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Wat is een ‘Werelddag van verzet tegen armoede’ 
 

De Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (ook: 
Wereldarmoededag, of Werelddag van verzet tegen extreme 
armoede, Povertyday) wordt jaarlijks over de hele wereld 
“gevierd” op 17 november. Deze dag is in 1992 officieel erkend 
door de Verenigde Naties, maar de eerste viering vond al plaats 
in Parijs, Frankrijk in 1987. Toen verzamelden 100.000 mensen 
om de mensen te herdenken die lijden onder armoede, honger, 
geweld en angst. In het kader van ons Laudato Si’ jaar willen we 
bijdragen aan dat verzet tegen armoede. 
 

Uit de brief van Paus Franciscus  
In zijn brief voor deze dag schrijft de Paus o.a.: “Het is nooit 
mogelijk de dringende oproep die de Heilige Schrift namens de 
armen doet, te omzeilen. Waar men ook kijkt, het Woord van 
God wijst erop dat armen het noodzakelijke om te leven niet 
hebben omdat ze afhankelijk zijn van anderen. Zij zijn de 
onderdrukten, de nederigen, degenen die uitgestrekt ter aarde 
ligt. … In de nabijheid van de armen ontdekt de Kerk dat zij een 
volk is dat, verspreid over zoveel naties, de roeping heeft ervoor 
te zorgen dat niemand zich een vreemdeling of buitengesloten 
voelt, omdat zij allen betrekt bij een gemeenschappelijke weg 
van heil. … Geliefde broeders en zusters, ik spoor u aan om bij 
iedere arme die u ontmoet, te zoeken waaraan hij werkelijk 
behoefte heeft; om niet bij de eerste materiële nood te blijven 
stilstaan, maar de goedheid te ontdekken die zich in hun hart 
verbergt door aandacht te krijgen voor hun cultuur en de wijzen 
waarop zij zich uitdrukken, om een ware broederlijke dialoog te 
beginnen.”. 
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Wat kunt u doen ?            Acties in Regio Zuid 

Op verschillende wijze kunt u ‘in verzet komen’.  
 

1. Door gebed. Gebed kan harten en mensenlevens en situaties 
veranderen, omdat God deze dingen kan veranderen. Op de 
achterzijde vindt u een voorbeeld van een gebed. 
 

2. U kunt op zaterdag 9 november van 11.00 - 16.00 uur en op 
zondag 10 november van 12.30 - 15.30 uur de boekenmarkt in 
de Sint Petruszaal bezoeken. Deze zaal ligt links van de kerk aan 
de Lammenschansweg 40a te Leiden.  
 

3. Op zaterdagavond 16 en zondag 17 november zijn er na de 
viering bloembollen te koop. De zakjes met bollen kosten tussen 
drie en vijf euro. Er zijn verschillende soorten bollen te koop 
zoals tulpen, narcissen en hyacinten.  
 
Waar gaat de opbrengst naartoe ? 
De opbrengst van de boekverkoop is bestemd voor de  
Kerstmaaltijd voor dak- en thuislozen die het diaconaal centrum 
‘de Bakkerij’ samen met het Straatpastoraat organiseert. De 
opbrengst van bloembollen gaat naar de Sinterklaasactie.  Deze 
wordt door ‘de Bakkerij’ in samenwerking met de stichting ‘Voor 
Elkaar Leiden’ georganiseerd. Samen zorgen zij er voor dat Sint 
geen schoorsteen over slaat.  
 
4. En er is de schoenendoos-actie voor wie graag iets tastbaars 
wil doen. Armoede beperkt zich niet tot Leiden alleen. Nog 
steeds zijn er mensen en kinderen op de vlucht voor 
oorlogsgeweld. Als het weer het toelaat komen er op Lesbos 150 
mensen per dag aan. Velen van hen zijn gezinnen met kinderen 
op zoek naar een veilige toekomst. In het opvangkamp is het een 
uitzichtloos wachten. 
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Door aan vluchtelingenkinderen 
een schoenendoos te geven, 
kunnen zij even de ellende van elke 
dag vergeten en zich weer kind 
voelen. 
 

 

Het is de bedoeling om de schoenendoos te vullen met: 4 
schriften, 3 pennen, een gum en puntenslijper, 3 potloden, een 
set kleurpotloden, een knuffelbeestje, een stukje zeep, een 
tandenborstel en tandpasta. Als de doos nog niet vol is mogen er 
verder nog dingen in als een katoenen tasje,  een etui,  een 
kleurboek, speelgoed, haarverzorgingsartikelen enz. 

Meer info vindt u op www.actie4kids.nl 

 

 

Achter in iedere kerk is een plaats waar u tot 24 november, de 
schoenendozen kunt inleveren. Inpakken hoeft niet. Indien u 
geen schoenendoos wilt vullen maar wel iets van het 
bovenstaande materiaal wilt bijdragen kan dat ook. Er staat een 
verzamelbak voor klaar. 
 

Tja, en na dit gelezen te hebben kunt u misschien niet kiezen. 
Natuurlijk mag u ook alles doen. Maar ook alle kleine beetjes 
helpen. Paus Franciscus zegt hierover in zijn encycliek Laudato Si:  
Wij moeten niet denken dat deze krachtsinspanningen te klein 
zijn om de wereld te verbeteren. Deze handelingen “brengen 
binnen de schoot van deze aarde een beweging tot stand die 
steeds meer de neiging heeft zich, soms onzichtbaar, uit te 
breiden” en moedigen “een profetische en contemplatieve 
levensstijl” aan “die in staat is een diepe vreugde te kennen 
zonder door consumptie geobsedeerd te zijn” (LS212).  

 
 

De volledige brief van de Paus vindt u op de website: 
www.rkleiden.nl/laudatosi 

http://www.rkleiden.nl/laudatosi
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Gebed 
 

We kunnen u niet domweg bidden, o God 
om aan de oorlog een einde te maken 
want wij weten dat u de wereld zo gemaakt hebt 
dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden 
bij zichzelf en bij zijn naaste. 
 

We kunnen u niet domweg bidden, o God 
om een eind te maken aan de hongersnood 
want U hebt ons de middelen gegeven 
om de hele wereld van voedsel te voorzien 
als we er maar wijs gebruik van maken. 
 

We kunnen u niet domweg bidden, o God 
om vooroordelen uit te roeien 
want U hebt ons al ogen gegeven 
om in ieder mens het goede te zien 
als we er maar een juist gebruik van maken. 
 

We kunnen u niet domweg bidden, o God 
om een einde te maken aan de wanhoop 
want U hebt ons de macht al gegeven 
om sloppenwijken op te ruimen 
en weer hoop te schenken 
als we die macht maar rechtvaardig gebruiken. 
 

Daarom bidden we U in plaats daarvan, o God 
om kracht, vastberadenheid en een sterke wil 
om te doen, in plaats van alleen maar te bidden 
om te zijn, in plaats van te willen hebben. 

Uit: ‘Als het kwaad goede mensen treft’ 
Harold Kushner 


