Taakgroep ZWO jaarverslag 2018
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. Na jarenlange inzet is Ans Vinke per juli 2018 gestopt en is onze
taakgroep versterkt met een nieuw lid namelijk Jan Lunshof.
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 we elkaar helpen en ondersteunen. Er
wordt een jaarverslag gemaakt.
Legen zendingsbussen

zendingsbussen
Grote Kerk
Keurhorst
Kapel
Totale opbrengst

2016
€ 75,89
€ 35,72
€ 19,75
€ 131,36

2017
€ 108,24
€ 12,05
€ 8,70
€ 128,99

2018
€ 55,02
€ 35,72
€ 10,01
€ 124,99

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 € 9.072,50. (opbrengst in 2017 € 8.587,50 en in 2016 € 9.028,00).
Kascontrole
Er is met de diaconie afgesproken dat er jaarlijks een kascontrole zal plaatsvinden.
Op 26 september 2018 is door Bennie Tuenter en Arno Hengeveld de controle over 2017 uitgevoerd
en goedgekeurd.
Paaskaartenactie
Paasgroeten: Harry heeft 150 kaarten besteld en 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 18-3-2018 gedaan en alle kaarten zijn meegegeven.
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Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland stuurden
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 sloot aan bij het veertigdagentijdthema van 2018:
‘Onvoorwaardelijke liefde’.
Met een aantal vrouwelijke gedetineerden in de penitentiaire
inrichting in Ter Peel heeft ds. Anne van Voorst uitgebreid
gesproken over het thema van de 40dagentijd, Onvoorwaardelijke
Liefde. Vrouwelijke gedetineerden kwamen tot de verbeelding van
onvoorwaardelijke liefde: “Onvoorwaardelijke liefde heeft veel
kleuren. Die zijn ook in het hart verwerkt. Maar onvoorwaardelijke
liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het
hart het kruis opgenomen. Symbool van Gods liefde voor ons.”
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
“NA VALSE AANKLACHT VASTGEZET”
De Adventsschrijfactie werd gehouden in samenwerking met de plaatselijke
Amnesty-groep op zondag 9 december 2018 voor en na de ochtenddiensten in de Keurhorst. De
dienst in de Laurentiuskerk was vervallen i.v.m. het opbouwen van de kerstmarkt. De Amnesty-groep
heeft daar ’s middags de actie voortgezet.

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 Filipijnse Autoriteiten en riepen
hen op om alle aanklachten tegen Senator Leila de Lima onmiddellijk en onvoorwaardelijk in te
trekken.

Senator en voormalig minister van justitie Leila de Lima is een felle tegenstander van de Filipijnse
president Rodrigo Duterte. Bij zijn drugsoorlog werden al duizenden, vooral arme, mensen op straat
doodgeschoten. De moorden zijn mogelijk oorlogsmisdaden en de opdrachten komen uit de top van
de regering.
De Lima was lid van de mensenrechtencommissie die onderzocht of president Duterte betrokken was
bij het doden van mogelijke drugshandelaren in de tijd dat hij burgemeester was. In 2016 vertelde
Duterte aan de media dat hij De Lima ‘in het openbaar kapot wilde maken’.
Nu zit Leila de Lima vast. Ze zou drugsgeld hebben aangenomen voor haar verkiezingscampagne en
als minister drugs hebben toegelaten in de gevangenis. Dat zijn valse beschuldigingen, die alleen zijn
bedoeld om haar het zwijgen op te leggen. Dat is niet gelukt: ze vraagt elke dag vanuit de gevangenis
aandacht voor de mensenrechtenschendingen in haar land.
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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.
Er zijn inzamelpunten geplaatst in de drie
kerkgebouwen van de gemeente. Er hangen o.a.
posters ter informatie.
De inzamelboxen worden door Chris leeg
gehaald en de inhoud wordt later naar het depot
in Doetinchem gebracht. Er is informatie over in
het kerkblad geplaatst en het nieuwsblad van de
Bettekamp en Den Es.
Wat leverde het op?
De gegevens over 2018 zijn nog niet bekend.
In 2017 is er landelijk veel ingezameld al liep de
opbrengst iets terug bij 2016 vergeleken. De
verkopers hebben voor € 31.533,-- verkocht aan verzamelaars en handelaren.
Een opbrengst voor partners van Kerk in Actie en GZB die zeker de moeite loont.

