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Nog altijd is er een oorlog gaande in het 
Midden-Oosten en nog altijd betekent 
dit dat heel veel mensen uit Syrië en 
Irak niet terug kunnen keren naar huis. 
Dat geldt ook voor de twaalfjarige Ma-
ryam. Zij en haar vader Waleed, moe-
der Alice en zus Zomorrod moesten 
twee jaar geleden hun huis in Irak ver-
laten. Op de vlucht voor IS kwamen zij 
terecht in een opvangkamp in Erbil. 
Daar wonen ze nog altijd, maar Mary-
am bidt dat ze op een dag weer terug 
kan naar huis. “Ik was aan het bidden 
tot God dat Hij ons terug zou brengen 
naar mijn huis, en dat ik mijn hele leven 
gelukkig zou zijn, voor mijn familie, dat 
we goede dagen hebben”, zo vertelt ze 
in een video van hulporganisatie Kerk 
in Nood.
Het filmpje is te vinden op de website 
van Stichting Kinderen bidden voor 
Kinderen. Deze stichting zet zich sa-
men met Kerk in Nood dit jaar op-
nieuw in om zoveel mogelijk kinderen 
in oktober te laten bidden voor kinde-

ren in oorlogsgebied. Op 
de website kinderenbid-
denvoorkinderen.nl staat: 
“Bidden is het enige, maar 
ook het beste, dat kinde-
ren kunnen doen om oor-
logskinderen te helpen.”

Fatima
Doel van de actie ‘Kinderen bidden 
voor oorlogsKinderen’ is ook om een 
duidelijke link te leggen met de ver-
schijningen van Maria in Fatima, dit jaar 
honderd jaar geleden. Maria riep toen 
op om elke dag de Rozenkrans te bid-
den om vrede in de wereld te verkrij-
gen. Kinderen wordt dan ook gevraagd 
om in de Mariamaand oktober een tien-
tje van de Rozenkrans te bidden voor 
vrede.
Omdat veel kinderen niet meer ver-
trouwd zijn met het Weesgegroet geeft 
Stichting Kinderen bidden voor Kinde-
ren een gebedskaartje uit met het Wees-
gegroet en ook een speciale ‘zigzag-

kaart’ met daarop onder meer uitleg 
over de Rozenkrans. Die kaart blijft ste-
vig staan en daardoor kan zowel het ge-
bedskaartje als een tientjeskoordje eraan 
bevestigd worden met een wasknijper 
(zie foto). 

Vrienden
Op de website van Kinderen bidden 
voor Kinderen zijn nog meer materi-
alen te vinden. Daar kan ook aange-
meld worden voor de actie in oktober. 
Vorig jaar deden ruim 3300 kinderen 
mee en de hoop is dat er dit jaar zeker 

‘ Bid voor mij en  
mijn familie,  
en voor vrede’

Gebedscampagne voor oorlogskinderen

zo veel kinderen meebidden om vre-
de. Dat hoopt ook Maryam, zo zegt ze 
in de video: “Ik vraag aan degene die 
nu kijkt dat die bidt voor mij en mijn 
familie. Dat er vrede mag zijn in mijn 
land. Ik zal voor jullie bidden en jul-
lie voor mij. Op die manier zullen we 
vrienden zijn, ook al kennen we el-
kaar niet.” +

Meer informatie over de gebedscampagne, 
het bestellen van materialen en het opgeven 
van kinderen is te vinden op 
www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl.
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