Taakgroep ZWO-jaarverslag 2021
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. Sophie van Schaik heeft aangegeven per 1-1-2022 te stoppen en we bedanken haar voor
haar inzet. 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

2019
€ 48,39
€ 31,55
€ 6,55
€ 86,49

€
€
€
€

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

2021
€ 9,80
€ 4,81
€ 0,00
€ 14,61

In 2021 (net als 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 in het jaar 2021 niet in het voorjaar
verzonden maar grotendeels per email in het najaar en er was een aankondiging 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 € 5.615,50. (opbrengst in 2020 € 6.032,50 en in 2019 € 8.310,00).

Kascontrole
Er is met de diaconie afgesproken dat er jaarlijks een kascontrole zal plaatsvinden.
Op 6 juli 2021 is door Bennie Tuenter en Henk Rutgers de controle over 2020 uitgevoerd en is Harry’s
werk als penningmeester weer goedgekeurd.
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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
International. Harry heeft zo’n 120 kaarten besteld. 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 COVID-19 regels en daarom is het schrijven door ZWO-leden zelf
gedaan.
De afbeelding op de paaskaart
wordt onder leiding van een
justitiepredikant door
gevangenen zelf ontworpen.
Aan de hand van het thema van
de 40dagentijdcampagne van
Kerk in Actie, ‘Ik ben er voor
jou’, werd de verbondenheid
van de gemeente binnen de
muren met de gemeente
daarbuiten uitgebeeld in een
prachtig kunstwerk.
Op de kaart staat vermeld: ‘Met
dit ontwerp hebben vrouwen
van de PI Nieuwersluis het
thema 'VERBONDEN' verbeeld.
Zo is deze kaart een uitdrukking van onze verbondenheid met jou en met de opgestane Heer Jezus’
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks
op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, 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 kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Het doet goed als men 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.
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Wat leverde het landelijk op?
Er is helaas ook in 2021 minder ingezameld i.v.m. de lockdown regels en we hopen dat er na de
pandemie alsnog veel ingeleverd wordt.
In 2021 was de opbrengst € 20.382,30 (€ 17.245 via postzegels en kaarten en € 3.137,30 via
cartridges en telefoons). In 2020 was dit € 24.625,90 (€ 18.691 via postzegels en ansichtkaarten,
€ 5.824,90 via mobieltjes en cartridges en nog € 110 via oud muntgeld).
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).

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 2021 geen
doorgang vinden i.v.m. de COVID-19 bepalingen.
Wel is er informatie in Dubbelspoor opgenomen en is dit werk als collectedoel gekozen in de diensten
van 31-12-2021 en 2-1-2022.
De bedoeling was aandacht te vragen voor
het werk van Jos Wouters op verzoek van
diaken Cor Peters.
Jos coördineert een project voor
naschoolse opvang van kinderen in
Brazilië: Pão de Açúcar via Aktie voor
Aktie (De Meern).
Kinderen gaan in Brazilië maar een halve
dag naar school en daarom is er hulp
nodig voor kansarme kinderen.
Dit wordt gerealiseerd in een project voor
naschoolse opvang van kinderen van 6 tot 16 jaar die dit thuis niet kunnen krijgen. Het project biedt
huiswerkbegeleiding en bijles. Ook is er ruimte voor sport, spel en andere activiteiten en wordt er een
lunch aangeboden.

3

Er is een ruimere behuizing
gehuurd en geschikt
gemaakt voor de activiteiten.
Er hebben zich op dit
moment bijna 100 kinderen
ingeschreven. De kinderen
kunnen elke week twee
dagdelen worden
opgevangen.
Het project wordt geleid
door een bestuur van 5
vrijwilligers, 3 leraressen,
een advocaat en de
coördinator Jos Wouters (uit
Lichtenvoorde).
Het project wordt
gefinancierd door giften en
donaties via de vereniging
Aktie voor Aktie uit de
Meern.
De opbrengst van de
collecte was € 220,80