Wat levert het op?
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 ZWO-taakgroep een speciaal doel waar zij projectmatig aandacht aan geeft. Dit jaar
werd gekozen voor de Stichting Betheljada uit Parimaribo, Suriname. We zijn tot deze keuze gekomen
omdat Sanne Rutgers en Annerike Sielias (namens PKN Varsseveld en Halle) vanuit hun werk een
aantal weken meegeholpen hebben in dit tehuis en ons meer konden en wilden vertellen en inspireren
over de Stichting Betheljada.

Stichting Betheljada biedt vanaf november 1979 een liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen
met een ernstige meervoudige beperking door zowel 24-uurszorg als dagopvang aan te bieden en is
op dat gebied een pionier in Suriname. 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. Door het verbeteren van de zorg
neemt de levensverwachting van mensen met een beperking toe en de taboesfeer rondom
beperkingen neemt af. Voor een structurele verbetering van de zorg nemen zij deel aan overleg met
overheid en verschaffen zij opleidingsmogelijkheden voor de individuele ontwikkeling en het welzijn
van de medewerkers.
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Er werken heel veel vrijwilligers voor Betheljada die verschillende taken op zich nemen.
Zo is er hulp in het magazijn maar ook een huisarts die 2 keer in de week komt. Door de rondes die ze
doet wordt de gezondheidssituatie van alle bewoners nauwgezet in de gaten gehouden. Er zijn
technische ondersteuners en een econoom die de medewerkster die de magazijnadministratie doet
hulp en steun geeft, maar ook helpt door te spelen met de pupillen en bewoners.
In 1997 is de oude planterswoning gerenoveerd met als doel het
opzetten van dagopvang. In 1998 werd de gerenoveerde faciliteit
in gebruik genomen en sindsdien biedt Betheljada van maandag
tot en met vrijdag dagopvang aan circa 15 kinderen. Het vervoer
van en naar huis wordt ook verzorgd door het tehuis.
In de 24-uurs zorg maar ook op de dagopvang wordt er aandacht
besteed aan de dagelijkse zorgbehoefte. Er worden tevens
activiteitenprogramma’s aangeboden ter stimulering van de
zintuigen en de ontwikkeling van het kind. Het wekelijkse activiteitenaanbod bestaat uit, zingen,
dansen, knutselen, snoezelen, wandelen poppenkast, sensomotorische activiteiten en nog zoveel
meer. De handelingen zoals baden, tanden poetsen, eten geven, en overige zorghandelingen zien zij
ook als activiteit. Gebeurt dit met aandacht en liefde dan ontstaat er een mooie interactie tussen
bewoner en medewerker. De activiteiten worden zowel in groepsverband als individuele activiteit
aangeboden. Door dit aanbod kan er gericht naar de stimuleringsbehoefte van de bewoners gekeken
worden. De activiteitenruimte is dagelijks geopend en wordt begeleid door twee activiteitenbegeleiders
en vrijwilligers. Sinds mei
2017 is er een samenwerking
met het Dierenasiel van
Suriname. Wekelijks vindt er
een knuffelsessie in de ruimte
plaats waarbij er interactie is
tussen dieren en bewoners.
Maar er wordt ook wekelijks
gezwommen met de
bewoners en gebruik
gemaakt van het vlinderbad
op het terrein van Betheljada.
Elke donderdag wordt er naar het ECO resort gewandeld. Daar worden de bewoners verwend met
een hapje en een drankje.

Uitbreiding van de opnamecapaciteit van Betheljada wordt in verschillende stapjes gerealiseerd. Eerst
werden er in de dagopvang enkele kinderen bijgeplaatst en werkte er een verzorgster meer. Intussen
bouwden ze aan een (vierde) nieuwe leefgroep. In de nieuwe groep is ruimte voor 10 personen.
Op de 24-uurszorg wonen er momenteel 35
kinderen en jong volwassenen. Ze zijn verdeeld over
4 woongroepen. In december 2016 is de vierde
woongroep met succes geopend, op deze
woongroep is men begonnen met 5 bewoners. De
leefgroep is gebouwd voor 10 personen en er wordt
onderhandeld met de overheid, m.n. het ministerie
van sociale zaken om de inrichting en de bemensing
te bekostigen.
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De Stichting Betheljada wil zich in de komende
jaren inzetten voor opname van meer jongeren met
een meervoudige beperking en indien mogelijk
werken naar uitbreiding van bedplaatsen, met
behoud van de kwaliteit van de zorg.
Echter zal deze droom alleen verwezenlijkt kunnen
worden indien de ondersteuning van de
Surinaamse Overheid en goedgeefse donateurs
gegarandeerd blijft. Zonder de steun van donateurs
die op eenmalige, maandelijkse, kwartaal- of
jaarbasis het tehuis ondersteunen, zal de groei van
het tehuis helaas niet mogelijk zijn.
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
was voor het project. De CJV heeft een succesvolle rommelmarkt met veiling gehouden waarbij de
opbrengst van € 912,02 voor het project bestemd was. De totale opbrengst van donaties, collectes
(incl. gezamenlijke diensten met Halle) en acties kwam op € 3.111,72.
Neem voor meer informatie een kijkje op de website: http://www.betheljada.org/ of bekijk de film op
http://www.betheljada.org/archief/documentaire

