Taakgroep ZWO jaarverslag 2017
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 nog op zoek
naar nieuwe leden ter aanvulling en vervanging van aftredende leden. Christel Geurink is
afgevaardigde vanuit de diaconie.
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

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

2016
€ 75,89
€ 35,72
€ 19,75
€ 131,36

2017
€ 108,24
€ 12,05
€ 8,70
€ 128,99

De Grote Kerk was in verband met renovatie een tijd gesloten.
Zendingsbijdrage
De brieven met het verzoek om de bijdrage over te maken zijn in april de deur uitgegaan. Er is
informatie met voorbeelden van bestedingsdoelen die betrekking hebben op zending 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 € 8.587,50. (opbrengst in 2016 € 9.028,00 en in 2015 € 9.147,50).
Kascontrole
Er is met de diaconie afgesproken dat er jaarlijks een kascontrole zal plaatsvinden.
Op 21 september 2017 is door Bennie Tuenter en Arno Hengeveld de controle over 2016 uitgevoerd
en goedgekeurd.
Paaskaartenactie
Paasgroeten: Harry heeft 150 kaarten besteld en e 160 ontvangen. Ans heeft al het werk gedaan
m.b.t. bericht in Kerkleven, inpakken, sorteren enzovoorts; een heel werk. Het uitdelen in de Grote
Kerk en de Keurhorst is door ZWO- leden op 2-4-2017 gedaan en alle kaarten zijn meegegeven.
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Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en
organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Sterk en
dapper.
Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met
gedetineerden. Daar kwam naar voren, dat je je soms ook
kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee.
Daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets
robuust en iets kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte
het met de hand. Een tweede zorgde voor de achtergrond, het
doek waarop staat: “Wees sterk en moedig”.
We verstuurden dit jaar 3 soorten kaarten: voor gevangenen in
Nederlandse gevangenissen, voor Nederlandse gevangenen in
het buitenland (beperkt aantal kaarten) en voor mensen en
organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

Adventsschrijfactie
“KOM IN ACTIE TEGEN ONRECHT”
De Adventsschrijfactie werd gehouden in samenwerking met de plaatselijke
Amnesty-groep op zondag 10 december 2017 voor en na de ochtenddiensten in de Keurhorst en de
Laurentiuskerk.

Wereldwijd schrijven elk jaar rond 10 december, de dag van de rechten van de mens,
honderdduizenden mensen brieven. Ook wij stuurden een brief aan de president van Tsjaad en riepen
hem op om Mahadine onmiddellijk vrij te laten.
Tadjadine Mahamat Babouri (Mahadine) is een mensenrechtenverdediger uit Tsjaad. Hij werd op 30
sept. 2016 opgepakt en gevangen gezet nadat hij de regering van Tsjaad bekritiseerde vanwege
economisch wanbeleid door middel van het plaatsen van video’s op facebook. Hij wordt beschuldigd
van het ondermijnen van de grondwet en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Hij kan
hiervoor levenslang krijgen. Hij maakte alleen gebruik van zijn recht op vrije meningsuiting.
Mahadine wordt slecht behandeld. Hij werd geslagen en er
werden hem elektrische schokken toegebracht. Hij kreeg de
eerste drie dagen geen eten en drinken en mocht zich niet
laten bijstaan door een advocaat. Later werden zijn voeten
wekenlang geketend. Zijn gezondheidstoestand verslechterde
begin van dit jaar als gevolg van slechte behandeling. Hij heeft
leverproblemen en lijdt aan TBC. Hij krijgt niet de zorg die hij
nodig heeft. Er werden veel handtekeningen geplaatst op de
petitielijst.

