Taakgroep ZWO jaarverslag 2020
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: Sophie van Schaik, Jan Lunshof, Harry
Wisselink, Chris Grevers en Nardi Klein Ikkink en één diaken. Christel Geurink is afgevaardigde vanuit
de diaconie. Nieuwe leden zijn van harte welkom ter aanvulling en vervanging van aftredende leden.
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

2018
€ 55,02
€ 35,72
€ 10,01
€ 100,74

2019
€ 48,39
€ 31,55
€ 6,55
€ 86,49

€
€
€
€

2020
28,72
8,00
0,00
36,72

In 2020 zijn de kerken een groot gedeelte van het jaar gesloten en/of gedeeltelijk gesloten geweest
i.v.m. de Covid-19 regels.
Zendingsbijdrage
De brieven met het verzoek om de bijdrage over te maken zijn dit jaar niet in het voorjaar verzonden in
afwachting van het verloop van de COVID-19 pandemie. Besloten is de brief eenmalig in het najaar te
bezorgen en hierover te schrijven in Dubbelspoor. Er is informatie, met voorbeelden van
bestedingsdoelen, die betrekking hebben op zending in de brief opgenomen om gemeenteleden meer
te betrekken bij de zending. Dit is verzorgd door de penningmeester en is in samenwerking met het
kerkelijk bureau verzonden. Een herinnering is opgenomen in Dubbelspoor.
Opbrengst € 6.032,50. (opbrengst in 2019 € 8.310,00 en in 2018 € 9.072,50).
Kascontrole
Er is met de diaconie afgesproken dat er jaarlijks een kascontrole zal plaatsvinden.
Op 3 september 2020 is door Bennie Tuenter en Henk Rutgers de controle over 2019 uitgevoerd en is
Harry’s werk als penningmeester weer goedgekeurd.
Paaskaartenactie
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland stuurden we ook dit jaar weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty
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International. Harry heeft zo’n 150 kaarten besteld maar de enkele kaarten waren al op en we kregen
er rond de 70. Jan heeft al het werk gedaan m.b.t. bericht in Dubbelspoor, inpakken, sorteren
enzovoorts. Het uitdelen in de Grote Kerk en de Keurhorst kon helaas niet doorgaan i.v.m. de COVID19 regels en daarom is het schrijven door ZWO-leden zelf gedaan.
De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: ‘Sta op’.
De justitiepredikant ging hierover in gesprek met de
gedetineerden en er werd een kruis gemaakt van takken met
als tekst ‘Opstandig hout’, Pasen, verhaal van de Levende!
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen,
zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet
de afzender niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de
privacy, toch mag men ervan overtuigd zijn dat het feit dat er
om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is
een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de gevangenis
worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor
mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door
kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem,
als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als
mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Adventsschrijfactie
Normalerwijs wordt door de ZWO de schrijfactie van Amnesty International ondersteund in de
kerkdienst in december. Helaas was dat dit jaar niet mogelijk en is er door de werkgroep Amnesty
Varsseveld online een schrijfactie georganiseerd. Er konden schrijfpakketten besteld worden.

Inzamelen
Bij de Bettekamp en Den Es staan
melkbussen om kaarten, postzegels,
mobieltjes, cartridges en oud en
buitenlands geld in te verzamelen.
Er zijn ook inzamelpunten geplaatst in
de drie kerkgebouwen van de gemeente.
Er hangen o.a. posters ter informatie.

De inzamelboxen worden door Chris
leeggehaald en de inhoud wordt later
naar het depot in Doetinchem gebracht.
Er is informatie over in het kerkblad
geplaatst en in het nieuwsblad van de
Bettekamp en Den Es.
Wat leverde het landelijk op?
In 2020 was de opbrengst € 18.125,90 (€ 12.191 via postzegels en ansichtkaarten, € 5.824,90 via
mobieltjes en cartridges, € 110 via muntgeld en diversen).
Er is helaas in 2020 minder ingezameld i.v.m. de lockdown regels en we hopen dat er na de pandemie
alsnog veel ingeleverd wordt.
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De opbrengst is voor partners van Kerk in Actie en GZB en loont zeker de moeite. 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).

