Gebed en financiële steun voor Beiroet
Paus Franciscus en kardinaal Boutros Raï riepen op tot hulp
Libanon werd op 4 augustus getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet.
Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden,
gewonden en duizenden dakloze mensen tot gevolg. Beiroet en Libanon leven in kwetsbare
omstandigheden.
Tijdens zijn toespraak bij het Angelus-gebed op zondag 9 augustus in Rome riep paus Franciscus op
tot het verlenen van internationale hulp. Vanuit Libanon heeft kardinaal Boutros Raï opgeroepen tot
solidariteit en financiële steun.
De Nederlandse bisschoppen geven gehoor aan de oproepen van de paus en de kardinaal en vragen
op hun beurt om zondag 16 augustus in de parochies en instellingen te bidden voor de bevolking van
Libanon, in het bijzonder voor de bewoners van Beiroet die het slachtoffer zijn van deze ramp. Ook
vragen zij een collecte te houden of een donatie te doen ten behoeve van de bevolking van Beiroet.
Kerk in Nood
Momenteel organiseert Kerk in Nood (www.kerkinnood.nl) een campagne van solidariteit voor
Libanon. Via Kerk in Nood zijn directe contacten met verschillende kerkelijke projecten, onder andere
voedselpakketten voor getroffen gezinnen en andere hulp: NL64FVLB0227175484 t.n.v. Kerk in Nood
(‘s Hertogenbosch) o.v.v. Beiroet.
Samenwerkende hulporganisaties
De samenwerkende hulporganisaties (SHO) zijn in Nederland een nationale actie gestart via Giro555,
ten behoeve van directe noodhulp zoals medische zorg, veilig drinkwater, onderdak en psychosociale
hulp, waarbij Cordaid nauw samenwerkt met Caritas Libanon: NL08INGB0000000555 t.n.v. SHO o.v.v.
samen in actie voor Beiroet.
Voorbede voor komende zondag 16 augustus in parochies en instellingen:
Naar het voorbeeld van een Kananeese vrouw in de streek van Tyrus en Sidon, in het huidige Libanon,
bidden we met volharding voor de slachtoffers van de verwoestende explosie in Beiroet en voor allen
die zich in hun wanhoop tot God keren: dat de inwoners van Libanon Gods barmhartige liefde mogen
ervaren in de steun van hun naasten, dat het land bestuurd mag worden met wijsheid en
rechtvaardigheid.

