Taakgroep ZWO jaarverslag 2016
De ZWO is geroepen tot het doen van gerechtigheid en barmhartigheid en het
brengen van Gods Liefde en Hoop voor de mensheid, dichtbij of veraf, vertaald in
Zijn Woord: de Bijbel.
Doel
De ZWO-groep (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) is een
taakgroep van het College van Diakenen. Zij willen vanuit de plaatselijke gemeente
steun verlenen bij de verkondiging van het evangelie, hulp bieden bij rampen en een
betere toekomst van Christenen over de hele wereld bevorderen. Want:
 Zending is de opdracht aan kerken en christenen om de Bijbelse boodschap
door te geven aan alle mensen.
 Werelddiaconaat is een kerkelijk antwoord op de nood in de wereld.
 Ontwikkelingssamenwerking is het aanpakken van oorzaken, die armoede en
onrecht in stand houden.
Bezetting
De taakgroep ZWO bestaat momenteel uit vijf gemeenteleden en één diaken. We zijn
verheugd dat Ans Vinke na beëindiging van haar taak als diaken aan wil blijven als
lid. Christel Geurink is bereid gevonden als afgevaardigde vanuit de diaconie deel te
nemen.
Er is geen vaste adviseur (predikant) aan de taakgroep verbonden maar er kan
eventueel een beroep gedaan worden op één van de drie predikanten.
De leden zijn op hun beurt actief binnen één van de drie uitvoerende groepen:
Kerk- en Erediensten, Publiciteit/Project en Financiën, waarbij wij elkaar helpen en
ondersteunen. Er wordt een jaarverslag gemaakt.
Legen zendingsbussen

zendingsbussen
Grote Kerk
Keurhorst
Kapel
Totale opbrengst

2014
€ 195,65
€ 56,61
€ 35,70
€ 287,96

2015
€ 148,93
€ 36,37
€ 17,30
€ 202,60

2016
€ 75,89*
€ 35,72
€ 19,75
€ 131,36

*De Grote Kerk is een aantal maanden gesloten geweest i.v.m. renovatie.
Zendingsbijdrage
De brieven met het verzoek om de bijdrage over te maken zijn in april de deur
uitgegaan. Er is wat meer informatie met voorbeelden van bestedingsdoelen in de
brief opgenomen om gemeenteleden meer te betrekken bij de zending. In november
zijn herinneringsbrieven bezorgd. Dit is verzorgd door de penningmeester in
samenwerking met het kerkelijk bureau.
Opbrengst € 8.983,00 (opbrengst in 2015 € 9.147,50 en in 2014 € 9.305,00).
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Kascontrole
Er is met de diaconie afgesproken dat er jaarlijks een kascontrole zal plaatsvinden.
Op 10 september 2016 is door Bennie Tuenter en Arno Hengeveld de controle over
2015 uitgevoerd en goedgekeurd.
Paaskaartenactie
Paasgroeten: Harry heeft 180 kaarten besteld en Ans heeft al het werk gedaan m.b.t.
bericht in Kerkleven, inpakken, sorteren enz. Een heel werk. Ans gaf aan dat de
begeleidende tekst van Kerk in Actie dezelfde was als het jaar er voor en deze niet
aan de afbeelding van dit jaar was aangepast. Het uitdelen in de Grote Kerk en de
Keurhorst is door ZWO- leden op 13-3-2016 gedaan.
Paasgroetenactie 2016
Het verzoek via Kerk in actie;
Ook in 2016 kunt u paasgroeten sturen naar gedetineerden in
Nederland, naar Nederlandse gevangenen in het buitenland
en naar mensen en organisaties in het buitenland die zich
inzetten voor mensenrechten. De afbeeldingen van de
kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Zo’n
Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er
aan hen gedacht wordt, dat mensen zich even inleven in hun
situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die
boodschap elk jaar opnieuw door te geven. Schrijft u weer
mee? Alle informatie leest u op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