Inzamelen
Bij de Bettekamp en Den Es staan melkbussen om kaarten, postzegels, mobieltjes, cartridges en oud
en buitenlands geld in te verzamelen.
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 de inhoud
wordt later naar het depot in Doetinchem gebracht. Er is informatie over in Kerkleven geplaatst en het
nieuwsblad van de Bettekamp en Den Es.
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Wat leverde het op?
De gegevens over 2017 zijn nog niet bekend.
In 2016 is er landelijk heel veel ingezameld. En dat
is niet voor niets geweest. 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 2016 – 2017 werd Children’s Care Oekraïne van
Jorien de Ruiter uit Varsseveld ondersteund.
Zij woont en werkt al sinds 2013 in de Oekraïne op de kinderafdeling
van het ziekenhuis te Beregowo. De kinderen zijn ziek of hebben een
handicap of komen uit een thuissituatie die te slecht is om gezond en
veilig te kunnen opgroeien.
De kindjes worden nauwelijks gestimuleerd in hun ontwikkeling,
worden weinig verschoond en krijgen als voeding veelal alleen een
fles die in hun bedje gegeven wordt. Ouders worden niet betrokken
bij de zorg voor hun kind. Jorien helpt als vrijwilliger door de kinderen
veel liefde en aandacht te geven en door ze te stimuleren. Ze
probeert een goede relatie op te bouwen met het personeel om zo tot
verbetering in de situatie te komen. Jorien is uitgezonden door
stichting Children’s Relief die in 1990 is opgericht als afdeling van de Oost Europa Zending.
Jorien werkt als vrijwilliger dus is voor haar levensonderhoud afhankelijk van giften maar ook voor het
materiaal waarmee gewerkt wordt. Er is een groot tekort aan verzorgingsartikelen waarvoor ze zelf
moet zorgen zoals luiers en
medicijnen en ook daarvoor
is ze afhankelijk van giften.
Er is al een kinderzaal
onderhanden genomen en er
zijn plannen als het financieel
lukt om de badkamer, de
tweede kinderzaal en het
balkon om de was te drogen
op te knappen.
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Er waren verschillende activiteiten; van informatie naar kerkluisteraars en in Kerkleven als ook
presentaties met verhelderende beelden tijdens de kerstmarkt en oudejaarsmiddag en de ZWO-dienst
begin februari. Ook de collecte op de eerste zondag van het jaar is voor het project. De CJV heeft
tijdens de kerstmarkt koffie/ thee enz. verkocht waarbij de opbrengst voor het project bestemd was.
Helaas was er geen gelegenheid vanuit de jeugdclub om actie te voeren en geïnformeerd te worden
dit jaar. Ook de planning van de CJV liep anders en de actie die men wilde houden “een weekend
zonder mobiel, computer, laptop etc.” ging helaas niet door. De totale opbrengst van donaties,
collectes en acties kwam op bijna € 2.400,00.
Meer informatie over Children’s Care Oekraïne kunt u vinden op de website http://jorien-oekraine.nl/.

We hebben in september een nieuw jaarproject
gekozen voor 2017-2018;
Stichting “Huize Betheljada”. Deze werkt in Paramaribo,
Suriname.
De stichting Betheljada biedt vanaf november 1979 een
liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met
een ernstige meervoudige beperking door zowel 24uurszorg als dagopvang aan te bieden. Zij probeert een
inspirerende plek te creëren waarin het welzijn van de
kinderen en de medewerkers centraal staat. Daarnaast
wil Betheljada door het aanbod aan zorggerelateerde
diensten een voorbeeld zijn voor haar omgeving.
Meer hierover in ons volgend jaarverslag.
Wel willen we vast melden dat de collecte op 31-122017 voor Stichting Betheljada € 765,43 opbracht.
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 5 februari 2017
De voorjaars-ZWO dienst staat altijd in het teken van ons gekozen jaarproject, dit keer Children’s Care
Oekraïne van Jorien de Ruiter uit Varsseveld. Deze dienst in de Grote of Laurentiuskerk is voorbereid
met ds. Frederiek Lunshof. Annet Groeneveld en Elly de Ruiter namens de Thuisfrontcommissie, die
haar vertegenwoordigen in Nederland, en Jorien de Ruiter hebben meegewerkt aan de voorbereiding
van deze ZWO-dienst. Het thema was: “Deze wereld omgekeerd”. In deze dienst lazen we o.a. uit
Exodus 1: 15 - 21 over de keuze van de vroedvrouwen in Egypte en Mattheus 5: 13 – 16 over het zout
zijn en je licht laten schijnen. De wereld waarin we leven geeft strijd en we maken keuzes…..met zicht
op een wereld zoals God die bedoeld heeft en waarin ieder een plek mag hebben met een
menswaardig bestaan. Jorien die gedurende een aantal weken in Nederland was heeft een prachtig
verhaal met dia’s verteld waardoor het project goed naar voren kwam. Ook de film die voor de collecte
getoond werd gaf duidelijkheid.
Met een duidelijke overweging van de dominee, een mooie liturgie en prachtig orgelspel van de
organist Gerrit te Lindert, was het een waardevolle dienst. Na de dienst was er “koffiedrinken” en
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.
De opbrengst van de collecte was € 484,60.