Projecten
Jaarlijks kiest de ZWO-taakgroep speciale doelen waar zij aandacht voor vraagt. Er kan aandacht
gevraagd worden voor een jaarproject maar ook aan kortlopende/actuele hulp wordt gedacht.
.
Dit jaar is o.a. gekozen voor de
‘Stichting welzijn kinderen van Bal Anand & Umang’
Deze stichting is opgericht in 2006 en zet zich in voor de
gehandicapte kinderen die wonen in het kindertehuis Bal
Anand in Mumbai (voorheen Bombay) India. Als adoptie
in een gezin niet lukt dan blijven de kinderen in het tehuis
wonen. Op een gegeven moment worden kinderen te
oud (wettelijk 18+) om er te kunnen blijven wonen maar
ze kunnen niet zonder begeleiding.

Er is gezocht naar een goed
onderkomen voor de toekomst en
inmiddels is er een zorgboerderij
volop in bedrijf! Dit was en is
mogelijk door veel hulp, sponsors
en acties. De zorgboerderij heeft de
prachtige naam ‘UMANG’
gekregen, dat ‘HOOP’ betekent.
Meer over deze stichting is te
vinden op de website van deze
stichting: www.stichtingbalanand.nl.

3

Er is gecollecteerd in de ZWO-dienst van 2 februari: opbrengst € 581,67 en dit is inclusief de
opbrengst (± 100 euro) van een afscheidsdienst waarvoor we een ZWO-doel mochten kiezen.
In de dienst is meer over deze stichting verteld door Joke Rutgers en haar man René (zus en zwager
van Henk en Riny Rutgers) die bij de stichting betrokken zijn. Het plan was dat René in oktober naar
de zorgboerderij zou gaan om hulp te bieden maar afgelopen jaar liep alles niet zoals gepland i.v.m.
Corona. Zo is de goede doelenactie van de CJV De Keurhorst verschillende malen vervallen maar in
december is er toch een actie gehouden: een online bingo. Dit bracht € 262,00 op!
Totaalopbrengst voor de stichting ‘Stichting welzijn kinderen van Bal Anand & Umang’ was € 843,67.
ZWO-stand oudejaarsmiddag
Op de oudejaarsmiddag is er een jaarlijks een inloop in de Laurentiuskerk waarin de ZWO-taakgroep
een stand heeft om aandacht te vragen voor bijvoorbeeld een project; helaas kon deze middag in
2020 geen doorgang vinden i.v.m. de COVID-19 bepalingen.
Medewerking en voorbereiding van diensten en inzamelingen
Er worden door de ZWO-taakgroep samen met één van de predikanten 2 kerkdiensten per jaar
voorbereid. Ook wordt er informatie en/of een presentatie (PowerPoint) ter ondersteuning van
verschillende collectes aangeleverd. We hopen zo de gemeente te betrekken bij de ZWO.
ZWO-dienst 2 februari 2020
De voorjaars-ZWO-dienst staat altijd in het teken van een door ons gekozen project waar, bij voorkeur,
iemand uit de gemeente of regio betrokken is. Dit keer was dit de ‘Stichting welzijn kinderen van Bal
Anand & Umang’. Meer over deze stichting is in de dienst verteld (ondersteund door dia’s) door Joke
Rutgers en haar man René (zus en zwager van Henk en Riny Rutgers) die hierbij betrokken zijn. Deze
dienst in de Grote of Laurentiuskerk werd voorbereid met ds. Datema en leden van de ZWOtaakgroep. “Goed bezig!” is het thema waarmee we in de dienst aan de slag gingen.
In deze dienst lazen we uit Psalm
37 de verzen 1–11 en de
Bergrede uit Mattëus 5: 1-12.
In de ‘Bergrede’ noemt Jezus
heel wat gelukkigen. Wat is
geluk? Waar word jij gelukkig van
of maak je iemand gelukkig door?

