Een Korte Geschiedenis

Vrijwilligers gevraagd!

In 1995, is een groep vrouwen van de Broeder Uniteit uitgenodigd om te participeren in de “Eerste
Vrouwen Consultatie, welke gehouden werd in de Kernersville Moravian Church in Norht Carolina, in de
Zuidelijke Provincie van de Verenigde Staten van Amerika. Vrouwen van meer dan 15 landen kwamen bij
elkaar om te discussiëren over issues, die betrekking hebben op vrouwen: gelijkheid op de werkvloer, de
“glazen plafonds”, e.d. Het was al gauw duidelijk dat voor de meeste vrouwen, zaken als toegang tot
schoon drinkwater, analfabetisme, geweld en HIV-AIDS, nijpender waren. Het was ook overduidelijk, dat
één consultatie niet voldoende zou zijn om al deze zaken die vrouwen over de hele wereld aangaan,
te bespreken, Een verzoek werd ingediend bij de Uniteits
Synode van 1995 om een andere consultatie te houden om deze
belangrijke discussies voort te zetten. Het verzoek werd
ingewillligd, maar er waren geen fondsen ter beschikking gesteld.
Onverschrokken werd een tweede consultatie gehouden en een
derde in 2008. Opnieuw werd een beroep gedaan op de Uniteits
Synode van 2009 om een “Women’s Desk” (Vrouwen Bureau) in te
stellen om de op gang gekomen discussies voort te zetten en om
antwoorden te zoeken en plannen te formuleren voor de issues die
vrouwen betreffen.
Onze Fondswervingsplannen
Wij zoeken fondsen om onze website (www.unitywomensdesk.org)
te onderhouden en om het werk van de Unity Women’s Desk te publiceren.
Alle fondsen die worden vergaard zullen besteed worden om de Unity Women’s Desk in stand te houden
om projecten te financiëren die in het belang zijn van vrouwen in de verschillende Provincies van onze
Broeder Uniteit, en om hulp voor beurzen voor vrouwen en meisjes van onze Uniteit te bewerkstelligen. De
huidige functie van Coördinator is vrijwillig maar we hopen in de toekomst over fondsen te beschikken
voor deze functie en om kleine vergoedingen te geven aan de vrouwen, die rapporteren over het werk
en de noden in elke Provincie. We hebben een gift van US$ 10,000.-- ontvangen om ons aan te moedigen.
Dit bedrag moet met een additionele $10,000 van de Zuidelijke- en de Noordelijke Provincie van de
Verenigde Staten van Amerika, de wereldwijde Uniteit, en giften aangevuld worden tot een totaal bedrag
van US $50,000.--.

Kwa Wakati Kama Huu
“voor een dag als vandaag”

Wilt u zich aansluiten
bij onze Gebeds groep?

UNITY WOMEN’S DESK

We z u l l e n h e e l g r a a g
maandelijks de
gebedslijst naar u
opsturen.
Wilt u ons helpen om issues te
o n d e rzoeken en/of akties te
coördineren, om zaken aan te kaarten
of in beeld te brengen, om
geestelijke hulp te bieden
of om over dit werk te
vertellen in uw gemeente?
Maak contact m e t Patty
Garner voor een complete lijst
van mogelijkheden voor
vrijwilligers.
Kunt u financiele hulp bieden
om de fondswervingsuitdaging
aan te gaan?
Wij hopen dat u met een biddend
hart een gift in overweging wil
nemen, om dit belangrijk werk te
ondersteunen.
Unity Women’s Desk
459 S Church Street
Winston-Salem NC 27101
336-725-6413
www.unitywomensdesk.org
office hours
Wednesdays 10am³2pm other
times call 336-416-2337
Rev. Patricia Garner, Coordinator

EBG vrouwen in
de hele wereld
werken samen om
globale
veranderingen te
bewerkstellingen

Mijn toezegging
aan de
UNITY WOMEN’S DESK

UNITY WOMEN’S DESK

Gericht op de verspreiding van informatie en het zoeken van
bronnen om de volgende issues aan te pakken
Gezondheid
van Vrouwen en kinderen
Hoewel HIV-AIDS bijzondere aandacht
vraagt, komen andere aandoeningen zoals
malaria en borstkanker ook veel voor. Wij
willen informative geven over preventie,
behandeling en genezing.

Educatie
Wij willen plekken en programmas
identiferen, die het mogelijk maken voor
vrouwen
om
geschoold
te
worden.
Educatie³is de sleutel om vele
problemen van vrouwen in de
gehele wereld op te lossen.

Bijbelse Verplichtingen
voor Vrouwenrechten

Tijdens onze eerste Consultatie, waren we
verbijsterd over de vele vormen van
geweld tegen vrouwen over de hele
wereld: verkrachting, incest, huiselijk
geweld, vrouwelijke besnijdenis en psychisch
geweld.

_

Wij willen Bijbel studies geven, waaruit de
liefde van God voor de vrouw blijkt. In de
bijbel is duidelijk te lezen dat Jesus in zijn
bediening speciale aandacht besteedde aan
de vrouwen.

Adres:

Vrouwen in de Bediening

telefoon:

Ondanks dat de Uniteits Synode de
ordonnantie van vrouwen in 1957 heeft
goedgekeurd, worden vrouwen in vele
Provincies toch niet geordend en/of
worden zij gediscrimineerd in de roeping.
Wij zullen zowel vrouwen die al in de
bediening staan als zij die zich
geroepen voelen en geen
ondersteuning of fondsen hebben om
hun opleiding te financieren, helpen.

Geweld
tegen Vrouwen

Naam:

Stad: _
Distrikt: _

Zip Code _

E-mail:
_

Kerk:
ingesloten is een donatie van:

□$25

□$50

□ $100

or $_

aub checks betaalbaar stellen aan:
Unity Women’s Desk
459 S. Church Street
Winston-Salem, NC 27101
Donaties zijn aftrekbaar voor de belastingen.

Werkgelegenheid en Armoede
Bestrijding
Zodra vrouwen geschoold zijn, is het
makkelijker voor ze om uit armoedige
situaties te komen. Wij zullen vrouwen
aanmoedigen om coöperaties op te richten
en ze in hun pogingen om ondernemingen op
te richten, assisteren door aanvullende
fondsen beschikbaar te stellen.

□ I would
□I
□
□

like to make an estate gift.

would like to be a prayer partner.

I would be willing to provide
clerical support.
I would like to research an area for
the website.