Adventsschrijfactie
De Adventsschrijfactie werd gehouden in samenwerking met de plaatselijke
Amnesty-groep op zondag 11 december 2016 voor en na de ochtenddiensten in de
Keurhorst en de Laurentiuskerk. We schreven een brief aan
de president van de Verenigde Staten om te vragen om gratie
voor Edward Snowden die in Rusland verblijft (i.v.m.
intrekking van zijn paspoort). Edward Snowden speelde
geheime informatie van de Nationale Security Agency (NSA)
door naar journalisten. Hij wilde daarmee laten zien dat de
NSA bijna onbeperkt toegang heeft tot alle communicatie
zoals telefoongesprekken, e-mails, chatgesprekken en het
surfgedrag op internet. Snowden lekte informatie omdat hij
ervan overtuigd is dat iedereen ter wereld moet weten dat de
NSA haar macht misbruikt en de privacy van heel veel
mensen schendt. Dat is mensenrechtenschending. Zijn actie heeft de wereld
veranderd. Er is een debat losgebarsten over de grenzen aan onze privacy en er
worden wetten onder de loep genomen om te voorkomen dat bureaus als de NSA
ongelimiteerd in ons privéleven kunnen meekijken. Volgens oude Amerikaanse
spionagewetten, die nog uit de Eerste Wereldoorlog stammen, kan Edward Snowden
voor zijn daad tientallen jaren gevangenisstraf krijgen. Bij terugkeer wordt hij
behandeld als spion en heeft hij geen recht zijn acties toe te lichten en zich te
verdedigen.
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Inzamelen

Bij de Bettekamp en Den Es staan melkbussen om
kaarten, postzegels, mobieltjes, cartridges en oud en
buitenlands geld in te verzamelen en er zijn inzamelpunten
geplaatst in de drie kerkgebouwen van de gemeente. Er
zijn afgelopen jaar o.a. posters ter informatie bij besteld.
De inzamelboxen worden door Chris leeg gehaald en later
verzameld naar het depot in Doetinchem gebracht. Er is
informatie over in Kerkleven geplaatst en het nieuwsblad
van de Bettekamp en Den Es.