We collecteerden deze zondag
voor de stichting en met name
zaken voor de zorgboerderij. Er is
een nieuw stalhek nodig maar
ook na elke moesson onderhoud
van de omheining. Verder zou
men ook goed geholpen zijn met
geld voor volwaardig voer voor de
koeien en geiten.
De opbrengst van de collecte was € 581,67. Dit is inclusief de opbrengst van een afscheidsdienst
waarvoor we een ZWO-doel mochten kiezen.
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ZWO-dienst 1-11-2020 Thema: Sterke vrouwen in Papoea
Collecte (Kerk in Actie – Najaarszending)
Indonesië - Kerk met vrouwen in de hoofdrol
Deze dienst mochten we als ZWO-taakgroep voorbereiden met dominee Lunshof en we lazen o.a.
Matteüs 25: 1-13 over de tegenstelling tussen de wijze en dwaze meisjes die wachten op de
bruidegom. Wijs is het om waakzaam te zijn, je voor te bereiden en vol te houden maar ook om zo te
kunnen geven en delen. We collecteerden voor de vrouwen in West-Papoea en het werk van het
vormingscentrum P3W.
Vrouwen in West-Papoea zijn 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 en
nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W
wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren
lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en
krijgen praktijklessen over gezonde voeding of
een vakopleiding. Zo spelen steeds meer
vrouwen een actieve rol in hun lokale
gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en
samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer
door aan hun dochters.
Opbrengst € 333,05
Het thema voor de 40-dagentijd 2020 was: Sta

op! Leef vanuit geloof, hoop en liefde

In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van Zijn
opstanding uit de dood. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep
zelfs doden tot leven. En gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de
liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons
neerdrukt. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort
en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en kiezen voor de
gemakkelijke weg. Sta op! Daarom komen we samen in actie. En bieden hoop en doen recht aan
vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vastzit in armoede of moeilijke
omstandigheden. Over de collectedoelen werden er PowerPointPresentaties, die door Harry werden
aangeleverd, getoond om de gemeente te informeren.
Collecte 1-3-2020 (Voorjaarszending)
Golfstaten - De kracht van bijbelverhalen

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten
in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend
zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door
de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen
als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van
hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag
meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint
voorgangers in de storytellingmethode: een
succesvolle interactieve methode waarbij
bijbelverhalen mondeling worden verteld en men
met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor
het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een
zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe
moed uit deze verhalen.
Opbrengst € 126,31
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Collecte 15-3-2020 (Noodhulp)
Noodhulp Soedan
Zuid-Soedan - Overleven in een burgeroorlog
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven
weer op te pakken.

Samen met de lokale kerk helpt Kerk in
Actie boeren en boerinnen om hun
gezinnen dagelijks te kunnen voeden. Ze
verstrekken gereedschap en goed
zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in
zeep maken, waardoor ze een eigen
inkomen verdienen en ze hun kinderen
naar school kunnen laten gaan.
Opbrengst € 230,00

Collecte 29-3-2020 (Werelddiaconaat)
Ghana - Nieuwe kansen voor straatmeisjes
De bevolking in het noorden van Ghana is
grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel
armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de
grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas
belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge
meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes
op, samen met een lokale organisatie. De meisjes
krijgen psychologische hulp, medische zorg en een
korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen
voorzien. Ook werken we aan preventie door
voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes
vandaan komen.
Opbrengst € 230,00

Collecte 12-4-2020 Pasen (Kinderen in de knel)
India - Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen
gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale
partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het
onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede
doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten
krijgen Dalitkinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dansen sportlessen.
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Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht
geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. Collecteer mee om de armoede onder de Dalits in
India te doorbreken.
Opbrengst € 230,00
Overige collectes met ZWO-doel/ buitenlands diaconaat
Collecte 5-1-2020 Stichting Pax Kinderhulp

Deze stichting bevordert en werkt aan welzijn van kwetsbare kinderen buiten Nederland b.v. door het
aanbieden van vakanties en materiële hulp zoals speelgoed en kleding. Ze helpt kansarme kinderen
in Armenië, Berlijn, Bosnië, Polen en Noord-Irak.
Zie voor meer informatie: https://paxkinderhulp.nl/
Opbrengst: € 201,36