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 7 februari 2021
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 is gekozen voor de ons bekende Stichting
Betheljada in Paramaribo in Suriname die het in deze pandemie COVID19 extra moeilijk heeft.
Betrokken hierbij is Annerike Sielias. Deze dienst in de Grote of Laurentiuskerk werd voorbereid met
ds. Gertjan de Pender, Annerike Sielias en leden van de ZWO-taakgroep. “Plaats maken voor God”
was het thema waarmee we in de dienst aan de slag gingen.
In deze dienst lazen we 2 Koningen 4:8-37 en als antwoord Psalm 142 (Gerhardt v.d. Zeyde) en uit
Marcus 1:29-39 in het Surinaams.
Daarin kwam o.a. ‘plaats maken’, vertrouwen, aan- en volhouden naar voren. Hij ziet ons en onze
nood. Luisteren naar wat God van je wil maar ook actie ondernemen. Als we plaats maken voor God
kan hij aanwezig zijn en Zijn werk doen en liefde laten ervaren.
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We collecteerden deze zondag voor de stichting Betheljada in Paramaribo te Suriname.
Annerike had een mooie presentatie aangeleverd maar kon i.v.m. het, onverwacht strenge, winterweer
met sneeuw niet aanwezig zijn. Gelukkig kon de dienst ondanks het weer wel door iedereen online
gevolgd worden.
Stichting Betheljada is een particuliere instelling voor de opvang van kinderen met meervoudige
beperkingen. Op geheel eigen wijze geeft deze organisatie in Suriname invulling aan het
Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind.
Sinds de oprichting in 1979 is de behoefte aan 24 uur opvang voor kinderen met ernstige
meervoudige beperkingen alleen maar groter geworden. Naast de 24 uur zorg bieden zij ook
dagopvang aan kinderen en jongeren met een meervoudige beperking.
Alle bewoners hebben
ernstige, verstandelijke
en lichamelijke en soms
ook nog zintuigelijke
beperkingen. Ze hebben
een laag
ontwikkelingsniveau, ze
kunnen niet lopen, vaak
zelfs niet zitten en zijn
soms doof en/of blind.
Ze kunnen ook niet
praten en velen hebben
epilepsie. Ze hebben
allemaal hulp nodig bij
de dagelijkse
handelingen. De
bewoners zijn inmiddels
allemaal in het bezit van
een aangepaste rolstoel
en/of andere
hulpmiddelen.
Net als ieder ander kind
hebben deze bewoners
dagelijks liefde en
aandacht nodig. Het
welzijn van de bewoners
staat centraal.

Neem voor meer informatie een kijkje op de website: http://www.betheljada.org/
De opbrengst van de collecte was € 562,50
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ZWO-dienst 7-11-2021 10.00 uur in Laurentiuskerk
Thema: Op zoek naar veiligheid
Collecte: Vluchtelingenkinderen in Griekenland
Deze dienst mochten we als ZWO-taakgroep voorbereiden met dominee Gertjan de Pender. Met deze
dienst is de adventsactie ‘Geef licht’ van Kerk in Actie naar voren gehaald.

Er is een magazine uitgegeven en deze is na de dienst uitgedeeld en ook in de hal en De Keurhorst
neergelegd om later mee te nemen. Verder is dit magazine ook door Sophie uitgedeeld aan een 15-tal
gezinnen met kinderen. In het magazine stonden o.a. verhalen over 4 vluchtelingkinderen. Ook was er
een verhelderende film beschikbaar dat in de dienst is getoond.
We lazen Jeremia 50:4-7 en Johannes 10:1-6 en verbonden de verhalen uit de Bijbel met hun en ons
eigen verhaal. Op het oog is dat heel verschillend; maar als je er op een andere manier naar kijkt, is er
misschien meer overeenkomst dan je denkt. Op zoek naar veiligheid een schuilplaats vinden
onderweg, loslaten en je door God laten leiden op je weg.
Opbrengst € 189,00

Het thema voor de 40 dagentijd 2021 was: "Ik ben er voor jou", waarin de zeven werken van
barmhartigheid centraal staan.
Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid.
Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons
om de hoek. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat
barmhartigheid is: de hongerige eten en de dorstige drinken geven, de naakten kleden, de
vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden
begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn
leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en
goed te doen. Over de collectedoelen werden er Power Point Presentaties, die door Harry werden
aangeleverd, getoond om de gemeente te informeren.

