Hyvä kolehtikirjeen lukija,
Kolmantena sunnuntaina helluntaista 30.6.2019 kerätään kolehti naisten toimeentulon
parantamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Tästä kirjeestä löydät
kolehtikohteen esittelyn, esirukouksen ja kolehdin tilitysohjeet.
Kolehtikohteen esittely
Monen kehitysmaan naisen elämä on kovaa. Sylissä istuu nälkäinen ja sairas lapsi, äiti
itsekin riutuu nälästä ja väsymyksestä. Sotaa ja väkivaltaa paetessa taakse jäivät koti ja
pellot. Eläimet nääntyivät janoon kuuman auringon alla. Koulunkäynti keskeytyi
rahanpuutteen vuoksi vuosia sitten, eikä ammattitaidottomalle löydy töitä. Huoli kalvaa
mieltä: millä minä elätän lapseni, miten tästä voi selvitä huomiseen?
Kirkon Ulkomaanapu tukee kehitysmaiden naisia kouluttamalla heitä ammatteihin ja
auttamalla yritysten perustamisessa. Oma toimeentulo vahvistaa naisten roolia ja
arvostusta perheessä ja yhteiskunnassa. Köyhyydestä ylös autettu nainen pystyy
maksamaan lastensa koulumaksut ja kasvattamaan omiin mahdollisuuksiinsa ja
tulevaisuuteen luottavaa uutta sukupolvea. Hyvä kertautuu koko perheelle ja
kyläyhteisölle.
Jos sinulla on, mistä antaa, anna se kolehtiin. Jumala siunatkoon lahjasi.

Kuvassa somalimaalainen äiti Amina Asulub ja viiden kuukauden ikäinen Asma Ibrahim.
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Lue Kirkon Ulkomaanavun toimeentulon asiantuntija Ulla Sarasalmen kirjoitus ”Miksi
autamme naisia”. Kirjoitus on julkaistu Naisten Pankin verkkosivustolla, mutta työn
periaatteet pätevät myös muissa Kirkon Ulkomaanavun hankkeissa.
https://www.naistenpankki.fi/naisten-pankin-hanketyo/miksi-autamme-naisia/
Kolehtikohteen esirukous
Pyhä Jumala,
rukoilemme yhdessä niiden naisten puolesta, joiden hyväksi keräämme tänään kolehdin.
Sinä tunnet heistä jokaisen ja tiedät, mitä he tarvitsevat ja kaipaavat elämäänsä.
Tuomme sinun rakastavan katseesi eteen kehitysmaiden köyhät naiset, yksinäiset naiset,
pelonlyömät naiset ja toivonsa menettäneet naiset. Siunaa työ, jota Kirkon Ulkomaanapu
tekee tasa-arvoisemman ja reilumman maailman puolesta. Siunaa naiset, jotka saavat
kolehtivaroilla opiskeltua itselleen ammatin ja perustettua yrityksen. Siunaa heidän
perheensä, lapsensa ja puolisonsa, sukunsa ja kyläyhteisönsä.
Aamen.
Tilitysohjeet
Kolehtirahat tilitetään seurakuntaanne lähetetyillä tili- ja viitenumeroilla. Tilityksen voi tehdä
myös tavallisena tilisiirtona, jolloin viestikenttään merkitään ”kolehti kolmas sunnuntai
helluntaista 30.6.2019” ja seurakunnan nimi.
Tilinumerot ovat:

Nordea
Osuuspankki
Danske Bank

IBAN

BIC

FI33 1572 3000 5005 04
FI08 5723 0210 0215 51
FI02 8000 1800 2233 40

NDEAFIHH
OKOYFIHH
DABAFIHH

Siunattua keskikesää!

Soili-Sisko Eskola
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