We hebben in september geen nieuw jaarproject gekozen voor 2018-2019. Er waren geen projecten
aangevraagd waarbij leden van onze kerk of woonplaats betrokken zijn. Tevens willen we graag de
mogelijkheid hebben om aandacht te vragen voor actuele acties en kortlopende projecten.
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 4 februari 2018
De voorjaars-ZWO dienst staat altijd in het teken van ons gekozen jaarproject, dit keer Stichting
Betheljada die werkt in Parimaribo, Suriname. Deze dienst in de Grote of Laurentiuskerk is voorbereid
met ds. Frederiek Lunshof, Annerike Sielias namens de Stichting Betheljada en leden van de ZWOtaakgroep.
Het thema was: “Boen Njoensoe, Groot Nieuws”. In
deze dienst lazen we o.a. Marcus 1: 29-39 in Sranan
Tongo door Jan Lunshof die het Surinaams machtig
is. We kregen een impressie van het leven in
Suriname. Annerike Sielias heeft een informatief
verhaal met dia’s verteld waardoor het project goed
naar voren kwam. Ook tijdens de collecte werden
dia’s getoond. 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 € 433,97.
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Het thema voor de 40-dagentijd 2018 was: Onvoorwaardelijke liefde
Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in
Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te
overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis
zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt.
Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige
plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede
toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op.
Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar
inzetten. Voor hun eigen kinderen en voor die van
anderen.
Maar niet alleen moeders geven onvoorwaardelijke liefde.
In deze 40dagentijd stonden wij stil bij moeders, vaders,
verzorgers én grootouders in alle delen van de
wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen.
Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap
nieuwe hoop en kracht.
Ook wij werden gevraagd hen te ondersteunen zodat zij
moedig door kunnen gaan. In gebed en met een
financiële bijdrage in de verschillende collectes hebben
we hier samen met de gemeente gehoor aan gegeven.

40-dagentijd Onvoorwaardelijke liefde
collecte 18-2-2018
Met je kinderen op de vlucht (Noodhulp)
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zij n ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen.
Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in OostLibanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs
ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen
deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te
beschermen. Partnerorganisatie IOCC
(International Orthodox Christian Charities) ondersteunt
gevluchte moeders daarbij . Met verloskundige zorg,
voorlichting over borstvoeding, bij voeding voor ondervoede
kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen
medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen
ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de
juiste zorg te kunnen bieden. We collecteerden mee voor
deze levensreddende moeder- en kindzorg in Libanese
vluchtelingenkampen.
Opbrengst: € 100,09.
4-3-2018 Zendingscollecte
Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Overal in West-Papoea zij n vrouwen actief betrokken bij de
ontwikkeling van hun land en volk.
Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een
maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een
leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het
vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren
lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies, krijgen praktijklessen over
gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Door de cursussen
staan vrouwen sterker in hun schoenen. Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar
hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun
kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen zo mee
aan kerk en samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan,
zodat het werk in de volgende generaties doorgaat. Opbrengst € 282,90.
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40-dagentijd Onvoorwaardelijke liefde
collecte 18-3-2018
Ouders kiezen voor onderwijs (Kinderen in de knel)
18 MAART
In Tirupur, een industriestad in Zuid-India, werken maar liefst één
miljoen mensen in de textielindustrie. Veel textielarbeiders zij n
afkomstig uit andere delen van India. Eenmaal in de stad aangekomen,
moeten hun kinderen bij dragen aan het gezinsinkomen waardoor ze
niet naar school kunnen. Hoewel kinderarbeid verboden is in India,
werken duizenden kinderen onder slechte omstandigheden in
textielfabrieken. De organisatie SAVE spoort deze kwetsbare kinderen
op. Als SAVE-medewerkers zien dat een kind aan het werk is, lichten
ze de autoriteiten in. Deze halen het kind daar weg en nemen juridische
stappen tegen de eigenaar. Vervolgens zoekt SAVE samen met de
ouders naar mogelijkheden om het kind naar school te laten gaan.
Opbrengst € 193,20
25-3-2018 Gezamenlijke dienst in Halle
collectedoel Stichting Betheljada: zie voor meer informatie tekst onder kopje Project.
Opbrengst: € 60,00 via Varsseveld/ opbrengst via Halle niet bekend
10-5-2018 Gezamenlijke dienst in Varsseveld
collectedoel Stichting Betheljada: zie voor meer informatie tekst onder kopje Project.
Opbrengst: € 97,20.
20-5-2018 Pinksterzendingscollecte
(Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh
Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te
worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook
hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district
Mymensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om
tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun
leefomstandigheden te verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden
onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten.
Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen.
Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen
Bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen.
Collecte juist met Pinksteren, zodat MCCP in 2018 twintig lokale kerken kan ondersteunen
om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn. Opbrengst: € 431,95.
Werelddiaconaat
collecte 10-6-2018
Bijenhouden biedt jongeren een toekomst
10 JUNI
GUATEMALA