Wat leverde het landelijk op?
Miljoenen postzegels, duizenden
ansicht- en geboortekaarten,
honderden mobieltjes en
cartridges en kilo's oud geld
gingen door de handen van
tientallen vrijwilligers.
De verkopers hebben voor
€41.289 verkocht aan verzamelaars en handelaren. Een recordopbrengst voor
partners van Kerk in Actie en GZB
Opbrengst voor het zendingswerk
Via een vooraf vastgestelde regeling wordt de opbrengst verdeeld. Tachtig procent
van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat
naar de Gereformeerde Zendingsbond (GZB).
Project
Jaarlijks kiest de groep een speciaal doel waar zij projectmatig aandacht aan geeft.
Afgelopen seizoen 2015 – 2016 werd de Stichting
Barmuja van Rik en Ineke Luimes uit Breedenbroek
ondersteund.
Zij werken inmiddels 10 jaar in Ethiopië en hebben daar
al prachtig werk verricht. Vanaf maart 2015 hebben zij
hun werkterrein verlegd naar Abaya Bisare, een plaats
gelegen in de Rift Valley, 65 kilometer van de plaats Soddo (Zuid Ethiopië).
Er leven daar ruim 10.000 mensen in uiterst moeilijke omstandigheden.
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Tijdens het bezoek dat Ineke bracht in juli 2015 vertelde men dat het ruim 13 jaar niet
had geregend. De mensen die er leven bestaan van landbouw en veeteelt, maar met
zo’n droogte is dat bijna onmogelijk. Het grootste probleem is honger en dorst.
Hoewel het eerste plan was om een kliniek in Abaya Bisare op te gaan zetten, is men
nu bezig met het opzetten van een
waterproject. Het is werkelijk mensonterend
om te zien hoe slecht het drinkwater is. De
Stichting Barmuja hoopt als er schoon
drinkwater voorhanden is een Health Post op
te kunnen zetten.
Tijdens het bezoek in juli 2015 vertelden de
mensen ook dat er geen onderwijs was voor
kinderen tot 8 jaar in Abaya Bisare. Dit omdat
er geen voorzieningen of middelen waren om
onderwijs te geven. Leerkrachten waren er
wel. Er is op dat moment een inventarisatie gemaakt wat nodig was om onderwijs te
geven aan ruim 100 kinderen. De volgende dag heeft men in Soddo hout en spijkers
gekocht voor banken/tafels en materiaal zoals schriften, pennen en potloden. Ook
hout voor schoolborden die geschilderd zijn met schoolbordverf. Na een paar dagen
waren er al bankjes getimmerd en kregen de eerste kinderen al les!
Het bezoek aan Abaya Bisare
begin 2016 stond vooral in het
teken van het krijgen van de
toestemming van de overheid om
een waterproject daar te mogen
uitvoeren. Hiervoor moesten vele
(lange) gesprekken gevoerd
worden.
Inmiddels is de officiële
toestemming van de overheid
binnen om in Abaya Bisare met het
waterproject aan het werk te gaan.
Er waren verschillende activiteiten; van informatie naar kerkluisteraars en in
Kerkleven als ook presentaties met verhelderende beelden tijdens de
oudejaarsmiddag en de ZWO-dienst begin februari. Ook de collecte op de eerste
zondag van het jaar is voor het project. Ineke heeft ook een presentatie gegeven aan
de kinderen van de jeugdclub in Varsseveld. De kinderen hebben enthousiast actie
gevoerd door een sponsorloop om de Grote kerk; resultaat een mooie opbrengst van
€ 205,=. Tot slot was er een prachtige actie door de CJV de Keurhorst; een pop-up
café. Je kon er terecht voor een drankje en een hapje naast de informatie over
Barmuja en ze verdienden daarmee € 742,= voor het project! De totale opbrengst
van donaties, collectes en acties kwam op € 3.605,06.
Samen met de gemeente hebben we dit project van harte ondersteund zodat de
Stichting Barmuja hier een groot verschil kan maken want er is honger en dorst en de
mensen hebben geen schoon drinkwater. Er is aan bijna alles gebrek.
Meer achtergrondinformatie over de Stichting Barmuja en het project in Abaya Bisare
kunt u vinden op de site: http://www.barmuja.nl/abaye-bisare
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We hebben in september een nieuw jaarproject gekozen voor 2016-2017;
Stichting Children’s Care Oekraïne van Jorien de Ruiter
uit Varsseveld.
Zij is in 2013 voor onbepaalde tijd naar Oekraïne gegaan
om daar te werken op de kinderafdeling in een ziekenhuis
te Beregowo.
Ze werkt daar met baby’s en jonge kinderen die ziek zijn
en/of waarvan de thuissituatie te slecht is om gezond en
veilig op te groeien. Meer hierover in ons volgend
jaarverslag.