Collecte 9-2-2020 Kids Kids For Christ Ministry te Kenia
Kids For Christ Ministry is opgericht door
Nicole Visser om kinderen en jongeren in
Kenia een goede en gekwalificeerde opleiding
en training te geven.
Zie voor meer informatie: https://cfcmkenya.org/
Opbrengst: € 531,36

Collecte 22-3-2020
Stichting Little Bridge (Maria Goris, Armenië)
Maria is zo’n 20 jaar geleden naar Armenië vertrokken om hulp te bieden in een kindertehuis.
Ze werd getroffen door de armoede in het land en is begonnen met kleine projecten om mensen te
helpen.
Armenie was tot 1990 een onderdeel van de
Sovjet-Unie en is nu al bijna dertig jaar bezig
‘op te krabbelen’. Dat lukt steeds beter. Alles
is aanwezig in het land, maar het bezit is
heel slecht verdeeld. Zoals op veel plekken
is er een kleine rijke bovenlaag en een grote
arme(re) massa. Gelukkig wordt de
middenklasse steeds groter.
Zieken, ouderen en alleenstaanden zijn in
het nadeel. Zij moeten het doen met een
schamel pensioentje en waren in de
communistische tijd beter af. Voor die
mensen zet Little Bridge zich in maar ook
voor dorpen en goed willende organisaties

7

die onvoldoende steun krijgen van de overheid om zelf projecten waar te maken.
Zo zijn er o.a. acties voor voedsel- en brandstofpakketten.
Opbrengst € 230,00
Ook is er 16-3-2020 in de kinderdienst gecollecteerd voor het werk van Maria via “St. Pijnackenaren
helpen Armenië”.
Opbrengst € 126,30

Collectes diaconie in gezamelijke diensten met Halle voor Stichting Joni, Ethiopië
Joni stimuleert en faciliteert
ondernemerschap onder (jonge)
inwoners Ethiopië. Dat begint al op de
basisschool waar ze naast veilig en
goed onderwijs investeren in belangrijke
ondernemende vaardigheden.
Ondernemers in de dop worden
vervolgens klaargestoomd om
uiteindelijk succesvol werkgever te
worden in hun regio. De nieuwe
werkgelegenheid die daardoor
gecreëerd wordt komt de gehele
gemeenschap ten goede en biedt
duurzaam toekomstperspectief.
Zie voor meer informatie:
https://stichtingjoni.nl/
Opbrengsten: totaal € 1.309,43
5-4-2020 € 230,00
21-5-2020 € 350,00
26-7-2020 € 276,19
11-10-2020 € 217,04
27-12-2020 € 236,20

Collecte 26-4-2020
Stichting Chale, Ethiopië
Stichting Chale helpt kwetsbare kinderen een
zelfstandige toekomst op te bouwen in eigen
land Ethiopië.
Stichting Chale is actief in de zuidelijke
deelstaat Southern Nations, Nationalities and
Peoples Regional State (SNNPRS), vooral in en
om de regio-hoofdstad Hawassa. Hawassa is
een snelgroeiende stad met ruim 250.000
inwoners.
Het doel van stichting Chale is het helpen van
kinderen, waardoor ze in de toekomst op eigen
benen kunnen staan. Stichting Chale betaalt
voor kinderen de schoolkosten en
schoolmaterialen.
Zie voor meer informatie: https://www.chale.nl/
Opbrengst: € 230,00
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3-5-2020 75 jaar bevrijding: collecte kerk in actie (Noodhulp)
Nigeria - Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram
Op 5 mei vierden we dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen,
want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van
Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien.
Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet.
Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen
en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind
om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking.
Opbrengst € 350,00
17-5-2020 Collecte
Stichting Badisa Zuid Afrika
BADISA is de diaconale hulporganisatie in Riviersonderend,
Zuid Afrika.
BADISA probeert –met steun van de kerken- de kwaliteit van
leven in de wijk (township van Riviersonderend) te verbeteren. Dat gebeurt op allerlei manieren: met
thuiszorg voor zieken en dagopvang voor ouderen, maatschappelijk werk, voorschoolse begeleiding
van peuters en kleuters en naschoolse opvang van oudere kinderen. Veel kinderen en ouderen
hebben maar amper te eten. BADISA zorgt ervoor dat zij tenminste één goede warme maaltijd per dag
krijgen.
Meer achtergrondinformatie over BADISA kunt u vinden op http://www.badisa.org.za/index.php/af
Opbrengst: € 350,00
31-5-2020 Pinksterzendingscollecte (Kerk in Actie- pinkstercollecte)
Marokko - Steun in de rug voor jonge open kerk
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer
migranten willen via de woestijn en Marokko
Europa bereiken, maar stranden in dit NoordAfrikaanse land. Velen zijn christen.
Ook komen steeds meer christenen uit andere
Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor
groeit de kerk in Marokko.
Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert
de dialoog tussen verschillende religies en culturen
en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak
slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en
totaal berooid zijn.
Opbrengst € 350,00

