
Wees warmhartig – geef om elkaar 
Ook om mensen in Indonesië 

 
Van Pinksteren tot 31 oktober a.s. voeren we in onze gemeente actie voor mensen elders in 
de wereld die lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Wij willen zoveel mogelijk geld 
bijeenbrengen en ons tegelijkertijd bezinnen op de ongelijke verhoudingen in onze wereld. 
De coronacrisis laat ons deze ongelijkheid scherp zien. Zo had medio juni slechts 8% van de 
bevolking van Indonesië tenminste 1 vaccinatie gehad, tegenover 50% in Nederland. 
Momenteel wordt er door de Samenwerkende Hulp Organisaties via Giro 555 geld 
ingezameld voor de actie Samen in actie tegen corona. De opbrengst is bestemd voor 
medische noodhulp en sneller vaccineren. Onze actie richt zich op de gevolgen van de 
coronacrisis. Daarbij gaat het om activiteiten zoals het geven van voorlichting, distributie van 
voedsel en hygiënepakketten, financiële steun, etc. Beide acties vullen elkaar dus aan. Juist 
omdat het nog lang zal duren voordat in niet westerse landen een voldoende 
vaccinatiegraad bereikt zal zijn, is ondersteuning in de nog voortdurende corona-situatie 
heel belangrijk. 
 
De organisatie Yabima werkt al 30 jaar in Zuid-Sumatra (Indonesië) onder boeren in 
afgelegen dorpen. Door de coronapandemie konden veel van de gewone activiteiten niet 
plaatsvinden. Vlak na de uitbraak van de coronapandemie hebben vrijwilligers van Yabima 
zes dorpsgemeenschappen bezocht om in kaart te brengen hoe het met mensen ging en 
waar zij behoefte aan hadden. Ook is Yabima gestart met het geven van voorlichting over 
hoe je besmetting met het virus kunt voorkomen en stelde Yabima samen met de lokale 
(kerk)gemeenschappen gezondheidsprotocollen op om verspreiding van het virus tegen te 
gaan. Yabima heeft deze activiteiten uitgebreid met het geven van voorlichting over het 
belang van gezonde voeding, juist ook tijdens deze pandemie en ondersteunt groepen die 
een groot risico lopen op besmetting, zoals gezondheidswerkers, met beschermende kleding 
en middelen zoals handschoenen, mondmaskers en zeep. Ook biedt Yabima morele en 
praktische steun aan gezinnen waarvan de kostwinner is overleden. 
 
Mrs. Iis Nuramanah is gezondheidswerker en verloskundige in de gezondheidskliniek in een 
van de zes dorpen waar Yabima coronahulp biedt. Zij is erg blij met het gezondheidsprotocol 
en de beschermende middelen van Yabima. “Wij gaan dagelijks op bezoek bij mensen die 
gezondheidszorg nodig hebben, zoals zwangere vrouwen, ouderen of kinderen die ziek zijn. 
Voorheen kwamen mensen naar ons gezondheidscentrum toe. Vanwege corona laten we 
mensen niet meer hierheen komen, maar bieden we gezondheidszorg aan huis. Dankzij de 
beschermende middelen die Yabima ons geeft, kunnen we ons werk blijven doen, op een zo 
veilig mogelijke manier. Daar zijn we uiteraard erg blij mee.” 
 
Onze actie is gestart met Pinksteren en we zijn blij te kunnen melden dat inmiddels € 3.037 
is binnengekomen. Een mooi begin! We hopen dat zoveel mogelijk groepen in onze 
gemeente aan de slag gaan met de actie, zowel met de bezinning op de ongelijke 
verhoudingen in de wereld als met geld wervende activiteiten. Als ondersteuning bij de 
bezinning kunt u op de website van de gemeente (www.pknculemborg.nl) een handreiking 
vinden. U kunt ook een mailtje zenden naar: wees.warmhartig@pknculemborg.nl  Natuurlijk 



kunt u ook als individu aan de slag. Een mooi voorbeeld daarvan is de actie van Wim en 
Gré van der Vaart die zich voor 1 euro per gewandelde kilometer laten sponsoren. 
Op de startzondag begin september kunnen groepen hun activiteiten 
presenteren/aankondigen. In de afsluitende dienst op 31 oktober a.s. vieren we samen het 
eindresultaat! 
 
En natuurlijk kunt u nu al geven: door een gift over te maken op bankrekeningnummer 
NL90RABO0373736525 van de Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg o.v.v. Wees 
warmhartig.   
 

  

U kunt ook bijdragen via deze QR-code: 
1. Open de betaalapp op uw telefoon of tablet 
2. Scan met de betaalapp de QR-code 
3. Pas het bedrag naar wens aan 
4. Betaal het door u bepaalde bedrag met behulp van uw betaalapp 

    
We houden u op de hoogte in de Weekbrief en het Kerkblad. 
 
Doet u ook mee? 
 
Hartelijke groet van de werkgroep Wees warmhartig: Henk Stokking, Maarten Jansen, Cees 
van Bockel, Anja Kiel, Peter Lock, Jan en Carla van Doggenaar (met ondersteuning van onze 
beide predikanten). 
 
 