Medewerking en voorbereiding van diensten en inzamelingen
Er worden door de ZWO-taakgroep samen met één van de dominees 2 diensten per
jaar voorbereid en er wordt informatie en/of een presentatie (PowerPoint) ter
ondersteuning van verschillende collectes aangeleverd. We hopen zo de gemeente
te betrekken bij de ZWO.
Voorjaarswerelddiaconaat ZWO-dienst 7 februari 2016
Deze dienst in de Keurhorst, voorbereid met ds. Frederiek Lunshof, werd wegens
ziekte geleid door ds. Kor Datema en organist was Gerrit te Lindert.
Het thema was: “Voor een nieuwe taak geroepen!”.
De voorjaars ZWO dienst staat altijd in het teken van ons gekozen
jaarproject, dit keer Stichting Barmuja van Rik en Ineke Luimes uit
Breedenbroek. Zij hebben vanaf maart 2015 hun werkterrein
verlegd naar Abaya Bisare, een plaats gelegen in de Rift Valley,
65 kilometer van de plaats Soddo (Zuid Ethiopië).
Samen met Ineke Luimes, dominee Lunshof, diaken Christel en
ZWO-leden Sophie en Nardi is de dienst voorbereid. In deze
dienst lazen we uit Jesaja 6: 1-8 en Lucas 5: 1-11.
Ineke was van 22-1 tot 5-2-2016 in Ethiopië en had veel te vertellen en te laten zien
in de dienst.
Ineke vertelde in de dienst dat de toestemming van de
overheid ontvangen was zodat er verder gewerkt kon
worden. In de dienst liet ze een fles met water zien dat
door de bevolking gebruikt wordt. Er was een mooie
presentatie ter informatie over het werk in Abaya Bisare
in de dienst. Ook was er een filmpje waarin we de
kinderen zagen en hoorden zingen bij de droge rivier.
De opbrengst van de collecte was € 462,75.

40DAGENTIJD collecte 14-2-2016
Een veilig thuis voor Oekraïense weeskinderen
Werkloosheid en armoede, vaak in combinatie met alcohol- en drugsverslaving,
zorgen in Oekraïne voor veel verdriet en eenzaamheid bij kinderen. Ze worden aan
hun lot overgelaten en lijden onder armoede en geweld.
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Steeds meer kerken bekommeren zich om
verwaarloosde kinderen in hun omgeving. Ze
richten een opvanghuis op of vangen de
kinderen na schooltijd op in hun eigen gebouw.
De kinderen krijgen daar een warme maaltijd,
en hulp bij hun huiswerk. Sommige kerken
organiseren voor de kinderen een zomerkamp.
Helaas werkte de beamer niet in de Keurhorst
en kon er geen presentatie geshowd worden.
Opbrengst: € 232,44.
Voorjaarzendingscollecte 21-2-2016
Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India
Lange tijd hadden kerken in Noordoost-India weinig
oog voor vrouwen die door de voortdurende etnische
conflicten hun mannen verloren, in de prostitutie
belandden, drugs gebruikten of hiv/aids opliepen.
Totdat het Priscillacentrum bij deze kerken
aanklopte.
De organisatie vraagt een kerk om haar gebouw
beschikbaar te stellen en cursusgeld te
betalen voor tien kwetsbare vrouwen. De
medewerkers van Priscilla geven deze vrouwen
een jaar lang een vaktraining in naaien en weven.
Ook kunnen de vrouwen Bijbelonderwijs
volgen, psychosociale begeleiding krijgen en zo nodig tijdelijke opvang. Deze
succesvolle formule past men toe in diverse kerken. Na een paar jaar verplaatst
Priscilla haar werk naar andere kerken. De kerken blijven omzien naar de vrouwen
die getraind zijn. Eind 2017 wil Priscilla tien zelfstandige centra hebben opgezet waar
elk jaar tien vrouwen afstuderen.
Opbrengst: € 288,48.
40DAGENTIJD collecte 6-3-2016 KERK IN ACTIE (NOODHULP)
Bed, bad en brood voor Syrische vluchtelingen.
Veel internationale hulporganisaties hebben
nauwelijks toegang tot Syrië. De kerken vormen
daarop een uitzondering. Talloze Syrische
vluchtelingen vinden onderdak dankzij kerken in
Syrië en in omliggende landen. Deze kerken zorgen
bijvoorbeeld voor onderdak, verstrekken voedsel- en
hygiënische pakketten en bieden onderwijs voor de
kinderen. Kerk in Actie is dankzij dit kerkelijke
netwerk in staat om slachtoffers van het geweld in
Syrië met hulpverlening te bereiken. Zij doen dat
samen met de ACT Alliance, een internationaal hulpverleningsnetwerk dat is
verbonden met de Wereldraad van Kerken.
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Al drie jaar steunt Kerk in Actie deze noodhulp. Voor deze hulp blijft echter veel geld
nodig, bijvoorbeeld € 45,= voor een voedselpakket of € 180,= voor een set met
kooktoestel, pannen, jerrycans en keukengerei. Opbrengst: € 441,15
40DAGENTIJD collecte 20-3-2016
Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen
Door droogte en onregelmatige regenval lopen de
landbouwopbrengsten in Noord-Ghana terug. Ghanese
vrouwen verzamelen daarom zogenaamde kariténoten als
aanvullende bron van inkomsten. Zij verwerken deze noten
tot een boter die gebruikt wordt in de traditionele keuken,
maar ook in allerlei verzorgingsproducten. Dit
verwerkingsproces kost veel tijd en brandhout en levert hen
tot nu toe weinig op. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana
geeft deze vrouwen marketinglessen en stimuleert hen zich te organiseren in
boerengroepen om hun afzetmarkt te kunnen vergroten. Steeds meer groepen
functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. Ook krijgen vrouwen een hout
besparende oven zodat minder brandhout nodig is. Met € 600,= krijgen tien vrouwen
een jaar lang ondersteuning.
Opbrengst: € 297,19
Pinkstercollecte 15-5-2016
Meer jongeren in Rwandese Kerk
In Rwanda verlaten steeds meer jongeren de kerk als zij naar
de hoofdstad trekken voor studie of werk, of omdat ze
overstappen naar een pinksterkerk. De Presbyteriaanse Kerk
wil jongeren bij de kerk betrokken houden. Daarom biedt de
kerk jongeren volop de gelegenheid zelf actief te zijn in de
kerk, bijvoorbeeld door leiding te geven aan kerkelijke
activiteiten of een Bijbelstudiegroep te vormen. Zo neemt de betrokkenheid van
jongeren bij de kerk toe. Daarnaast helpt de kerk jongeren met een beroepsopleiding
of bij het starten van een eigen onderneming, zodat migratie naar de stad niet nodig
is. De collecteopbrengst is onder meer bestemd voor studiemateriaal en
jongerenactiviteiten voor ruim 600 jongeren.
Er zijn in de kerken een aantal Pinksterkranten neergelegd om in te zien en te lezen
ter ondersteuning van de PowerPointPresentatie voor de collecte.

