
Asia Bibi
Schrijftips en adresgegevens. 

U kunt de Pakistaanse zinnen uitknippen en op de kaart plakken.

Blijf uw oog gericht houden op Jezus, onze enige hemelse Hoop.

Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem: Hij zal 
het doen. (Psalm 37:5)

Wanneer één deel van het lichaam lijdt, lijdt het hele lichaam. Vele 
christenen wereldwijd zijn met u verbonden.

TIP:
Schrijf ook een Engelse groet of (bijbel)tekst op de kaart!

Asia Bibi, moeder van vijf kinderen, werd in 2009 opgepakt na een ruzie met enkele moslimvrouwen. 
Van de vrouwen mocht Asia niet uit hun beker drinken omdat ze als christen onrein zou zijn. Daarop 
zou Asia gezegd hebben: Ik geloof in Jezus Christus die voor de zonden van de mensheid aan het 
kruis stierf. Wat deed jullie profeet Mohammed om de mensheid te redden? Asia werd vervolgens 
beschuldigd van belediging van de profeet en in 2010 veroordeeld tot de dood door ophanging. 
Islamistische extremisten oefenen zware druk uit op de rechters om de straf te handhaven. Ook 
zeggen zij de vrouw alsnog te zullen vermoorden als zij vrijkomt.
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Kaart versturen
• Doe de kaart in een envelop. 
• Schrijf op de envelop het adres van de 

gevangenis van Asia Bibi (zie kader op 
deze pagina).

• Doe een postzegel ‘Internationaal 
Waarde 1’ op de envelop. Als de kaart 
zwaarder is dan 20 gram heeft u twee 
postzegels nodig. 

• Doe de kaart in de brievenbus. 
• Bid dat uw kaart Asia Bibi zal bereiken 

én bemoedigen. 

Kaart schrijven
• Kies een mooie kaart uit. U kunt bijvoor-

beeld kaarten sturen met bijbelse symbo-
len. U kunt ook zelf een kaart maken. Stuur 
geen dierenkaarten, die kunnen als beledi-
gend worden opgevat. 

• Plak één van de Pakistaanse zinnen op 
de kaart. Bemoedig uw broeder of zuster 
daarnaast ook met een mooie wens, een 
gebed en/of een bijbeltekst. Schrijf dit ge-
deelte in het Engels. Kijk op www.sdok.nl/
voorbeeldzinnen voor inspiratie. 

• Schrijf eventueel uw naam op de kaart. 
Vermeld nooit uw (e-mail)adres. 

• Vermeld ook nooit de naam van SDOK of 
een andere organisatie. 