40DAGENTIJD Sterk & Dapper
Voorjaarzendingscollecte 12-3-2017
Steun gezinnen in Guatemala
De burgeroorlog in Guatemala eindigde in 1996. Het zal echter generaties duren om de cultuur van
geweld te overwinnen. Redpaz is een kleine doopsgezinde organisatie in Alta Verapaz. In deze
provincie, waar de meerderheid van de bevolking inheems is, stimuleert zij lokale gemeenschappen
om samen te werken.
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De mensen zijn arm en hebben daardoor vaak ruzie in het gezin of ondervinden problemen in de wijk
met buren. Redpaz leert hen hoe je conflicten kunt oplossen door met elkaar in gesprek te gaan en
elkaar te vergeven. Daarover nadenken, dat is sterk en dapper zijn. Albertina, deelneemster Redpaz:
“Onze inspiratiebron is de Bijbel. God wil dat we een leven leiden in harmonie met onze familie, met
onze buren, en dat we Zijn koninkrijk bouwen. In de gemeenschappen is daar al iets van zichtbaar.
We worden minder snel boos, er is minder jaloezie en wrok.” Voor € 54,- kan een vrouw een jaar lang
een training volgen.
Opbrengst: € 307,97.

40-dagentijd Sterk & Dapper
collecte 19-3-2017
Steun ouderen in Moldavië
In Moldavië zijn alleenstaande ouderen hard getroffen door
de economische crisis. Velen kunnen met hun pensioen van
€ 20,= per maand onmogelijk rondkomen. De overheid biedt
geen ondersteunende diensten en familie probeert te
overleven in het buitenland.
Ouderen worden aan hun lot overgelaten. Zij raken
ondervoed, medicijnen zijn onbetaalbaar en vaak kunnen ze
hun gas en licht niet betalen, waardoor ze ’s winters in de
vrieskou zitten. Velen vereenzamen. De christelijke
organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de
meest kwetsbare ouderen van thuiszorg en een warme maaltijd. Dagelijks worden er 58 tafeltje-dekje
maaltijden verspreid. Ook komen de ouderen samen in het dagcentrum voor gezamenlijke activiteiten.
Ze ontvangen er warmte en liefde en zien samen sterk en dapper de toekomst tegemoet.
Opbrengst: € 316,71.