14-6-2020 Collecte: Hulp aan Malawi
De stichting heeft tot doel het bestrijden van
de armoede in Malawi door het stimuleren
en opbouwen van duurzame agrarische
projecten en gezonde voeding. Ook het
bevorderen van de gezondheidszorg door
het opzetten en begeleiden van medische
projecten, thuiszorg en family planning.
Zie voor meer informatie:
https://www.hulpaanmalawi.nl/
Opbrengst: € 350,00
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21-6-2020 Collecte Werelddiaconaat
Colombia – Opvang en hulp voor ontheemden
Enkele jaren geleden werden in Colombia
vredesakkoorden getekend tussen de
regering en haar grootste tegenstander, de
FARC. Toch is er in grote delen van het
land nog geen sprake van vrede. Een
kleine rebellengroep en ook para-militairen
gaan onverminderd door met het
(gewapend) intimideren van de bevolking.
Hierdoor worden nog steeds mensen uit
hun woonplaats of van hun land verjaagd.
Zij trekken naar de stad, waar zij in de
arme volkswijken belanden. Samen met
lokale partnerorganisaties helpt Kerk in
Actie hen daar een nieuw bestaan op te
bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf
of winkel.
Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s. We collecteerden mee
om dit mogelijk te maken.
Opbrengst € 450,00

5-7-2020 Collecte
Stichting ScrilanCare
SrilanCare werkt al meer dan tien jaar aan het verbeteren van de
levensomstandigheden van verschillende kansarme doelgroepen in Sri Lanka.
Ze voeren verschillende sociale projecten uit en werken aan het verbeteren
van sanitaire voorzieningen in rurale gebieden door gezinnen te voorzien
van een toilet. In hun werk staat het onafhankelijker, zelfredzamer en
kansrijker maken van mensen die daar zelf niet toe in staat zijn centraal.
Voor meer informatie zie: www.srilancare.com
Opbrengst: € 304,50
19-7-2020 Collecte
Stichting Barmuja
Al bijna dan 15 jaar zet
de stichting zich in voor
de eerste
levensbehoeften van
mensen in Ethiopië.
Tot maart 2015 was dat
voornamelijk in Barmuja,
een klein dorp in het
zuiden zo’n 300 km ten
zuiden van de hoofdstad
Addis Ababa.
Daarna kwamen ze
terecht in Abaya Bisare,
ook in het zuiden van
Ethiopië.
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Op dit moment hebben ze zowel in het zuiden als in het oosten van Ethiopië projecten.
In het oosten is dit rondom Asabe Teferi.
Ze bieden het liefst hulp in gebieden waar de mensen geen enkele voorzieningen hebben, ver van de
bewoonde wereld. Ze hebben in de loop van de tijd er al voor mogen zorgen dat vele tienduizenden
mensen toegang hebben gekregen tot schoon drinkwater.
Daarnaast doen ze verschillende kleinere sponsorprojecten.
Zie voor meer informatie: https://www.barmuja.nl/
Opbrengst: € 416,08
9-8-2020 Collecte
MAF Mission Avation Fellowship
Op de website staat “Wij geloven dat iedereen bereikbaar moet zijn
voor Gods liefde” en hun hulp is gebaseerd op vier pijlers:
Ontwikkelingshulp, Noodhulp bij rampen, Zending en evangelisatie en Medische hulp.
MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven: met 130 vliegtuigen en
communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het evangelie.
Zie voor meer informatie: https://www.maf.nl
Opbrengst: € 348,89
Collecte 16-8-2020 (Kerk in Actie – zending)
Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers
van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in
de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid,
armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen
aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun
levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide
organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven.
Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.
Opbrengst: € 231,16
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Collecte 30-8-2020 (Werelddiaconaat)
Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen
In de Oegandese hoofdstad Kampala
leven duizenden kinderen op straat. Ze
worden hier door volwassenen
neergezet om te bedelen.
Ze gaan niet naar school, worden
uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie
werkt samen met drie organisaties die
dit probleem aanpakken.
Zij vangen straatkinderen op, proberen
hen te herenigen met hun familie,
zorgen dat ze weer naar school gaan
en werken aan preventie in het gebied
waar veel van deze kinderen vandaan
komen. Geef straatkinderen een
nieuwe kans via deze collecte.
Opbrengst: € 197,14

