
NOODHULP TURKIJE EN SYRIË 
 
Van onze generaal minister Tibor Kauser ontvingen we een dringende oproep (zie hieronder) om 
gebed en financiële ondersteuning ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving en 
naschokken in Turkije en Syrië. 
 
OFS Nederland stelt € 500 beschikbaar uit het noodfonds. Dat noodfonds moet weer worden 
aangevuld. Wil je hieraan bijdragen, dan wordt dit erg op prijs gesteld. En wat er meer binnenkomt 
dan € 500 zal uiteraard ook worden doorbetaald. 
 
OFS Nederland zorgt ervoor dat het geld wordt overgemaakt naar het internationaal secretariaat van 
het CIOFS in Rome, dat zal zorgen dat het terecht komt bij de broeders die nu noodhulp verlenen. 
 
Je kunt je bijdrage overmaken op rekening NL98 INGB 0000 4314 58 op naam van 'Orde van 
Franciscaanse Seculieren’ onder vermelding van “noodhulp Turkije/Syrië”. 
 
Namens het Landelijk Bestuur van de OFS, 
Michel Versteegh 
 
------------------------------------------------------------- 
 
Dierbare broeders en zusters, 
 
Vrede en alle goeds! 
 
Het verschrikkelijke nieuws van de aardbeving en naschokken in Syrië en Turkije roept ons op om “te 
werken aan een meer broederlijke/zusterlijke wereld” (artikel 14 van onze OFS Leefregel).  
 
Op dit moment hebben bij deze natuurramp al meer dan 10.000 mensen hun leven verloren (en dit 
aantal neemt uur na uur toe), en duizenden meer zijn ernstig gewond geraakt en zijn thuisloos 
geworden. Goddank heeft onze OFS-broederschap in Latakia (Syrië) geen levens verloren. 
 
In reactie op dit zo tragische nieuws en de realiteit is het van het grootste belang als franciscaanse 
familie te bidden in solidariteit en ter ondersteuning van al Gods kinderen in de regio – zij die we 
hebben verloren, zij die lijden in de ziekenhuizen, zij die nog niet gevonden zijn onder het puin, zij die 
achtergebleven zijn en in paniek zijn of zich grote zorgen maken over hun familieleden en hun 
toekomst. 
 
Om onze solidariteit ook concreet te maken vraagt het Presidium aan jullie om onze broeders en 
zusters en alle hulpverleners, die zich inzetten voor de slachtoffers in Syrië en Turkije, te 
ondersteunen. Onze franciscaanse broeders zorgen op dit moment voor voedsel en onderdak voor 
de dakloze gezinnen. Ze hebben ondersteuning nodig om aan hulpgoederen te komen. Ook de 
ziekenhuizen hebben behoefte aan extra ondersteuning. We willen zo snel mogelijk reageren – onze 
familie heeft ons nu nodig! 
 
Met veel liefde en waardering voor al wat jullie doen, 
 
jullie broeder 
 
Tibor Kauser 
OFS Generaal minister 
 


