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PECA roept op tot gebed voor Pakistaanse christenen na aanslag in Lahore
Lahore, de hoofdstad van de provincie Punjab, een stad met meer dan 10 miljoen inwoners, is
afgelopen zondag weer aangevallen door extremistische groepen. De aanslag heeft 70 mensen
het leven gekost en meer dan 300 mensen zijn gewond geraakt. Volgens de woordvoerder van
The Saviour’s Chruch of Pakistan zijn er tot op heden 29 christenen begraven op de
begraafplaats van Youhanabad, Lahore. Onder deze slachtoffers van Youhanabad waren ook vier
jonge mensen van onze kerkelijke gemeente, twee daarvan waren jonge jongens (Junait Amir en
Salamat Masih) van 16 en 20 die maandag zijn begraven. De twee andere slachtoffers waren
twee jonge meisjes (Suman en Arooj) waarvan de lichamen nog niet zijn vrijgegeven door de
autoriteiten. Er zijn zes christenen die zijn begraven in Iwan Market, Lahore. Drie christenen uit
Kotha en drie christenen uit Dullam zijn ook overleden, maar nog niet begraven. Verder heeft er
ook één begrafenis, van een jongen van 10 jaar, plaatsgevonden in Bahar Colony, Lahore. Bij
elkaar opgeteld zijn er tot op heden 44 christenen overleden.
Normaal gesproken is de strijd van de extremisten in Pakistan tegen alle patriotische Pakistaanse
inwoners gericht. De aanslag van zondag was puur gericht op het christelijke gemeenschap. De
verantwoordelijkheid hiervoor is opgeëist door een groepering van de Taliban genaamd JamaatUl-Ahrar.
In het verleden hebben terroristen christelijke wijken en kerken gemakkelijk kunnen bereiken.
Dit jaar wist de overheid van Pakistan dat er aanslagen gepleegd konden worden op kerken en
christelijke wijken. Daarom werden dit soort gebouwen en gebieden strenger beveiligd dan
voorheen. De terroristen hebben daarom een nieuwe manier uitgeprobeerd om de christenen aan
te vallen door dit keer een zelfmoordaanslag te plegen in een park.
Sylvester Bhatti, voorzitter van stichting PECA stelt: “het is normaal voor christenen in Pakistan
om na de kerkdienst naar parken te gaan met hun kinderen om daar Pasen te vieren. Parken zijn
een redelijke plek om na de dienst bij elkaar te komen, omdat een groot gedeelte van de
christenen erg arm is. Hieruit blijkt dat de daders hiervan op de hoogte waren en daarom hebben
zij deze plaats en dag uitgekozen.”

Sylvester Bhatti wordt van uur tot uur op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen in Lahore.
Hij wil deze ontwikkelingen graag delen. PECA roept alle christenen op om voor de Pakistaanse
christenen te bidden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter
Sylvester Bhatti. U kunt hem bereiken op de volgende nummers en email:
+31 6 8402 8223
+31 321 785 165
info@peca-eu.com