6

Collecte 21-2-2021
Kerk in Moldavië

MOLDAVIË - KERK HELPT KWETSBARE MENSEN
(WERELDDIACONAAT)
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen
geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het
buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de
samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar
ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken in
Moldavië die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen.
Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom
bieden ouderen de jongeren die opgroeien zonder ouders, een
plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Opbrengst € 712,50

Collecte 7-3-2021 (Voorjaarszending)
Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten
Jeannet Bierman: theologiedocent in Colombia Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft
miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten
predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2020 is
Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent theologie in de stad Cali. Met haar
studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten
toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.
Opbrengst € 287,90

Collecte 14-3-2021
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: € 172,90
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Collecte 21-3-2021
een beter inkomen voor Ghanese boerinnen
Het droge noorden van Ghana is een lastig gebied voor landbouw. Maar er groeien bijzondere
sheabomen (ook wel karitébomen genoemd), met noten waar wereldwijd veel vraag naar is. Kerk in
Actie ondersteunt vrouwen die van deze sheanoten boter maken voor de cosmetica-industrie. Door de
noten en boter via coöperaties te verkopen, krijgen de vrouwen er de beste prijs voor. Ze doen ook
mee in spaargroepen: elke week leggen ze wat geld in waarvan ze om beurten een lening kunnen
krijgen. Hier profiteert het hele gezin van.vandaan komen.
Opbrengst € 212,90

Collecte 28-3-2021
Stichting Badisa Zuid Afrika
BADISA is de diaconale hulporganisatie in Riviersonderend,
Zuid Afrika.
In 2021 werd er in gezamenlijke diensten van de Protestanse Kerken in Halle en Varsseveld voor dit
doel gecollecteerd.
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

Riviersonderend Sorgsentrum

Opbrengsten: totaal € 1.216,74
28-3-2021 € 145,40
13-5-2021 € 661,16
25-7-2021 € 204,50
17-10-2021 € 205,68

Collecte 4-4-2021
Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in de ZuidAfrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en
gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de
jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren
helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren
leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een
beter leven.
Opbrengst € 298,80
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Collecte 25-4-2021
Stichting Barmuja
Al langer 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.
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/

Eerste tappunt Asabe Teferi
Opbrengst € 466,30

Overige collectes met ZWO-doel/ buitenlands diaconaat

Collecte 3-1-2021
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: € 135,60
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Collecte 31-1-2021 Leprastichting Wereldlepradag
Nog steeds krijgen elk jaar 200.000 mensen de diagnose
lepra. Vroege opsporing is zeer belangrijk, want een te
late behandeling zorgt voor ernstige lichamelijke klachten,
zoals handicaps en blindheid.
Ook psychisch heeft de diagnose lepra grote gevolgen.
Door discriminatie, uitsluiting en verlies van waardigheid
hebben veel leprapatiënten last van mentale problemen.
Gelukkig gloort er hoop aan de horizon. Lepra is
inmiddels te genezen met een antibioticakuur. Door
(vroege) behandeling van leprapatiënten en ook door hun
naaste contacten preventief medicatie te geven, kan
worden voorkomen dat de leprabacterie nog langer
doorgegeven wordt. Zo maken ze een eind aan nieuwe
besmettingen en werken ze toe naar het ultieme doel; een
wereld zonder lepra in 2040.

Opbrengst € 150,65

Collecte 16-5-2021
Stichting Aloshokha Brandwondencentrum Bangladesh
Bangladesh is een van de armste landen ter
wereld. Door de manier van leven ontstaan bij veel
kinderen grote brandwonden. Brandwonden die
leiden tot ernstige misvormingen of de dood. Met
uw hulp bouwen wij aan een brandwondencentrum
met opgeleid lokaal personeel en een veilige
operatiekamer. Daarnaast gaat onze aandacht uit
naar een intensief voorlichtingsprogramma over
eerste hulp bij brandwonden en preventie. Een
indrukwekkende missie om mensen weer een plek
terug te geven in de samenleving.
Opbrengst € 218,35

Collecte 23-5-2021
Pinkstercollecte Zending: Bijbellezen Egypte
Egypte Bijbelcompetitie stimuleert bijbelezen Voor
kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn
schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De
bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap
stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen.
Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken
een opdracht. Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk
worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er
een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen
een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele
familie bijbellezen!