40-dagentijd Sterk & Dapper
collecte 2-4-2017 Steun jongeren in Zuid-Afrika
In de sloppenwijken van Zuid-Afrika is het leven hard. Jongeren
worden negatief beïnvloed door misbruik, criminaliteit en de
aanwezigheid van gangsters. In ‘Vrygrond’, een sloppenwijk vlakbij
Kaapstad, heeft de stichting Sozo een jeugdcafé geopend.
Een veilige plek waar jongeren tussen de 16 en 25 jaar toegang
krijgen tot internet en leren hoe ze online naar opleidingen of werk
kunnen zoeken. Via het jeugdcafé zijn er ook stagemogelijkheden.
Ook kunnen jongeren er workshops volgen, bijvoorbeeld over
omgaan met werkloosheid of het slechte onderwijs. Het café wordt
gerund door een echtpaar. Voor sommige jongeren fungeren zij als
rolmodel. Zij leren de jongeren dat ze sterk en dapper zijn. Dat is
belangrijk voor de beeldvorming van jongeren over volwassenen
en hun eigen toekomst.
Opbrengst: € 267,30.
40-dagentijd Sterk & Dapper
collecte 9-4-2017
Steun mensen met een handicap in Myanmar
In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn nauwelijks toegang tot
onderwijs, zorg en werk. Toch is meer dan vijftig procent van hen in principe in staat om te werken en
in hun eigen levensonderhoud te voorzien. The Leprosy Mission International (TMLI) werkte
oorspronkelijk voor leprapatiënten, maar zet zich nu ook breder in voor gehandicapten. TLMI
stimuleert hen met vakonderwijs of microkredieten om een eigen bedrijfje te beginnen. TLMI probeert
ook werkplekken te creëren bij grotere bedrijven en biedt medische zorg. Kinderen met een handicap
krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen hebben om aan de slag te komen. Zo
ondersteunt TLMI sterke vrouwen en dappere mannen die vechten voor een betere toekomst.
Opbrengst: € 227,81.
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Pinksterzendingsdienst
collecte 4-6-2018
Kerkopbouw in afgelegen dorpen in Nicaraqua
In de kleine, veelal katholieke geloofsgemeenschappen op
het afgelegen Nicaraguaanse platteland komt maar twee
keer per jaar een priester langs. Het eigenlijke werk in deze
gemeenschappen wordt gedaan door leken. Zij hebben
echter beperkte kennis van de Bijbel en theologie.
Partnerorganisatie Teyocoyani leidt leken op voor het
kerkenwerk.
Teyocoyani bezoekt de gemeenschappen en geeft er een
langere tijd meerdere trainingen in kennis van de Bijbel en
gemeenteopbouw.
Dankzij deze werkwijze veranderen en groeien de
gemeenten zichtbaar.
Omdat veel gemeenschappen kampen met armoede,
(land)conflicten en migratie leert Teyocoyani kerkleden ook hoe ze met conflicten kunnen omgaan en
kunnen omzien naar elkaar en anderen in hun omgeving. In 2017 wil Teyocoyani in 40 gemeenten
trainingen geven. Met deze collecte maakt u dit mogelijk.
Opbrengst: € 299,86.
Werelddiaconaat
collecte 11-6-2017
Hulp voor straatkinderen en hun ouders
In de Colombiaanse stad Medellin leven duizenden kinderen op straat. Zij komen veelal uit gebroken
gezinnen en zijn opgegroeid met armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast.
Veel straatkinderen hebben een laag zelfbeeld en geen
toekomstperspectief.
Zij lopen een groot risico te worden meegezogen in criminele
activiteiten. Met sport en spel vergroot de Stichting Straatkinderen
Medellin het zelfvertrouwen van straatkinderen, en hun vertrouwen in
anderen. Ook leren kinderen communiceren en conflicten oplossen.
Daarnaast werkt de stichting aan het herstel of verbeteren van het
contact met ouders. In 2017 wilde de stichting 450
straatkinderen helpen.
Opbrengst: € 279,68.
Zomerzendingsdienst
collecte 13-8-2017
Kinderen in Egypte leren via quiz meer over de Bijbel
Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via
zondagsscholen een Bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor
kinderen van christelijke ouders is het best lastig
staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen
staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt
hen daarbij. Het is een groot succes: in het jaar 2016 deden meer dan
100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden
de vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig
geïllustreerd Nieuw Testament. In 2017 wil het Bijbelgenootschap opnieuw
zo’n competitie houden, nu met 150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars. Een quizboekje kost € 0,25
per deelnemer, een Nieuw Testament voor de prijswinnaars € 4, =.
We collecteerden mee, zodat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel.
Opbrengst: € 205,43.
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Najaarswerelddiaconaat Wereldvoedseldag
ZWO-dienst 15-10-2017 in de Keurhorster Kerk
met collecte voor: Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Sudanese vrouwen
De voorganger in deze dienst was dominee Gertjan de Pender en het orgel werd bespeeld door de
organiste Frederiek Wester
Thema; “Gast aan tafel”
In deze dienst zijn we bezig geweest met het thema “Gast aan
tafel”; waar denk je dan aan? In de voorbereiding kwamen er
verschillende zaken naar voren zoals persoonlijke uitnodiging en
hier gehoor aan geven; dit vraagt om aandacht en betrokkenheid.
Contact hebben maar ook honger en delen werd genoemd.
Kerkgangers kregen bij binnenkomst een kaartje met een
voedselafbeelding die gekoppeld was aan een zitplaats binnen 1
van de 5 groepen met het idee van o.a. voedsel, delen, uitnodiging
en plaatstoewijzing.
In deze dienst waren ook twee buitenlandse
theologiestudenten aanwezig die in onze
gemeente te gast waren op uitnodiging van de
ZWO-taakgroep in samenwerking met de
dominees. Het zijn Annemarie De Kock-Malan
uit Zuid Afrika en Stanislav Bondar uit
Oekraïne. Hierover leest u meer onder het
kopje “Overige activiteiten van het afgelopen
jaar”
De bezoekende studenten hebben tijdens de
kerkdienst o.a. een Bijbeltekst gelezen in
eigen taal die in het Nederlands getoond werd
op het scherm. Ook hebben ze een impressie
gegeven over hun leven en kerk in eigen land.
De bloemschikgroep had een prachtig arrangement gemaakt op de tafel.
Deze zondag voor het werelddiaconaat heeft als thema “Wereldvoedseldag” en er is gecollecteerd voor
zaaigoed en bijenkorven voor Zuid-Sudanese vrouwen.
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en
armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden.
Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten.
Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program)
ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining
en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend
jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en
in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De
vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze
kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het
gezinsinkomen op.
De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen
met 80% terug te dringen.
Opbrengst: € 377,36