Opbrengst: € 266,33
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Werelddiaconaatcollecte 5-6-2016
Hulp aan slachtoffers seksueel geweld
In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van seksueel geweld. De
meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio
wil het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe roepen.
De organisatie biedt slachtoffers psychologische begeleiding en juridische hulp. Ook
helpt de organisatie hen met (beroeps)onderwijs om een zelfstandig bestaan
op te bouwen. Daarnaast ondersteunt Refugio instanties als de politie en lokale
overheden om slachtoffers op de juiste wijze op te vangen, te begeleiden of door
te verwijzen. Tot slot klaagt de organisatie misstanden aan bij de overheid en
dringt ze aan op het straffen van daders. Met de collecteopbrengst wil Refugio
onder meer minimaal 30 slachtoffers opvangen en begeleiden. Opbrengst: € 192,19
Zomerzendingscollecte 14-8-2016
Onderwijs voor lekenpredikanten op Indonesisch eiland Nias
Op het Indonesische eiland Nias leven veel mensen
onder de armoedegrens. De helft van de bevolking heeft
alleen basisonderwijs gevolgd. Wie wil studeren, vertrekt
naar een ander eiland en keert meestal niet terug.
Kerken kampen hierdoor met een tekort aan
predikanten. De Lutherse Kerk rust predikanten en leken
op Nias toe om boeiend en relevant te preken, maar ook
om hun gemeenten voor te gaan in diaconale taken. De
kerk helpt gemeenten bovendien bij het opzetten van
kleinschalige kredietprogramma’s. De collecteopbrengst
wordt gebruikt voor trainingen en toerustingmaterialen.
Kerk in Actie hoopt hiermee de training van 50
predikanten en 70 lekenpredikanten mogelijk te maken.
Opbrengst: € 232,41