Opbrengst € 334,49
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Collecte 30-5-2021
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: € 268,36

Collecte 6-6-2021
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://cfcm-kenya.org/
Opbrengst: € 435,88

Collecte 13-6-2021
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/
Opbrengst € 376,09

Collecte 20-6-2021
Kerk in Actie
‘Samen tegen
Corona’
Honderdduizenden
besmettingen per
dag, overvolle
ziekenhuizen en
overledenen die daar
gewoon op de grond
blijven liggen.
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De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. Het is een voorbeeld
van wat er kan gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp zich in
deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het
nodig om nú in actie te komen.
Samen met kerken wereldwijd staat Kerk in Actie, samen met u, al langer op tegen corona. Nu slaan
ook de samenwerkende hulporganisaties (SHO, waar Kerk in Actie deel van uitmaakt) de handen
ineen met ‘Samen in actie tegen corona’. Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is
voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof, en zorgverleners hebben
beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen nodig.
Opbrengst € 297,93

Collecte 27-6-2021
Hospice voor daklozen in Centraal-Azië
Een christelijke organisatie zorgt al ruim
10 jaar voor daklozen in een land in
Centraal-Azië.
Naast dagopvang krijgen zo’n 70-100
daklozen drie dagen per week een
warme maaltijd, medische zorg en
eventueel een knipbeurt.
Om ook iets te doen voor de vele
daklozen die op straat sterven is er
onlangs een hospice gebouwd. In dit
hospice is plaats voor vijf of zes
daklozen die terminaal zijn. Zo krijgen
deze kwetsbare mensen goede zorg
voor een waardig levenseinde.
Opbrengst € 287,37

11-7-2021 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: € 374,22
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Collecte 15-8-2021
Zomerzendingscollecte: Bijbelschool en trainingen in Pakistan
Pakistan
Christenen staan sterker in hun geloof
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet
gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangs burger,
gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je geloof. Dit
maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een
bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de
Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt
houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend
mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

Opbrengst € 122,41

Collecte 5-9-2021
Ghanese kerk helpt jongeren aan werk
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad
Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen
bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden
ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun van
Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper
of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven, en
leidt ze voorgangers op.
Opbrengst € 211,32

Collecte 10-10-2021
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 ervoor te
zorgen dat hun programma’s van betekenis zijn en
blijvende werking hebben.
Voor meer informatie zie: https://dorcas.nl/
Opbrengst € 324,43
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Collecte 24-10-2021
Noodhulp 1027: Villa Maria del Triunfo te Lima
Villa Maria del Triunfo is een arme buitenwijk van Lima. De wijk is moeilijk te bereiken en ligt wat
geïsoleerd van de stad. De mensen die er wonen komen veelal van buiten Lima, op zoek naar een
beter leven. Veel van hen leven echter in extreme armoede en hebben geen toegang tot
basisvoorzieningen en goed onderwijs. Ze hebben veelal hun studie niet afgemaakt, moeten hard
werken en verdienen weinig. Daarnaast zijn er veel sociale problemen, zoals alcoholmisbruik,
(huiselijk) geweld en gebroken gezinnen. Om de gezinnen te ondersteunen bieden we gezonde
maaltijden voor kinderen in Villa Maria.
In 2013 begon ds. Peter
Kleinbloesem als
zendingswerker van de GZB
met evangelisatiewerk in de
wijk Villa Maria del Triunfo.
Inmiddels is er een kleine
kerkelijke gemeente. Iedere
zondag komen er zo’n 25
kinderen naar de
zondagsschool en 15 tot 20
mensen naar de kerkdienst.
Veel kinderen in Villa Maria
eten te weinig of erg
eenzijdig. De kinderen die
naar de zondagsschool
komen krijgen daarom elke
zondag een gezonde
maaltijd, bijvoorbeeld een
glas melk/sap, twee broodjes
met beleg en fruit. Daarnaast
is er voor ieder kind een extra
feestelijke maaltijd rondom kerst en op de Dag van het Kind. Tijdens de grote schoolvakantie worden
er ook educatieve activiteiten voor kinderen georganiseerd. Verder zijn er twee keer per jaar
voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders en kinderen over gezond eten.
Opbrengst € 227,20