Guatemala kent veel geweld en corruptie, mede door
de gruwelijke burgeroorlog die het land
decennia lang teisterde. De sociale en economische
ongelijkheid in het land zij n groot. Vooral
jongeren die tot de Maya-bevolking behoren hebben
nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig
kans op werk. De organisatie Vredescentrum Barbara
Ford biedt deze jongeren een vakopleiding,
bij voorbeeld tot imker of een opleiding textiel
bedrukken. De organisatie brengt de jongeren
vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze
gezamenlijk een onderneming starten. Ook leert de
organisatie jongeren op te komen voor hun rechten. Jongeren krijgen zo een unieke kans om
een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. In 2018 wil
het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen-) rechten.
Opbrengst: € 202,81.
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29-7-2018 Gezamenlijke dienst in Halle
collectedoel Stichting Betheljada: zie voor meer informatie tekst onder kopje Project.
Opbrengst: onbekend.
12-8-2018 Zomerzendingscollecte
School voor dove en verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen
In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden.
Ze krijgen daardoor
geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een
verstandelijke handicap
onderwijs en gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, in ZuidKameroen, leren kinderen naar
vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en
handarbeid en sociale vaardigheden.
Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bij voorbeeld naaien,
houtbewerking of teenslippers
maken. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme
adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Er werd
gecollecteerd zodat ook dit jaar vijftig verstandelijk gehandicapte en twintig dove kinderen passend
onderwijs krijgen. Opbrengst: € 204,81.
14-10-2018 Gezamenlijke dienst in Varsseveld
collectedoel Stichting Betheljada: zie voor meer informatie tekst onder kopje Project.
Opbrengst: € 171,55.

Najaarswerelddiaconaat Wereldvoedseldag
ZWO-dienst 21-10-2018 in de Keurhorst
Leven van vis en ecotoerisme in Nepal
De voorganger in deze dienst was dominee Gertjan de Pender en het orgel werd bespeeld door de
organist Gert de Boer.
Thema; “Op weg….?”
We lazen uit Jesaja 65: 17-25 en 2 Petrus 3: 10-13.
In de voorbereiding kwamen er verschillende zaken naar voren over
Gods schepping en hoe we deze gebruiken en delen op weg naar
Zijn Koninkrijk.
Met de Wereldvoedseldagcollecte ondersteunen we een
vernieuwend project in Nepal.
De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor
zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35% van de kinderen
onder de vijf jaar is chronisch ondervoed.
Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren
door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg
van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en
overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit.
Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel
kopen.
Opbrengst: € 403,35.

Najaarszendingscollecte 4-11-2018
Meer kansen voor inheemse bevolking
Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden
aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en
interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen.
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COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en
landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze
bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn
tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse
volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische)
onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs
betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.
Opbrengst: € 243,75.
Kerstcollecte Kinderen in de knel
collecte 24/25/26-12-2017
Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon
De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf
miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon
en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT
Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten
uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en
organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder
delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen
Opbrengst: € 1.154,87.
In deze dienst zijn er
dubbele kerstkaarten
uitgedeeld; 1 voor de
ontvanger en 1 om uit
te delen of te versturen.
Er is op de zondag
vooraf een dia getoond
ter informatie.

