Taakgroep ZWO jaarverslag 2019
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. Nieuwe leden zijn van
harte welkom 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 we elkaar helpen en ondersteunen. Er
wordt een jaarverslag gemaakt.
Legen zendingsbussen

Zendingsbussen
Grote Kerk
Keurhorst
Kapel
Totale opbrengst

2017
€ 108,24
€ 12,05
€ 8,70
€ 128,99

2018
€ 55,02
€ 35,72
€ 10,01
€ 100,74

2019
€ 48,39
€ 31,55
€ 6,55
€ 86,49

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 € 8.250,00. (opbrengst in 2018 € 9.072,50 en in 2017 € 8.587,50).
Kascontrole
Er is met de diaconie afgesproken dat er jaarlijks een kascontrole zal plaatsvinden.
Op 6 mei 2019 is door Bennie Tuenter en Henk Rutgers de controle over 2018 uitgevoerd en
goedgekeurd.
Paaskaartenactie
Vanuit 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. Harry heeft 150 kaarten besteld en ontvangen. Jan heeft al het werk gedaan
m.b.t. bericht in Dubbelspoor, inpakken, sorteren enzovoorts. Het uitdelen in de Grote Kerk en de
Keurhorst is door ZWO-leden op 7-4-2019 gedaan en alle kaarten zijn meegegeven.
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De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: ‘Een
nieuw begin’. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek
met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar
aanleiding van de tekst: "Een nieuw begin ontstaat waar de
Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis
ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!"
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 kerkdienst 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
Op 8-12-2019 mochten we vanuit de ZWO de schrijfactie van Amnesty International voor Nasu
Abdulaziz ondersteunen in de Keurhorst. Er zijn heel wat handtekeningen geplaatst op de petitielijst.
Nasu uit Nigeria verloor zijn huis en
woont nu op straat.
In 2017 werden in Otodo Gbame
(Nigeria) onaangekondigd huizen
gesloopt om plaats te maken voor
nieuwbouw. Nasu Abdulaziz en 30.000
anderen werden dakloos. De slopers
schoten mensen dood en verwoestten
hun bestaansmiddelen. De bewoners
vluchtten in paniek; sommigen
sprongen in de nabijgelegen lagune en verdronken. Zo’n 30 duizend mensen raakten dakloos en de
bewoners werden gedwongen om onder kano’s te leven, of onder bruggen, of bij vrienden en familie.
Nasu houdt nog steeds hoop op een beter bestaan. Samen met zijn lotgenoten eist hij nu het recht op
onderdak op. De Nigeriaanse autoriteiten moeten een onderzoek instellen naar de uitzettingen en
mensen weer onderdak geven.
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 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 op?
In 2019 was de landelijke opbrengst € 23.482.
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Er is landelijk veel ingezameld en de verkopers kunnen veel verkopen aan verzamelaars en
handelaren. Helaas liep de opbrengst wel iets terug in 2018 en 2019.
Een 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 het werk van Maria Goris in Armenië - project van Little Bridge.
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.
Armenië is een van de oudste landen ter wereld en
omvatte vroeger een veel groter gebied dan nu. De
geschiedenis van Armenië gaat terug tot ongeveer
1500 voor Christus.