Collecte 14-11-2021
Mensenkinderen: Daar wringt de schoen Oost-Europa

Niet alleen in Armenië, maar ook in Albanië
en Moldavië zijn er veel ouders die hun
kinderen geen warme winterjas of goede
schoenen kunnen geven. Ze kunnen het niet
betalen. Hun kinderen missen daardoor in
de koude wintermaanden onderwijs.
Juist nu in de tijd die getekend wordt door de
gevolgen van corona, wil Mensenkinderen
helpen en deze straatarme kinderen een
warme jas en goede schoenen geven. Dan
kunnen zij toch naar school!
In Armenië worden de schoenen en jassen
gemaakt in fabriekjes die door
Mensenkinderen zijn opgezet. Dus de
werknemers profiteren zo ook van deze
actie.
Opbrengst € 129,00
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Collecte 28-11-2021
Werelddiaconaat: adventscollecte voor Moldavië
Kerken geven kinderen een toekomst In Moldavië worden veel
kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het
buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen
het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie.
De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor
huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken
hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om
kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen

Opbrengst € 114,00

Collecte 5-12-2021
Zending over grenzen werkt in Oost-Europa
Zending over grenzen wil samen met
sponsors, donateurs en vrijwilligers kansarme
gezinnen en ouderen in Oost-Europa laten
merken dat zij er niet alleen voor staan in hun
armoede en eenzaamheid. Lokale
medewerkers en kerken zoeken samen met de
mensen in nood naar een bestaan waarin zij niet langer afhankelijk zijn van hulp van buitenaf. Op
deze manier draagt Zending zonder Grenzen als christelijke organisatie Gods liefde uit.
Opbrengst € 290,26

Collecte 12-12-2021
Amnesty International
Amnesty International is een wereldwijde beweging die
actie voert voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke
waardigheid en gelijkheid. Zie voor meer informatie:
https://www.amnesty.nl/
Opbrengst: € 186,63

Collecte 24/25/26-12-2021
Kinderen in de knel
Geef licht aan vluchtelingenkinderen
in Griekenland
Een gammele tent. Extreme kou of juist
de ondraaglijke hitte. Onveiligheid.
Gebrek aan schoon drinkwater,
medicijnen, sanitaire voorzieningen.
Maar misschien wel het ergst van alles:
de uitzichtloosheid, het jarenlange,
onzekere wachten. Dat is de realiteit
waarin duizenden kinderen in Griekse
vluchtelingenkampen opgroeien.
Opbrengst € 1.110,80
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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 2021, net zoals in het jaar 2020, had COVID-19 een grote invloed op de activiteiten. De
vergaderingen werden vaak verzet of geannuleerd en er waren veel zaken die digitaal overlegd
moesten worden.
Er was een online een Workshop ‘Lock-free het nieuwe seizoen in’ (plannen voor 2021/2022) vanuit
Kerk in Actie op 8-7-2021; Wat laat je los en wat houd je vast? Wat zijn de plannen voor het komende
seizoen zoals 'Geef licht' voor Advent/Kerst, Veertigdagentijd, Kerk in Actie actiedagen.
Ook was er voor Pinksteren het Webinar van Kerk in Actie 'Feest van Hoop'.
Hoop is maar een woord van vier letters, maar wat het zegt is meer welkom dan ooit. Zelden
verlangden we zo naar uitzicht. Met Pinksteren vieren we dat er hoop is, omdat Gods Geest bij ons is.
Kinderen leven die hoop voor. Bij de Pinkstercampagne ‘Feest van Hoop’ van Kerk in Actie stonden
kinderen centraal, ver weg en dichtbij. De samenvatting is doorgestuurd naar de
Kindernevendienstleiding.
De GZB is een landelijke zendingsorganisatie die
een activiteit met Pinksteren in haar nieuwsbrief
beschreef "Challenge Youth on fire" dat gedeeld is
met de CJV.
De vacatures voor taakgroep-leden 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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