30-12-2018 Gezamenlijke dienst in Varsseveld (Top 2000 dienst)
collectedoel Stichting Betheljada: zie voor meer informatie tekst onder kopje Project.
Opbrengst: € 397,20.
Overige activiteiten van het afgelopen jaar

Overleg ZWO-taakgroep en diaconie
Er is overleg met de diaconie geweest over de taken voor de ZWO. We hebben de traditie van het
jaarproject losgelaten. De doelen van jaarprojecten uit voorgaande jaren ontvangen nog wel eenmaal
per jaar de opbrengst van een diaconiecollecte. We zullen de ZWO-dienst met aandacht voor een
project of bepaald doel binnen het werelddiaconaat voorbereiden voor de eerste zondag van februari.
Ook de ZWO-dienst in het najaar (oktober), vaak voor het werelddiaconaat, heeft onze aandacht. De
planning loopt niet gelijk met de landelijke datum vanuit Kerk in Actie en daarom is er overleg met
kerkenraad. Het lijkt ons goed om deze ZWO-dienst in het najaar te koppelen aan de zendingszondag
begin november.
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Bezoek Buitenlandse theologiestudenten.
Er is overleg geweest over bezoek van buitenlandse theologiestudenten in het kader van het project
Breuken en Bruggen (Bridging Gaps) en de wenselijkheid van een jaarlijkse uitnodiging. Er is overleg
geweest met onze dominees en gekeken naar de mogelijkheden op verschillende data. Besloten is
dat er dit jaar geen uitnodiging verzonden kon worden.
Regionale inspiratieavonden Kerk in Actie
Op 13 november 2018 hebben we met twee personen deel genomen aan de workshop voor de 40dagentijd 2019 dat als thema “Een nieuw begin” heeft. Hier ontmoetten we o.a. Jaantje Vink van Kerk
in Actie als organisator en diakenen en ZWO-leden uit verschillende kerken uit de regio. We hadden
mooie gesprekken en hoorden waar men mee bezig was. Ook was er veel materiaal zoals de
activiteitenkalender om mee aan de slag te gaan. Wat wil je en wat is daar voor nodig.

Adventskalender 2018
De adventskalender 2018 had als thema ´Hoop´. In de adventstijd leefden we toe naar Kerst,het feest
van God die mensen niet aan hun lot overlaat. Wij vierden dat Gods licht het wint van de duisternis.
De adventskalender daagde uit hoopvol toe te leven naar dit prachtige feest.
Hoop is de rode draad in de Adventskalender 2018. Een
dagelijkse Bijbeltekst voor een moment van bezinning, een
quote om over na te denken, een persoonlijk verhaal dat raakt
of een recept om te koken. Ze brachten ons iedere dag een
stukje dichter bij Kerst. In het thema ´Hoop´ werd het licht op
weg naar Kerst zichtbaar.
Er is een stukje in Dubbelspoor over geschreven.
Gemeenteleden konden de kalender gratis bestellen via
www.protestantsekerk.nl/adventskalender.

Diverse aandachtspunten welke verwerkt zijn of nog in bewerking zijn.
De vacatures voor taakgroepleden hebben onze aandacht. Invulling van vacatures is moeilijk en we
gaan bekijken of er verandering gewenst en nodig is in onze taakstelling.
Esra Geurkink gaat in het voorjaar van 2019 een reis naar Libanon maken. De opzet van deze reis is
om met een groep jongeren vanuit Nederland andere christelijke jongeren vanuit de hele wereld in
Libanon te ontmoeten. De eerste dagen zijn gericht op ontmoeting, de laatste dagen van de reis geeft
de mogelijkheid om projecten van de Kerk in Actie te bezoeken. We zijn benieuwd naar haar
bevindingen en hopen samen met haar activiteiten te kunnen ondernemen als ZWO-taakgroep.
We zijn bezig met verschillende zaken die onze aandacht vragen en die we belangrijk vinden om te
delen met de gemeente; dit doen we o.a. door copij aan te leveren voor het kerkblad “Dubbelspoor”.
Zo is er afgelopen jaar bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de schrijnende situatie van Rohingyavluchtelingen in Bangladesh.
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya
vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst
voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70
procent van de vluchtelingen is kind, onder wie veel
pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus
kwetsbare vrouwen. In 2018 kwamen er dagelijks
grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in
Cox’s Bazar (vluchtelingenkamp). Kerk in Actie kwam
daarom in actie.
Ben jij/u betrokken bij projecten in het buitenland dan
horen we daar graag meer over.

10