Collecte 6-9-2020
Mensenkinderen voor mensen in nood
Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen,
gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië
en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Ze werken
uitsluitend via kerken en lokale organisaties en verlenen hulp aan de allerarmsten ongeacht religie of
etnische achtergrond. De hulpgoederen worden in het land zelf ingekocht en mensen worden
gemotiveerd om in geloof naar elkaar om te zien. Er wordt acute noodhulp geboden maar ook
geholpen om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.
Opbrengst € 233,31

Collecte 27-9-2020
SOS Kinderdorpen Libanon
Na een ramp telt ieder uur. Omdat SOS Kinderdorpen in 136 landen en gebieden werkt, hebben ze in
deze landen de ervaring en het netwerk om snel in actie te
komen. Vanuit hun bestaande faciliteiten zetten ze
noodhulpprogramma’s op. Na de verwoestende explosie in
de haven van Beiroet is de collecte voor SOS Kinderdorpen
Libanon om te kijken waar hulp geboden kan worden.
Te denken valt aan:
•
zorgen voor (psychische) begeleiding van kinderen en hun families
•
realiseren van familiehereniging
•
verstrekken van drinkwater en voeding
•
bieden van medische zorg
•
verlenen van onderdak
Opbrengst € 402,16

Collecte 18-10-2020 Wereldvoedseldag
(Werelddiaconaat)
Rwanda - Met zusters werken aan voldoende eten
Deze collecte is voor het werk van de Rwandese
zusters. Deze zusters trainen boeren en boerinnen,
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zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, meer
variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken, vruchtbare grond leren vasthouden
en beter samenwerken.
Opbrengst € 171,26

Collecte 8-11-2020
Stichting Dorcas
Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.
De stichting staat voor gerechtigheid en vrede en ze zijn overtuigd van het prachtige potentieel in
ieder uniek mens. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. Daarom bieden zij hulp als de nood aan de man is.
En betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen ze mensen die op vele
manieren armoede, slechte gezondheid, voedselonzekerheid en gebrek aan onderwijs ervaren.
Mensen die inkomensonzekerheid en geweld ervaren. Bij Dorcas werken ze rechtstreeks met
kwetsbare individuen, de gemeenschappen om hen heen en bredere maatschappelijke structuren om
er voor te zorgen dat hun programma’s van betekenis zijn en blijvende werking hebben.
Voor meer informatie zie: https://dorcas.nl/
Opbrengst € 124,00

Collecte 29-11-2020 (Kerk in Actie - Kinderen in de knel)
Oekraïne - School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale
zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en
richtte de School van onze Dromen op.
Deze school zet zich in om het
onderwijs in internaten positief te
veranderen. Ze trainen
personeelsleden hoe ze een goede,
liefdevolle relatie kunnen opbouwen
met de kinderen, hun ouders of
verzorgers. De onderwijzers leren
nieuwe onderwijsmethoden die het
zelfvertrouwen en de creativiteit van de
kinderen bevorderen
Opbrengst € 265,63