Gezamenlijke dienst PKN Halle Varsseveld
collecte 22-10-2017
Stichting Betheljada; zie voor meer informatie tekst onder kopje Project.
Opbrengst: € 353,10
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Najaarszendingscollecte 5-11-2017
Theologie doceren in Hong Kong
Sinds augustus 2013 is Tjeerd de Boer door Kerk in Actie uitgezonden
naar Hong Kong (China), samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier.
Tjeerd geeft les aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong.
Dit Seminarie leidt studenten op tot theologiedocent of predikant en rust
daarnaast leken toe. Momenteel studeren er ruim 560 studenten. Zij
komen uit China en uit andere Aziatische landen als Cambodja,
Myanmar, Laos en Indonesië, waar nauwelijks theologieonderwijs op
niveau is. Door in Hong Kong een goede theologieopleiding aan te
bieden hoeven deze studenten niet naar het westen en kunnen ze
enigszins betaalbaar studeren binnen hun eigen Aziatische context. Zo
geven Tjeerd en Kathleen samen het vak Kerk en maatschappij dat zij
toespitsen op de landen waar de studenten vandaan komen. Behalve les geven onderhoudt Tjeerd
ook contacten met kerken en christenen in China en blogt hij daar regelmatig over.
Opbrengst: € 294,22
Kerstcollecte Kinderen in de knel
collecte 24/25/26-12-2017
Geef hoop aan een kind op de vlucht - Geloof, hoop en Syrië
Op de vlucht met Kerst. Een schrikbeeld, maar voor meer
dan vier miljoen Syriërs een feit. Zij ontvluchtten hun
thuisland om elders een veilig heenkomen te zoeken. De
helft van hen is kind. Naast al het leed dat deze kinderen
doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al
het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten.
In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote
toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven
bijna onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over
de toekomst van hun kinderen. Met het project ‘Geen
verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het
Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan
leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en
boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen
geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze generatie van
Syrische kinderen niet verloren laten gaan.
Opbrengst: € 1.280,60

Overige activiteiten van het afgelopen jaar
Buitenlandse theologiestudenten te gast op 14 en 15 oktober.
Een groep buitenlandse theologiestudenten bezocht ook dit jaar
weer Amsterdam in het kader van het project Breuken en
Bruggen. Dit is een samenwerkingsproject van de afdeling
Zending van Kerk in Actie, de Vrije Universiteit en de PThU.
De selectie bestond dit jaar uit zeventien theologiestudenten
afkomstig uit Brazilië, Chili, Colombia, Cuba, Egypte, Ghana,
Indonesië, Myanmar, Oekraïne, Palestina, Roemenië en ZuidAfrika. Drie maanden lang, van september tot en met november,
hebben deze studenten onderzoek gedaan, lessen en een
excursieprogramma gevolgd. Onderdeel van het programma
was een bezoek aan plaatselijke gemeentes. Studenten konden
zo kennis maken met het kerkelijk leven in Nederland.
Gemeentes konden zo een inkijkje krijgen in het (kerk)leven elders.
In onze gemeente waren 2 gasten op uitnodiging van de ZWO-taakgroep in samenwerking met de
dominees. Onze gasten waren Annemarie De Kock-Malan uit Zuid Afrika en Stanislav Bondar uit
Oekraïne.
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Sophie van Schaik heeft hierin het voortouw genomen en bij
Harry Wisselink thuis vonden ze een uitstekende
slaapplaats. Samen met Sophie, Harry en verschillende
personen hebben ze kennisgemaakt met een stukje dagelijks
en historisch leven in de omgeving. Er is een programma
samengesteld waarin de boerderij van Marja en Henk
Rougoor is bezocht, de Wennink molen te Doetinchem en
kasteel Bergh in ’s-Heerenberg. Ook bij Emmerich aan de
Rijn is een kijkje genomen.
Daarnaast mochten we hen ontmoeten tijdens een etentje bij
de Vos in Westendorp en in en na de kerkdienst van 15
oktober 2017. Ook de CJV heeft hen gastvrij ontvangen. Na
de dienst is er nog een bezoek gebracht aan zorgcentrum
Den Es in Varsseveld onder leiding van Esra Geurink.

