28 april 2015
Geachte leden van lutherse kerkenraden, geachte lutheranen, geachte mensen,
Het dodental van de aardbeving in Nepal en belendende landen loopt inmiddels op naar 4500,
het aantal gewonden naar 7000. Ontelbare mensen hebben de afgelopen dagen en nachten
buiten doorgebracht, óf omdat hun huizen verwoest zijn, óf omdat het veiliger was buiten
vanwege de vele naschokken. De aardbeving is de zwaarste in meer dan tachtig jaar in het
gebied. In de afgelopen dagen zijn meer dan vijftig naschokken geteld na de zware
aardbeving van 7.8 op de schaal van Richter dichtbij de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het
dodenaantal zal naar verwachting in de komende dagen oplopen.
Toen afgelopen zaterdagmorgen 25 april voor de eerste keer via internet van de aardbeving in
Nepal werd bericht, wist de Lutherse Wereldfederatie (LWF) via social media niet veel later
te melden dat er 700 doden waren geteld...én dat de LWF World Service (de afdeling
ontwikkelings- en noodhulp van de LWF) via haar kantoor in Kathmandu inmiddels een
noodhulp team van honderd mensen had gevormd dat onmiddellijk levensreddende middelen
in Kathmandu en alle andere gebieden die zwaar door de aardbeving getroffen waren
distribueerde. Dat is dus precies de kracht van de Lutherse Wereldfederatie en haar afdeling
‘World Service’: onmiddellijk hulp kunnen bieden via de aanwezige infrastructuur.
Nog geen uur later berichtte de LWF dat de Nepalese lutherse kerk ok was. Om nog weer
twee uur later de eerste beelden te sturen van de schade in Kathmandu.
Op 26 april noemde de LWF drie manieren om de mensen in Nepal te helpen:
1. Bidden voor de mensen in Nepal (en omgeving)
2. Alle berichten over de ramp delen
3. Doneren! Nu! Via de Lutherse Wereldfederatie.
Gisteravond laat, met inmiddels bijna 4500 doden door de zeer zware aardbeving en enorme
schade aan huizen en gebouwen, laat de LWF fotos zien van het noodhulpteam dat
voedselpakketten en andere directe levensbehoeften uitdeelt aan de mensen in nood.
Vandaag nodigt het Luthers Genootschap u uit om te doneren, waarmee u de getroffenen van
de aardbeving in Nepal en het internationale gebied rondom Kathmandu direct helpt. Direct,
aan de LWF, is het bedrag dat u doneert daarmee beschikbaar voor de noodhulp die de LWF
zo professioneel levert.
Stort uw bijdrage op:
IBAN: NL28 INGB 0000 0433 60
Tnv. Nederlands Luthers Genootschap
Ovv: aardbeving Nepal

Hoogachtend,

Mevr. Dr. h.c. Praxedis Bouwman
Voorzitter Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending
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