
            En laat u inspireren... 

Geïnteresseerd in verhalen van de Wereldkerk die mensen 
in uw parochie, groep of vereniging kunnen inspireren? 
Wij komen graag naar u toe om ze te delen.

De sprekers van Kerk in Nood zijn Peter Broeders, directeur  
en diaken, en Dennis Peters, als oud-journalist verantwoordelijk 
voor communicatie en pers. 

Met getuigenissen, video-materiaal, anekdotes uit eigen (reis)
ervaringen en vaak verrassende achtergrondinformatie zorgen zij 
voor een boeiende lezing over het thema dat u heeft gekozen.

“De lezing over Islam bracht ons 
een zaal vol geïnteresseerden. 
De lezing is intelligent en 
genuanceerd. Echt een 
geweldige avond!” 

Pr. Robert van Aken 
uit Tilburg
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Aanbod lezingen en films
 Kerk in Nood 2022

Nodig ons uit: vul het formulier op www.kerkinnood.nl/
lezingen in met de lezing en datum van uw voorkeur!

Promoot de lezing: wij sturen u graag materialen toe. 
Onze ervaring is echter dat vooral uw eigen enthousiasme 
bepalend is voor de opkomst. 

Laat u inspireren: Op de dag zelf komen wij een half uur 
voor aanvang van de lezing om alles klaar te maken. Kerk 
in Nood rekent geen kosten voor de lezing, maar houdt 
graag een collecte voor een relevant project.

      Kijk op: kerkinnood.nl/lezingen

Hoe het werkt...
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Nodig ons uit!



4. Lezing ‘Vrij zijn om te geloven’2. Lezing over Islam:
bedreiging of uitdaging?

3. Film ‘Watu Wote’:
Een moedig antwoord

Omdat Christenen vooral in landen 
met een Moslim meerderheid worden 
vervolgd, ontkomen we niet aan de 

vraag wat de Islam zegt over de omgang met Christenen. Kerk 
in Nood maakt helder wat de Koran en Moslim geleerden zeggen 
en laat vooral de praktijk, het leven van Christenen in diverse 
Islamitische landen, zien. Een aanrader voor wie wil weten hoe de 
Katholieke Kerk ter plaatse de dialoog met de Islam ziet.

‘Watu Wote’ vertelt over het 
moedige antwoord van Moslims 
in Kenia op de vervolging van 
Christenen door Al-Shabaab. De 
korte film is gebaseerd op de waargebeurde aanval tijdens een 
busreis naar een klein stadje aan de grens van Kenia en Somalië 
in december 2015. Moslim passagiers weigerden leden van de 
terroristische organisatie te vertellen wie de christelijke passagiers 
waren... met gevaar voor eigen leven. De film wordt voorafgegaan 
aan boeiende achtergrondinformatie. 

In landen als Noord-Korea, 
Syrië en Nigeria worden mensen 
vermoord om hun geloof. In 
China en Vietnam zitten mensen 
gevangen omdat ze niet vrij zijn 
om te geloven. Maar hoe vrij zijn 
we in Nederland om naar ons 
geloof te leven? Durven we het 
over ons geloof te hebben? 

Een lezing over een mensenrecht 
waarover in Nederland steeds 
minder wordt gesproken…

Naast deze veelgevraagde geven we lezingen over 
de situatie van Christenen in het Midden-Oosten, 
Venezuela, het Heilig Land, Pakistan en Nigeria. 
Ook de Spiritualiteit van Kerk in Nood, Kinderbijbel 
en Zusters in actie zijn thema’s waarover we graag 
spreken. Heeft u een speciaal verzoek? Schroom niet 
om contact op te nemen lezing op maat!

1. Lezing Hoop in Oekraïne
Oekraïne. Een land in oorlog. Een arm land ook waar priesters, 
religieuzen en leken van de katholieke Kerk bijzonder actief zijn 
en al vele jaren armen, daklozen en vluchtelingen helpen. En 
dat terwijl de Kerk pas in 1991, met de onafhankelijkheid van 
Oekraïne, veel van haar gebouwen - die vaak als sportschool of 
bioscoop waren gebruikt - terug heeft gekregen. 

 
Twee weken voor de Russische 
invasie belegde Kerk in Nood 
een persconferentie met 
de nuntius en patriarch van de 
Grieks-Katholieke Kerk over de 
vraag wat de Kerk zou doen 
bij een inval. Hun antwoord: 
“Blijven om de mensen terzijde 
te staan.” 

Een lezing over de wanhoop van vluchtelingen, de raketinslag 
in het huis van een bisschop, maar ook over de dromen 
van meisjes in een katholiek studentenhuis en een kathedraal 
waar op een zondag in 1991 slechts zeven mensen kwamen en 
waar tot recent op zondag zeven heilige Missen werden gevierd.

      M
eest gevraagd

Meer lezingen


