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Huis ter Heide, 17 augustus 2021 
Onderwerp: Aardbeving in Haïti| ADRA Helpt! 
 
 
Beste broeders en zusters, 
 
Het is u vast niet ontgaan. De berichtgeving en tv-beelden over de verwoestende aardbeving in 
Haïti, afgelopen Sabbat. Zoals altijd was ons ADRA team snel ter plaatse. Verschillende 
hulporganisaties hebben ADRA benaderd en hun medewerking aangeboden. Binnen de 
samenwerking zal ADRA de leiding en coördinatie op zich nemen. 
 
Onze kerkleden in Haïti bieden spontaan hun hulp aan bij ADRA. Verschillende kerken zijn een 
inzamelingsactie begonnen. Wij zullen nauw samenwerken met onze broeders en zusters in 
Haïti. Naar het Advent ziekenhuis in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti, zijn al meerdere 
slachtoffers gebracht. Ook met het medisch personeel blijft ADRA continue in contact.  
 
Vandaag wil ik u uitnodigen te bidden voor de slachtoffers van de aardbeving. Zij gaan een 
onzekere en moeilijke tijd tegemoet. Hele gemeenschappen zijn ontwricht. De infrastructuur in 
de getroffen gebieden ligt plat. Mensen treuren om vermiste, gewonde of overleden 
familieleden, hun huizen, bedrijven en bezittingen zijn allemaal verloren gegaan. 
 
Ik vraag uw gebed in geloof op te heffen. In de 
overtuiging dat onze Vader groter is dan de 
vernietigingskracht in Haïti. Deze brief wordt 
wereldwijd door ADRA verzonden aan de lokale 
Advent kerken in hun regio of werkgebied. Het 
universeel uitspreken in verschillende talen van 
onderstaand gebed biedt troost voor de mensen 
in de getroffen gebieden.  
 
 
Hemelse Vader, 
U heeft ons beloofd nooit in de steek te laten. Via uw profeet Jesaja verzekert u dat geen rivier of 
vuur ons zal overweldigen of verteren. We claimen deze belofte.  
U bent de enige veilige schuilplaats voor de mensen in Haïti. U bent de bron van kracht. 
Sluit moeders, baby’s, kinderen, jonge mannen, ouden van dagen, meisjes en vrouwen in uw 
liefdevolle armen. Laat ze niet gaan. Houd hun stevig vast.  
Aan u behoort onze eeuwige dank en toewijding. Amen. 
 
Dank u wel dat u met ons mee bidt.  
 
Op dit moment is er een grote behoefte aan voedsel, schoon drinkwater en onderdak. Wilt u 
vandaag een speciale gift geven voor de slachtoffers van de aardbeving? Maak dan uw gift over 
aan ADRA Nederland, IBAN; NL68 ABNA 0888 6568 82, o.v.v. Aardbeving Haïti (20-21) of klik op 
Help de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. 
 
Met dankbare groet, 
 
  
 
Geert Hendriks 
Directeur ADRA Nederland 

https://www.adra.nl/nl/page/299