ZWO-dienst Najaarswerelddiaconaat 9-10-2016
Collectedoel: verbeteren voedselproductie in afgelegen bergdorpen Nepal
Deze dienst met avondmaalsviering was 9 oktober 2016 ’s morgens in de Keurhorst
en had als voorganger ds. Kor Datema en organist Gert de Boer.
We lazen uit Genesis 32:23-32 over Jakob die op weg gaat naar het beloofde land
en de strijd die hij daarbij leveren moet. Werelddiaconaat betekent ook dat je contact
zoekt met mensen overal ter wereld. En bij elke ontmoeting met een vreemde ander
kom je ook jezelf tegen – je eigen waarden, je normen en je oordelen, je angsten en
je schuldgevoelens, je geloof en je twijfel, je wensen en je verlangens. Het is soms
een hele worsteling om zover te komen dat je de ander ook werkelijk ontmoeten kunt.
De opbrengst van de collecte was bestemd voor het verbeteren van
voedselproductie in de afgelegen bergdorpen te Nepal; de bevolking heeft moeite
voldoende voedsel te verbouwen. De organisatie ICFON werkt samen met
dorpsbewoners aan het verbeteren van de levensomstandigheden.
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Mensen leren hoe ze braakliggende grond weer kunnen
bewerken, hoe ze met nieuwe landbouwtechnieken hun
opbrengst kunnen verhogen en hoe ze hun producten op
de markt kunnen verkopen. Ook krijgen gezinnen een
geit of buffel om melk te produceren of om in te zetten als
ploeg- of lastdier. Voor slechts € 60,= krijgt een gezin een
geit en een training in de verzorging, voor € 400,= krijgt
een gezin een buffel.
Daarnaast ondersteunt ICFON dorpsgemeenschappen
die in april 2015 werden getroffen door de zware aardbevingen, om hun dagelijks
leven weer op te pakken.
Opbrengst: € 282,48
Najaarszendingscollecte 6-11-2016
Werken aan vrede en verzoening in het door geweld verscheurde Colombia
Inge Landman werkt namens Kerk in Actie als uitgezonden medewerker in Colombia,
dat al zestig jaar geteisterd wordt door geweld. Inge is betrokken bij het
oecumenische project ‘Geloven in verzoening’, dat processen van vrede en
verzoening op gang wil brengen. Inge: “Mensen hebben veel meegemaakt, er is een
groot onderling wantrouwen. Het is voor mensen enorm belangrijk dat hun verhaal
gehoord wordt. We bezoeken gemeenschappen om te luisteren en om mensen weer
met elkaar in gesprek te brengen. Ook lezen we samen de Bijbel en bespreken we
welke boodschap een tekst kan hebben als je dagelijks leeft met angst en onrecht.”
Dit jaar zullen drie gemeenschappen intensief in dit proces worden begeleid. Inge
deelt de verhalen die ze hoort vervolgens met betrokken kerken in Nederland.
Opbrengst: € 208,14
Kerstcollecte 24/25/26-12-2016
Geef liefde aan kinderen met een handicap in Pakistan
We vieren uitbundig de geboorte van Jezus, Gods zoon. Hij
leerde ons dat ieder kind bijzonder is. Ook een kind met
een verstandelijke beperking. In Nederland doen we er
alles aan om hen mee te laten tellen. Met specialistische
zorg, aandacht en veel liefde. In Pakistan is het krijgen van
een kind met een verstandelijke beperking een schande.
Ouders vinden het moeilijk hun weg hierin te vinden.
Deze Kerst geven we aan gehandicapte kinderen in
Pakistan. De partner organisatie van Kerk in Actie, NOAD
(Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling)
werkt in Pakistan aan een menswaardiger bestaan voor
deze kinderen. Ouders ervaren hoe hun kind opbloeit als
het de juiste aandacht en zorg krijgt, weer lacht en
misschien zelfs naar school kan gaan. Veel kinderen zijn ook lichamelijk beperkt.
NOAD ondersteunt hen met fysiotherapie, medicijnen en medische controles.
Opbrengst: € 1.214,22
