
Aan de kerkbesturen van de parochies 

in het bisdom Roermond 

 

Betreft: noodactie voor Turkije en Syrië 

Roermond, 8 februari 2023 

Monseigneur, hoog-, zeereerwaarde heer,  

Zeer geachte leden van het kerkbestuur, 

 

De recente verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië hebben voor veel slachtoffers gezorgd. 

De schade is enorm en er zijn honderden doden en vermisten. Men werkt momenteel met man en 

macht om zoveel mogelijk mensen onder het puin vandaan te halen en medische zorg te bieden.  

 

Het Missiebureau heeft contact met Father Francis in Antakya (voorheen Antiochië). Antakya ligt 

op minder dan tweehonderd kilometer van Gaziantep, de stad dicht bij het epicentrum van de 

aardbeving. Francis vertelt: “Hele gebouwen zijn ingestort, moskeeën en kerken zijn verwoest. Er 

zijn al vele doden geteld en er liggen nog veel mensen begraven onder het puin. Het is ijskoud, er 

is geen licht en geen water. De straten liggen vol met puin en zijn onbegaanbaar. De parochiekerk 

is grotendeels onbeschadigd. Maar de moskee en de minaret die vlak naast de parochie stonden, 

zijn ingestort. Twee grote moskeeën in de stad werden ook verwoest, evenals de orthodoxe kerk 

en de protestantse kerk. De parochie heeft haar deuren geopend om ontheemde gezinnen op te 

vangen. Ze voelen zich hier veilig, maar er is een enorme behoefte aan water, voedsel, tenten en 

dekens. We hebben een hulpplan voor deze eerste dagen, maar ook voor de langere termijn is hulp 

nodig. Met uw gift kunnen we hulpgoederen uitdelen, zoals warme winterkleding, dekens, voedsel 

en hygiëneartikelen.”  

 

Ook het noorden van Syrië werd zwaar getroffen door deze aardbevingen. Omdat veel landen de 

diplomatieke betrekkingen met Syrië hebben verbroken en een deel van het getroffen gebied 

bovendien niet onder controle is van de Syrische overheid, is internationale hulpverlening 

ingewikkeld. Het internationale caritasnetwerk van de Rooms-Katholieke Kerk is een belangrijke 

schakel om de mensen in Syrië snel de hand te kunnen reiken. 

 

Het Missiebureau werkt hierin samen met de landelijke Vastenactie. Beide organisaties zijn 

geschokt door de omvang van deze ramp. Wij verzoeken u daarom om komend weekend (11 en 

12 februari) aandacht te besteden aan deze vreselijke ramp en één van uw collecten voor deze 

hulpactie te reserveren of anderszins geld voor deze noodactie aan ons beschikbaar te stellen. 

Maar met alleen financiële hulp komen we er niet. We vragen ook om uw gebed. Gebed voor de 

vele slachtoffers en hun nabestaanden.  
 

Uw bijdragen kunnen overgemaakt worden ten gunste van rekeningnummer NL21 INGB 000 300 

0046 t.n.v. Missiebureau bisdom Roermond onder vermelding van ‘Gezamenlijke Hulpactie 

Turkije en Syrië’. 

 

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 
Vriendelijke groet, 

Elianne van den Heuvel-van der Hoeven,   
directeur Missiebureau 
 