Collecte 6-12-2020 (Kerk in Actie - Kinderen in de knel)
Nederland - Kinderen betrekken bij het diaconaat
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op
onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een
liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen
kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er
voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij
betrekken. Dat doen ze met Kids in Actie. Bij Kids in Actie
speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow vliegt de
wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg.
Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en
materialen voor plaatselijke kerken om kinderen te betrekken
bij (wereld)diaconaat.
Opbrengst € 292,81
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Collecte 13-12-2020
Amnesty International
Helaas konden we als ZWO-taakgroep dit jaar
niet de werkgroep van Amnesty International
steunen met haar schrijfactie zoals andere jaren
waarbij in de dienst mensen gestimuleerd
werden om te schrijven. De werkgroep
organiseerde zelf wel online een schrijfactie.
Amnesty strijdt voor mensenrechten overal en
voor iedereen. Het werkterrein is in de afgelopen
vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van
meningsuiting. Van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek
geweld en vervolging.
Zie voor meer informatie: https://www.amnesty.nl
Opbrengst € 272,71

Collecte 24-12-2020
Stichting Badisa Zuid Afrika
Sinds 2012 is er contact met de kerk in Riviersonderend op de Westkaap in Zuid-Afrika en met de
diaconale hulporganisatie Badisa die daar hulp verleend in de sloppenwijk. Badisa probeert in de tijd
van de coranacrisis extra hulp te bieden. Samen met de gezamenlijke kerken zorgen zij dagelijks voor
soep en brood.
Voor meer informatie over het werk van Badisa zie: https://badisa.org.za/
Opbrengst € 306,20

Collecte 25 en 26 december 2020 (Kerk in Actie - Kinderen in de knel)
Geef licht aan vluchtelingen kinderen in Griekenland
Natte tenten, onvoldoende sanitair
en te weinig eten... Zo wachten
duizenden bange kinderen in
Griekse vluchtelingenkampen op
de winter die komt. De situatie in
de vluchtelingenkampen is
mensonwaardig. Veel mensen
bivakkeren noodgedwongen in
fragiele, zelfgemaakte bouwsels
die wegwaaien als er veel wind
staat. Medische zorg is er
nauwelijks, ook niet voor
zwangeren, pasgeboren baby’s en
chronische zieken. Er is geen hulp
voor getraumatiseerden. Het is er
onveilig en er is veel geweld
tussen verschillende
bevolkingsgroepen. Via
partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom
geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze informatie over hun
procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten
het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar een betere plek.
Opbrengst € 376,20
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Collecte 31-12-2020
Noodhulpfonds via Kerk in Actie
Hulp voor, tijdens en na rampen en
oorlog. Veel mensen zijn nog dagelijks
slachtoffer van geweld en natuurrampen.
Ze zijn op zoek naar een veilige plek om
te overleven. Kerk in Actie biedt noodhulp
en wederopbouw. Daarnaast richten zij
zich op het voorkómen van rampen en
conflicten. Ze maken mensen weerbaar
voor klimaatverandering en andere
bedreigingen.
Kerk in Actie draagt bij aan
het noodhulpfonds van het internationale
kerkelijk netwerk ACT Alliance (Action by
Churches Together), zodat we als kerken
snel in actie kunnen komen bij rampen.
Plaatselijke kerken en organisaties weten
waar de nood het hoogst is, zij zijn al ter
plaatse en blijven ook aanwezig als de
eerste nood voorbij is.
Samen zijn we de kerk in actie, wereldwijd.
Opbrengst € 286,20

Overige activiteiten van het afgelopen jaar
Informeren van gemeente.
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 kopij aan te leveren voor het kerkblad “Dubbelspoor”.
Diverse aandachtspunten welke verwerkt zijn of nog in bewerking zijn.
In 2020 maar ook voor het jaar 2021 heeft COVID-19 een grote invloed op de activiteiten en we
beraden ons op wat er mogelijk is.
De vacatures voor taakgroepleden hebben onze aandacht en we gaan bekijken of er verandering
gewenst en nodig is in onze taakstelling.
Naast de informatie en hulpvragen die we o.a. via Kerk in Actie ontvangen zijn we ook geïnteresseerd
in andere projecten in het buitenland die bij de ZWO-taakgroep passen. Ben jij/u betrokken bij
projecten in het buitenland dan horen we daar graag meer over.
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