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Overige activiteiten van het afgelopen jaar
Kerk in Actie Werelddag; op 16 april 2016 werd deze in Ermelo gehouden. Een dag
vol ontmoetingen en workshops met christenen afkomstig uit vele landen. Sophie van
de ZWO-taakgroep heeft hieraan deel genomen.
Actieweek voor de kerk in het Midden-Oosten; de gemeente is via Kerkleven en in
de dienst van 25 september geïnformeerd. Er was o.a. een wereldwijde viering op
zaterdagavond 17 september, samen
met kerken in Nederland en in het
Midden-Oosten dat op tv te volgen
was. Ook kon men naar een gratis
benefietconcert tijdens de Actieweek.
Kerken in Syrië hebben het moeilijk.
Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog
zijn 12 van de 18 miljoen Syriërs op
drift. Ook de kerken worden zwaar
getroffen. Twee derde van hun leden is
gevlucht, weg van geweld, armoede en
ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn
overstroomd met vluchtelingen. De
kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met
voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel
meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen
beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan. Kerk in Actie luidde de
noodklok en organiseerde een Actieweek van 17 t/m 25 september. Ons gebed en
onze steun zijn hard nodig zodat kerken in het Midden-Oosten het vol kunnen
houden. Samen zijn we de kerk in actie. In de dienst van 25 september 2016 werd er
gecollecteerd voor partnerkerken in het Midden-Oosten en werd het interessante
magazine “Zout” uitgedeeld.
Zendingserfgoedkalender 2017; de gemeente is via Kerkleven geïnformeerd over
hoe deze besteld kon worden op de site www.zendingserfgoed.nl/kalender-2017
Aanvraag bezoek buitenlandse student; er is contact geweest m.b.t. bezoek van
buitenlandse studenten en een eventuele uitnodiging om mee te werken aan de
najaars ZWO-dienst; het bleek helaas niet mogelijk om een afspraak te organiseren.
Kerk in Actie-inspiratieavond “Geloven in Delen”; deze werd gehouden op 15
november 2016 te Doetinchem. Er waren belangstellenden uit verschillende kerken
in de regio en namens Varsseveld hebben Sophie en Nardi deelgenomen.
Op de informatiemarkt was veel materiaal (informatie, posters, jaarbrochures enz.)
van Kerk in Actie aanwezig dat ingezien en meegenomen kon worden. Ook stukken
ter ondersteuning van de 40-dagentijd 2017 waren aanwezig.
Na de inleiding door de Doetinchemse diaconie over hun projecten en werkwijze kon
er gekozen worden uit 4 workshops;
- Workshop 1: twee gasten van YFC Moldavië: Vitalie Pupazan en Lulian Bacaliuc
vertelden over hun werk.
- Workshop 2: contextueel Bijbellezen: Sietske Blok, uitgezonden medewerker voor
Kerk in Actie naar partner CEBI (Centrum voor Bijbelse studies) in Brazilië.
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-Workshop 3: Els Hortensius Medewerker
Noodhulp, heeft veel ervaring in Haïti.
-Workshop 4: Kids in Actie.
Ieder had gelegenheid om 2 workshops naar
keuze mee te maken en deze zijn met interesse
gevolgd.

Diverse aandachtspunten welke verwerkt zijn of nog in bewerking zijn.
De vacatures voor nieuwe taakgroepleden hebben onze aandacht.
De invulling van de diverse functies zal nog opnieuw bekeken worden. Momenteel is
de afspraak nog dat zolang er geen voorzitter is Nardi de vergaderingen leidt en dat
de opening en afsluiting bij toerbeurt gedaan wordt.
Er is aandacht voor de wijze waarom, waarop en/of op welk tijdstip de
zendingsbijdragen kunnen worden geïnd.
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