn nu op de vlucht in hun 

eigen land. Deze mensen wonen 

bijvoorbeeld in kapotte gebouwen. Ze 

wonen dicht op elkaar in Syrische steden 

of in tenten in vluchtelingenkampen. ” 

Sara zorgt ervoor dat alle hulp van de kerk 

bij al deze mensen terecht komt.  

Soorten hulp 

De kerk biedt verschillende soorten hulp: medicijnen, voedsel, water, onderdak. Ze helpen 

bij het herbouwen van scholen en ziekenhuizen, en ze delen schoolmaterialen uit aan 

kinderen. Ze hebben keukens waar ze maaltijden maken voor de mensen die gevlucht zijn.  

Speciaal voor kinderen worden er activiteiten georganiseerd, zoals theater, tekenen, 

handwerken en psychologische ondersteuning. Sara vertelt: “Sommige kinderen 

hebben nooit iets anders meegemaakt dan oorlog! Het is dan erg moeilijk voor 

kinderen om te leren, omdat ze steeds moeten denken aan de moeilijke dingen die ze 

hebben gezien. Wij helpen hen daarbij.”   

God beschermt 

Natuurlijk is het werk in Syrië gevaarlijk. Sara houdt dit werk vol door God te vragen 

om haar te beschermen. Sara vertelt: “Laatst vielen er nog vier granaten in de straat 

tegenover mijn kantoor en op het dak van de kerk naast ons. Maar ik voel me veilig, 

omdat ik geloof dat de Heer over mij waakt. Ik wil een discipel van Jezus zijn en in Zijn 

voetsporen wandelen. Daarom wil ik de mensen in nood helpen. 

Hoop  

De hulp van de Grieks-Orthodoxe Kerk komt terecht bij duizenden mensen in Syrië. 

Sara vertelt: “De meeste mensen die wij helpen, willen in Syrië blijven. Ze willen niet 

vluchten maar ze willen hun eigen land weer kunnen opbouwen. En er gebeuren al 

veel mooie dingen. Er zijn scholen die weer worden opgebouwd, huizen die worden 

opgeknapt, of mensen krijgen een operatie waardoor ze weer herstellen van hun 

verwondingen. Al deze dingen geven weer hoop. En hoop is het belangrijkste dat we 

kunnen geven.” 

 



Vragen: 

• Wat vind je van dit verhaal? Zijn er dingen die je niet begrijpt? 

• Voor welke mensen is de hulp die de kerk van Sara geeft? 

• Welke verschillende soorten hulp geeft de kerk van Sara? 

• Sara’s werk is soms moeilijk of gevaarlijk. Hoe houdt zij haar werk vol? 

• Sara zegt: “Hoop is het belangrijkste wat we kunnen geven.”  

Wat bedoelt zij daarmee? Wat vind je van deze uitspraak? 

 

 

 

 

 

 