Geografisch gezien behoort het land tot Azië, het ligt
noordoostelijk van Turkije, maar in cultureel en historisch
opzicht beschouwt het zich als behorend tot Europa. Het
land werd in 1990 onafhankelijk van Rusland. In de tijd
daarvoor is vooral het platteland heel erg verarmd. Ondanks
inspanningen van de huidige regering is dat nog altijd zo.
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Mensen moeten veelal leven van de opbrengsten van hun eigen tuin
want iets anders is er niet.
Projecten om de zelfredzaamheid van de mensen te
bevorderen en in werk te voorzien zijn enorm belangrijk.
Gelukkig konden we als gemeente iets bijdragen aan een
project van Maria om de zelfredzaamheid van de mensen een
kans te geven. Namelijk haar helpen met het geven van
schapen. Een schaap kost omgerekend ongeveer 100 Euro.
Met 5 tot 6 schapen komt een familie al op gang.
Soms is het verschil van één of twee schapen van
doorslaggevend belang of de eigenaren van de kudde
wel of niet het jaar door kunnen komen.
Er is gecollecteerd in de diensten van 3 februari waarin door de vriendin van Maria, Lidy Brandenburg,
een mooie toelichting is gegeven in onze ZWO-dienst. Maar ook is er door de CJV De Keurhorst een
actie gehouden: inzamelen van oud ijzer en statiegelden. Dit bracht € 854,32 op!
Totaalopbrengst voor de stichting van Maria Goris was € 1.408,79
ZWO-stand oudejaarsmiddag
Op de oudejaarsmiddag is er een inloop geweest in de Laurentiuskerk. Tijdens deze middag hebben
we een stand gehad als ZWO-taakgroep met als thema ‘Hulp aan slachtoffers in Syrië’
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet
alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op
andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer
dan 12 miljoen mensen zĳn gevlucht, 85 procent
van de achtergebleven bevolking leeft in armoede
en volledige dorpen en steden liggen in puin.
Veel kerken en scholen zĳn verwoest. Nu het
langzaam maar zeker veiliger wordt in delen van
Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze
met het herstel van hun land.
Voor Syrische christenen is hun kerk daarbĳ
belangrĳker dan hun huis. De kerk is het
middelpunt van het dorp of wĳk, het hart van de
gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt
er weer leven. De kerken in Syrië helpen
mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst)
hun leven weer op te pakken door ze te
ondersteunen bĳ het opstarten van een eigen
bedrĳfje of het volgen van een opleiding. Kerk
in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen met
hen konden we aandacht vragen voor de
slachtoffers in Syrië. Er waren verhalen, dia’s
en films te zien en natuurlijk hebben we ook
om een geldelijke bijdrage gevraagd. De
collecte in de oudejaarsdienst was ook
bestemd voor dit doel. Maar ook de opbrengst
van de stand, die gerund werd door de jeugd
(waarin o.a. koffie en thee verkocht werd),
mochten we ontvangen voor dit doel.
Geweldig, samen kunnen we de mensen in
Syrië nieuwe hoop geven! Meer informatie op
www.kerkinactie.nl/kerkensyrie.
De totaalopbrengst was € 610,24
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In het nieuwe jaar 2020 hopen we aandacht te schenken aan een aantal projecten: we staan open
voor suggesties vanuit de gemeente.
We beginnen met de stichting ‘Welzijn kinderen van Bal Anand & Umang’
Meer hierover kunt u lezen 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.
ZWO-dienst 3 februari 2019
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 het werk van Maria Goris in Armenië project van Little Bridge. Maria is een vriendin van Freek en Lidy Brandenburg. Deze dienst in de
Grote of Laurentiuskerk werd voorbereid met ds. Frederiek Lunshof, Lidy Brandenburg en leden van
de ZWO-taakgroep.
In deze dienst lazen we o.a. Jeremia 1: 4-10 en
Lucas 4: 14 – 30. Het ging over geroepen zijn en er
gehoor aan geven zoals in de tijd uit de bijbel
Jeremia deed maar ook Jezus die profeteerde.
Het is vaak moeilijk als je geroepen wordt maar je
mag erop vertrouwen dat je ook de woorden en
vaardigheden die je nodig hebt aangereikt krijgt van
God.
Ook Maria Goris werkt vanuit die roeping en helpt
mensen in Armenië. Lidy Brandenburg heeft in de
dienst meer over haar werk verteld.

