Steun met uw kerk

Bouwt uw kerk mee aan een hoopvolle toekomst voor de kinderen
én de kerk op Haïti?

Haïti is het armste land van
het westelijk halfrond. Kinderen groeien op in
diepe armoede en heel veel mensen gaan gebukt onder voodoo.
Hart voor Haïti bouwt aan een hoopvolle toekomst van deze kinderen en bouwt
aan een kerk die zich losmaakt van de beklemmende invloed van voodoo.

Hart voor Haïti heeft de steun van uw kerk daarbij hard nodig!

Wordt uw kerk een Hart voor Haïti-kerk?
Uw kerk kan Hart voor Haïti steunen, zodat wij blijvend zorg kunnen bieden aan meer dan 150 kinderen in het
kinderdorp én de groei van de jonge kerk op het kinderdorp kunnen ondersteunen. Maakt u uw kerk of gemeente
enthousiast om dit prachtige werk te steunen?
Uw kerk kan al meedoen door:

1. Collecte of vast bedrag

2. Actie of jaarthema

kind,
3. Sponsoring
voorganger of docent

Houd als kerk een (extra) collecte
voor Hart voor Haïti of steun ons
met een vast bedrag per jaar. Wij
zorgen voor korte filmpjes voor de
collecte, concrete zaken waarvoor
geld en gebed nodig is en voor
korte artikelen en foto’s voor uw
(digitale) nieuwsbrief.

U kunt een speciale actie houden voor
Hart voor Haïti, bijvoorbeeld voor de
aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie of inrichting van de bibliotheek van
de Bijbelschool.
U kunt ook Hart voor Haïti tot jaarthema
maken. Wij zorgen voor informatie en
creatieve ideeën voor het houden van
(jaar)acties.

Als kerk of tienerclub, groeigroep of
zondagsschool kunt u één of meerdere kinderen financieel adopteren.
We houden u vervolgens op de
hoogte van hun ontwikkeling.
U kunt ook een docent van de
Bijbelschool of de voorganger van
de kerk sponsoren.

Hart voor Haïti
Zendeling Johan Smoorenburg werd meer dan dertig jaar geleden door God
geroepen voor dit land in chaos. Met steun van diverse kerken en gemeenten in
Nederland bouwde hij het kinderdorp Bon Repos.
Meer dan 150 kinderen ontvangen er medische zorg, gezond eten, goede scholing
én ze komen in aanraking met het evangelie! In het kinderdorp en in Leogane is
een kerk gesticht. Iedere week komen honderden kinderen en volwassenen
samen om God te prijzen. Kijk voor meer informatie op www.hartvoorhaiti.nl
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