Hamont, 23 oktober 2020
Betreft: Noodkreet humanitaire hulp aan Armeense bevolking

Beste broers en zussen van Rafael Nederland, leden van het NLT,
Met deze brief vragen wij Rafael Nederland om hulp. Wij zijn Monica en Haik
(Khadchadurjan/Muradchanian) Armeense christenen in Nederland en actief lid van ZON Huiskerken.
Op dit moment zijn wij bezig met het opzetten van een actie voor het steunen van humanitaire
noodhulp in Armenië. De Armeense bevolking wordt al weken geconfronteerd met dood en verderf in
het conflict over Nagorno Karabakh (Artsakh in het Armeens). Er zijn enorm veel gewonden in Artsakh
en Armenië.
De humanitaire hulp is niet toereikend waardoor slachtoffers van deze oorlog niet de juiste medische
hulp kunnen krijgen en sterven. Het coronavirus daar bovenop maakt deze situatie nog schrijnender.
Deze existentiële oorlog treft dagelijks onschuldige burgers door clusterbommen, onthoofdingen en
executies van krijgsgevangenen. Er is sprake van vernieling van complete ziekenhuizen, steden en
dorpen alsook van cultureel erfgoed zoals eeuwenoude kerken en kruisstenen. Een groot deel van de
burgers vlucht naar Armenië vanuit Artsakh vanwege deze vreselijke gebeurtenissen.
Zelf zijn wij ook Armeens en beiden in 1999 gevlucht ten gevolge van het eerste conflict in Artsakh.
We kunnen er niet van slapen en zijn intens verdrietig om het leed wat wij via familie, vrienden en ook
nieuwszenders op ons af zien komen. We voelen ons machteloos en willen iets doen voor dit volk, wat
al eerder een genocide heeft doorgemaakt.
Wij roepen iedereen daarom op om nooit op te geven en te blijven bidden (Lucas 18:1-8) maar ook
vragen wij om financiële steun door het doen van een donatie aan het Armeens Nederlands Medisch
Genootschap (ANMG). Het ANMG werkt samen met het Armeniëfonds Nederland en is opgezet door
Nederlands-Armeense medici met als belangrijke initiator, lid en medechristen Dr. Gor Khatchikyan.
Wij willen het ANMG steunen omdat het naar onze mening de meest cruciale en effectieve hulp biedt,
namelijk de acute medische hulp aan slachtoffers. Het ANMG is zeer transparant in het handelen,
heeft een hands-on aanpak, een no-nonsense mentaliteit en werkt op basis van vrijwilligers. Het
ANMG coördineert de medische hulp onder de paraplu van Armeniëfonds Nederland, een goededoelen stichting met een ANBI.
Bid alstublieft voor het voorkomen van nog meer burgerslachtoffers in Armenië en
Azerbeidzjan en doneer aan medische hulp voor Artsakh en Armenië!
Deel deze noodkreet in de kerkdiensten en andere bijeenkomsten!
Donaties kunnen gedaan worden naar “ZON Huiskerken, NL74ABNA0884754464”, onder
vermelding van “Medische noodhulp Armenië” met daarbij het verzoek de naam en e-mail van uw
gemeente te vermelden (ANBI ZON Huiskerken staat onderin vermeld). De gebundelde donatie willen
we uiterlijk 9 november 2020 overmaken naar ANMG/Armeniëfonds Nederland. U kunt uiteraard ook
na 9 november blijven doneren, deze donaties zullen we wekelijks overmaken naar
ANMG/Armeniëfonds Nederland. Zodra de donatie is overgemaakt zullen we Rafael Nederland op de
hoogte stellen.

Verbonden in Jezus Christus, Gods zegen,
Monica en Haik namens ZON Huiskerken.

Videofragment Family7 uitleg conflict:
https://youtu.be/Mo2YA_Nzay4
•
•

Rapportage Nieuwsuur over de oorlog in Artsakh 2020:
https://www.facebook.com/armeense.genocide/videos/668743813767958/
Verslaggeving van Reuters over jihadisten in Artsakh:
Frankrijk https://in.reuters.com/article/armenia-azerbaijan-putin-macron-int/franceaccuses-turkey-of-sending-syrian-jihadists-to-nagorno-karabakh-idUSKBN26L3T4
Rusland https://www.reuters.com/article/armenia-azerbaijan-russia-int/russia-says-islamistfighters-in-nagorno-karabakh-conflict-pose-threat-to-moscow-idUSKBN26R1VE
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ZON Huiskerken
https://www.zonhuiskerken.nl/
info@zonhuiskerken.nl
ANBI RSIN: 8507.95.655

•

ANMG
https://anmg.nl/
https://www.facebook.com/ANMG.nl
Armeniëfonds
https://www.armeniefonds.nl/home/
ANBI RSIN: 8166.17.958

•

•

Gor Khatchikyan
https://www.facebook.com/doktergor/
https://youtu.be/JL19y0frKe4?t=875
https://youtu.be/ZJj3vyQDUdA

