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07-01-2020

BERICHT VAN AMNESTY INTERNATIONAL WESTELIJKE MIJNSTREEK

Beste gemeenteleden.

Tijdens de schrijfactie op 15 december in de
Johanneskerk hebben velen van u meegeschreven
voor, Yasaman, Yiliyasijiang, Marinel en Sarah en
Sean.In totaal zijn er 190 brieven ondertekend.
Dat is een heel mooi aantal.Daarvoor willen wij u
van harte bedanken.
In totaal zijn er in de Westelijke Mijnstreek
voor deze actie 1896 brieven en kaarten
geschreven.
We zijn blij dat zoveel mensen bij het werk van Amnesty betrokken zijn.Op het filmpje dat in de kerk werd vertoond
hebben we gezien dat schrijven echt helpt.

Nogmaals hartelijk dank. Namens Amnesty:
Henny Veldman en Riet Coolsma
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02-02-2020

MAANDELIJKSE BRIEVEN SCHRIJVEN VOOR AMNESTY

Verleden jaar was u van ons gewend dat de Amnesty
brieven iedere eerste zondag van de maand in de
Johanneskerk lagen. Dat gebeurde, omdat daar dan
de kerkdiensten gehouden werden.Dit jaar zijn de
eerste zondagen van de maand altijd in de
Ontmoetingskerk. Dit houdt in dat u daar de
gelegenheid hebt de brieven mee te nemen en thuis
te versturen.
We hopen dit jaar opnieuw op uw steun zodat we
weer mensen kunnen helpen die de steun van Amnesty
zo hard nodig hebben!
Wilt u de brieven liever digitaal ontvangen? Dat
kan ook. Stuur even een mailtje naar Henny Veldman
(dickveldman30442@gmail.com) en wij zorgen ervoor.
Namens Amnesty, 
Riet Coolsma en Henny Veldman
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01-03-2020

Amnesty komt op vrouwendag in actie voor Iraanse activiste

Rond  8 maart, Internationale Vrouwendag, zet
Amnesty International zich in voor de Iraanse
vrouwenrechtenactiviste Saba Kordafshari. In de
Ontmoetingskerk  in Geleen kan op zondag 1 maar t
iedereen meedoen aan de actie voor de 22-jarige
Saba. Zij kreeg 24 jaar gevangenisstraf omdat ze
actievoerde tegen het verplicht dragen van een
hoofddoek.
Handtekeningen Op 1 maart verzamelt Amnesty
International na de dienst handtekeningen op een
petitielijst om het Iraanse hoofd van de
rechterlijke macht op te roepen Saba Kordafshari onmiddellijk vrij te laten.
Saba�s strijd tegen de verplichte hoofddoek Saba Kordafshari voerde actie tegen de verplichting om in Iran een
hoofddoek te dragen. Op 1 juni 2019 werd ze door elf agenten in burger opgepakt. Na een zeer oneerlijk proces werd ze
tot 24 jaar cel veroordeeld, waarvan ze 15 jaar moet uitzitten. Saba wordt onder meer beschuldigd van het 'aanzetten tot
en faciliteren van corruptie en prostitutie' omdat ze anderen zou hebben aangemoedigd hun hoofddoek af te doen.
Saba strijdt voor het recht om zelf te bepalen wat je draagt. Door het niet dragen van een hoofddoek strafbaar te
stellen, worden vrouwen in Iran gediscrimineerd. Wetten die de hoofddoek verplichten zijn in strijd met het recht op
vrije meningsuiting en het recht op gelijke rechten voor iedereen.
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06-07-2020

AMNESTY INTERNATIONAL
Het is al weer een tijd geleden dat u iets van ons hebt gehoord. De zondagse kerkdiensten zijn weer, met inachtneming
van de overheidsvoorschriften, gestart, maar het lijkt ons niet verstandig de maandelijkse brieven nu al weer neer te
leggen. Dat zou de kerkgangers mogelijk af kunnen leiden van de regels die in acht genomen moeten worden en dat lijkt
ons geen goede zaak.

Wat u wel kunt doen?
Graag willen we u wijzen op de spoedacties per
mail van Amnesty. Dat houdt in dat u razendsnel
kunt actievoeren als iemand in gevaar is.
Duizenden mensen, over de hele wereld, sturen een
bericht naar machthebbers als iemand wordt
gemarteld, bedreigd of onterecht gevangenzit. In
korte tijd worden zoveel oproepen verstuurd, dat
ze niet genegeerd kunnen worden. Hoe meer mensen
aan de spoedacties meedoen, hoe groter de vuist is tegen onrecht.
U kunt zich aanmelden via de website van Amnesty International.nl/kom in actie. U ontvangt per mail 2 à 3 oproepen per
maand met een duidelijke omschrijving van de casus. Met één druk op de knop steunt u de actieoproep.Amnesty gaat
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Alleen naam en woonplaats worden doorgegeven aan de betreffende autoriteiten.
Misschien is het bij u al bekend en hebt u zich er al voor aangemeld. Dan alvast bedankt!
Hartelijke groet, Riet Coolsma en Henny Veldman

Activiteiten/Monica  Bosman, 06-07-2020
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26-11-2020

BERICHT VAN AMNESTY
Binnenkort, op 10 december, is het weer de Dag van de Rechten van de Mens. Vorig jaar hebben we samen met u veel
brieven in de kerk geschreven voor de Write for Rights- schrijfactie van Amnesty. Ook de stand met de kerstkaarten en de
kaarsen van Amnesty werd goed bezocht.

Helaas kunnen wij geen schrijfactie organiseren
in de kerk door het coronavirus, maar Amnesty zit
niet bij de pakken neer. Ze hebben een
alternatieve schrijfactie bedacht.U kunt via de
site van Amnesty meedoen met de schrijfactie Write
for Rights. Dit jaar is het mogelijk om via de
site een eenpersoons schrijfpakketje te bestellen.
Met één klik is de bestelling rond en wordt het
pakketje naar uw huisadres gestuurd. Daarin zit
alles wat u nodig heeft om brieven te kunnen
schrijven:https://www.amnesty.nl/organiseren/tips-materialen
U weet het, massaal brieven schrijven heeft
effect! Dat doen wij voor mensen die onrecht is
aangedaan. Wij hebben uw hulp daarbij hard nodig.
Vandaar onze vraag of u dit jaar weer meedoet door
middel van het bestellen van een pakketje.
In de kerkdienst van 6 december steken wij de
Amnesty kaars weer aan en zullen weaandacht
schenken aan deze actie.
Een hartelijke groet,Henny Veldman en Riet
Coolsma
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Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5308, Subitem: 43.

Pagina 5 van 5


