
STEKI (Gastvrijheid) – Hulp aan vluchtelingen - Thessaloníki 
 

In 2016 maakten wij een “Paulusreis”. We volgden Paulus door Griekenland op zijn tweede 

zendingsreis (Hand. 16 – 18). Een bijzondere ervaring om nader bepaald te worden bij de weg 

waarop het evangelie Europa werd binnengeleid door onze Here Jezus. Maar we kwamen ook in 

aanraking met het heden, met sporen van de economisch belabberde situatie en met de 

vluchtelingenproblematiek, waar dit land volop mee te maken heeft. 

 

Vanuit Athene namen wij een kijkje in de haven van Piraeus om de situatie van de daar 

verblijvende vluchtelingen in ogenschouw te nemen: 

 

 Een onafzienbaar aantal tentjes op asfalt, in de brandende zon 

 Spelende kinderen, zich beperkt bewust van alle onzekerheden 

 Enkele ontmoetingen en korte gesprekjes, vol van verdriet en hoop op mededogen. 

 

 
 

De Greek Evangelical Church is een kleine, protestantse minderheid te midden van de volledig 

Grieks Orthodoxe samenleving, die echter grote diaconale inspanningen levert om de nood 



onder de vluchtelingen te lenigen. Hun financiële draagkracht zal slechts gering zijn. Maar wij 

kunnen een deel van onze rijkdom inbrengen en helpen deze nood te lenigen. Zo ontstond het 

idee om gemeenten van onze reisdeelnemers te benaderen. 

 

 
 

 



In overleg met de kerken in Griekenland, is gekozen voor: “ Steki “ een dagcentrum voor 

vluchtelingen in Thessaloniki 

 

 
 

Er zijn voorzieningen op het gebied van kleding en voedsel, kinderopvang, vertaal- en juridische 

hulp, douches en wasmachines.  

 

Wij hebben vrijmoedigheid om een beroep op u te doen voor steun in de vorm van: 

 Het bestemmen van één of meer collectes voor het project “Steki” 

 De mogelijkheid tot werving van particuliere donaties 

 Het opnemen van informatie over dit project in de in uw gemeente gebruikte media. 

 

Dit project is begroot op € 112.400 per jaar. Wij hopen dit initiatief te kunnen steunen met een 

bijdrage van zo’n € 3.000 per jaar, vooralsnog voor een periode van 3 jaar. Een relatief 

bescheiden bijdrage, maar zoiets betekent ook steun in geestelijke zin. 

 



 
 

Een kort bezoek aan dit project in april 2017 bevestigt het beeld dat er prachtig werk wordt 

verricht, door mensen die met liefde en inzet helpen om de nood te lenigen van de 

vluchtelingen. Onze eerste donaties voor 2017 konden reeds worden overgemaakt. 

 

De “Paulusreis” reis werd georganiseerd vanuit de NGK Den Haag – Rijswijk. De financiën van dit 

project zullen dan ook lopen via de diaconie van die gemeente (rek. nr. NL87 INGB 0001 3050 

44) en daarmee fiscaal voldoen aan de ANBI-voorwaarden. 

 

De coördinatie van dit initiatief is in handen van ds. Hans van ’t Hoff (Rijswijk), Hans Scholten 

(Rijswijk), Bas Verheij (Amersfoort) en Cor van den Beukel (Maasland). 