Overleg ZWO-taakgroep en diaconie
Op 9 maart hebben Sophie en Nardi een bezoek aan de diaconievergadering gebracht.
Het jaarproject is besproken en de interkerkelijke invulling is als positief ervaren.
Er is afgesproken geen Heilig Avondmaal meer in te plannen tijdens de ZWO-dienst in het voorjaar
waarin extra aandacht voor ons project gevraagd wordt.
Er is gevraagd naar mail van Kerk in Actie/Jaantje Vink en voor wie deze interessant is/wie deze
ontvangt: diaconiesecretariaat, ZWO-leden en kindernevendienstleiding? Sophie vraagt naar
bestemming jeugdclub en kindernevendienst; Jeugdouderling Corrie zal mail van Jaantje ontvangen
en doorgeven aan leiding kindernevendienst.
De opbrengst van de collectes met ZWO-doel zullen door diaconie per kwartaal meegenomen worden
in haar publicatie in Kerkleven. Het aanleveren en gebruik van de PP-presentaties is soms wat
verwarrend; afgesproken is in het vervolg deze aan te leveren aan het beamteam en aan Christel die
dit dan doorgeeft aan de dienstdoende diaken. De tekst over collectedoel wordt voorgelezen en de
dia’s worden daarbij getoond of tijdens de collecte.
Uitnodigingen van o.a. Kerk in Actie voor Werelddagen en Diaconale dagen en bezoek hiervan is voor
meerderen interessant en dit kan misschien vaker opgenomen worden in Kerkleven is gesuggereerd.
Daarnaast is overwogen of in Kerkleven vaker informatie over de inzameling van kaarten e.d. kan
worden opgenomen zodat mensen er eerder aan denken om iets te deponeren.
Het jaarverslag van de ZWO zullen we ook aanleveren op de site van de kerk ter kennisneming voor
gemeenteleden.

Adventskalender 2017
Er is een stukje in Kerkleven over geschreven.
De adventskalender 2017 had als thema
‘Kwetsbaar als een kind’ en nam u mee op weg
naar Kerst. Voor elke dag was er een prachtige
afbeelding met een meditatieve tekst voor een
moment van bezinning of meditatie.
De afbeeldingen konden als ansichtkaart
worden verstuurd. De kalender sloot aan bij het
thema van de Kerstcampagne van Kerk in
Actie ‘Geef hoop aan een kind op de vlucht’.
Kerk in Actie-inspiratieavond “Geloven in Delen”; deze werd gehouden op 25 september 2017 te
Doetinchem. Er waren belangstellenden uit verschillende kerken in de regio en namens Varsseveld
hebben Sophie en Ans deelgenomen.
Op de informatiemarkt was veel materiaal (informatie, posters, jaarbrochures enz.) van Kerk in Actie
aanwezig dat ingezien en meegenomen kon worden. Ook kon men kiezen uit verschillende
workshops.
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Diverse aandachtspunten welke verwerkt zijn of nog in bewerking zijn.
De vacatures voor nieuwe taakgroepleden hebben onze aandacht. Invulling van vacatures is moeilijk
en we gaan bekijken of er verandering gewenst en nodig is in onze taakstelling.
Er worden nagenoeg geen projecten aangedragen door gemeenteleden waarbij leden van onze kerk
betrokken zijn. Dit is ook iets om over na te denken en met diaconie te overleggen.
De inzameling van materialen heeft onze aandacht en Chris heeft contact opgenomen met de
basisscholen in Varsseveld om die daarbij te betrekken.
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