
Het bisdom legt aan de mensen op Samos uit dat je als kerk 
de opdracht hebt mensen in nood op te vangen, ook als je het 
zelf niet breed hebt. Er werd niet omheen gedraaid dat dat 
niet eenvoudig is. Vluchtelingen uit Syrië en andere landen uit 
oorlogsgebieden in het Midden-Oosten moeten opgevangen 
worden. De situatie in het vluchtelingenkamp op het Griekse 
eiland Samos is explosief. Het is onmogelijk om duizenden 
vluchtelingen en migranten op te vangen in een accommodatie 
die is bedoeld voor 700 mensen. Vooral in de winter zijn de 
problemen groot. Door de regen overstromen de tenten in het 
kamp. Buiten het kamp, waar meer dan 1000 mensen buiten 
bivakkeren in zomertenten, is de situatie nog erger. 

Vanuit Oegstgeest proberen we regelmatig geld over te maken 
naar de bisschop van Samos. Men helpt mensen o.a. met geld 
voor medicijnen, dekens en kleding, een kaartje voor de boot 
naar het ziekenhuis op het vaste land. Zwangere vrouwen en 
oudere mensen eerst. Wil je de kerk in Samos helpen om te 
helpen?

Je kunt een gift overmaken op bankrekening NL87 INGB 0000 
3734 56 t.n.v. Diaconie PGO Oegstgeest o.v.v. Vluchtelingen 
Samos. In 2019 bezoeken twee mensen uit Oegstgeest het 
bisdom tijdens hun vakantie. Die aandacht steunt ook!

HOE DE KERK HELPT

Tijdens de reis naar Griekenland in 
2018 kregen mensen van de PGO en 
andere kerken in Oegstgeest contact 
met het bisdom Samos, Patmos en 
Ikaria van de Griekse Orthodoxe Kerk. 
De vertegenwoordiger van de bisschop 
vertelde hen over de rol van de kerk 
in de Griekse samenleving. De twee 
grote uitdagingen zijn: de economische 
crisis en de komst van vele duizenden 
vluchtelingen uit het Midden-Oosten. 
De kerk is er om mensen te dienen 
en de harmonie in de samenleving te 
bewaren. De kerk helpt zowel berooide 
vluchtelingen als arme Grieken.

ZIE IK JOU 
EN JIJ MIJ

Steun de opvang in Samos 
door te doneren!