Graag wilden we bijdragen aan een project van Maria om de zelfredzaamheid van de mensen een
kans te geven. In overleg met Maria hebben we dit gedaan door haar te helpen met een bijdrage voor
het geven van schapen. Een schaap kost omgerekend ongeveer 100 Euro. Met 5 tot 6 schapen is een
familie al goed op weg om in haar levensonderhoud te voorzien. Soms is het verschil van één of twee
schapen van doorslaggevend belang of de eigenaren van de kudde wel of niet het jaar door kunnen
komen.
De stichting Little Bridge wordt ook ondersteund door de kerk uit Pijnacker en daarvan is ter informatie
een filmpje getoond, zie www.youtube.com/watch?v=SH6zyo8IB4U
Ook tijdens de collecte werden dia’s getoond. Met een duidelijke overweging van de dominee, een
mooie liturgie en prachtig orgelspel en voorzang van de organiste Liga Vilmane, 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 € 554,47.
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Het thema voor de 40-dagentijd 2019 was: ‘Een nieuw begin’.
In de veertigdagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we
steeds weer een nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen.
Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk.
Zeker niet als je als kindslaaf moeten werken, als je familie is vermoord door gewelddadige milities of
wanneer je als gevangene je leven weer op wilt bouwen. In de 40dagentijd zetten we ons in om juist
deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Samen met Kerk in Actie ondersteunen van exgedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en
Nederland om een nieuw begin te maken. Tijdens de collectes werden er PowerPointPresentaties, die
door Harry werden aangeleverd, getoond om de gemeente te informeren.
40-dagentijd Een nieuw begin
Collecte 10-3-2019 (Voorjaarszending)
Kerk zijn in krakend communistisch systeem in Cuba
Jarenlang leden Cubaanse kerken onder het communisme
een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt
echter in z'n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en
zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende
economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter
voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er
veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en
diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en
vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We
ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken
diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor
eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse
kerken met uw Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord
en daad kunnen getuigen.
Opbrengst € 245,30
Collecte 24-3-2019 (Kinderen in de knel)
Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol
mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel
loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee.
Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties
aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs,
bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen
(terug) naar school. Collecteer mee, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw
begin kunnen maken op school!
Opbrengst € 330,81
Collecte 7-4-2019 (Zending)
Opvang voor weeskinderen in Rwanda
In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun buren. De
jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en
zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in
pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk
veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben
verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun
ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en
hun gezin.
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Opbrengst € 313,17
Collecte 21-4-2019 Pasen (Zending)
Versterk de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar
en onzeker. Zij vormen een minderheid en
behoren tot de laagste klasse, de armste
bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben
bovendien weinig kennis over het christelijk
geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale
kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in
Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen,
onder meer via internet, cursussen en trainingen
volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks
volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn
het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij
deze training sterker in hun geloof. Bouw met uw
Paascollecte mee aan een sterke en
vernieuwende kerk in Pakistan.
Opbrengst € 566,39

Overige collectes met ZWO-doel
5-5-2019 Bevrijdingsdag
Collecte voor noodhulp in Syrië
Opbrengst € 288,92

9-6-2019 Pinksterzendingscollecte
Bijbelverspreiding op Chinese platteland
In de Chinese provincie Yunnan wonen
25 minderheidsgroepen met een eigen
taal, waaronder de White Yi. Van de
60.000 mensen die tot deze groep
behoren zijn er 40.000 christen, onder
wie veel analfabeten. Voor hun geloof,
maar ook voor hun identiteit als
minderheid, is het van groot belang dat
zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen
lezen. Kerk in Actie steunt naast een
alfabetiseringsprogramma voor de
White Yi ook een bijbelvertaling.
Vijf leden van een lokale gemeente
vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het
Chinees. Het Nieuwe Testament is al
klaar, ze werken nu aan het Oude
Testament en zijn bij 1 Samuel
aangekomen. Met de opbrengst van de
Pinksterzendingscollecte is verder
vertalen mogelijk van het Oude
Testament.
Opbrengst € 414,92
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23-6-2019 Collecte Werelddiaconaat/Vluchtelingenwerk
Vergeten vluchtelingen in Nigeria
Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, stonden we in het bijzonder stil bij vluchtelingen
over wie we niet vaak (meer) horen in de media.
In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6
miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun
huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn
bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt
noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren
naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken
stimuleren ze daarnaast moslims en christenen om
samen te werken aan de ontwikkeling van hun
dorpsgemeenschappen, bij voorbeeld door
gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo
overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er
begrip en werken zij samen aan een betere
toekomst.
Opbrengst € 269,45

11-8-2019 Collecte Werelddiaconaat
Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken
gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de
jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel
van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren
jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van
trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze
nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900
jongeren huiswerkbegeleiding.
Opbrengst € 223,30
ZWO-dienst 3-11-2019
Thema; “Jouw God is mijn God”
De dienst is samen met dominee Datema en leden van de ZWO-taakgroep voorbereid.
In deze dienst mochten we ook twee buitenlandse theologiestudenten begroeten die in onze
gemeente te gast waren op uitnodiging van de ZWO-taakgroep in samenwerking met de dominees.
Het zijn Kateryna Biletska uit Oekraïne en Francisco Xavier Muñoz Contreras uit Ecuador.
Meer over hen en hun studie kunt u lezen in de informatie over het project ‘Bridging Gaps’.
We lazen uit Ruth 1: 1 – 22 en Lucas 19: 1-10.
In deze dienst zijn we bezig geweest met het thema “Jouw God is mijn God” zoals Ruth zei. Van west
naar oost en van zuid naar noord; geloof brengt ons samen in alle verscheidenheid om te delen in
geloof en de vruchten hiervan. In de dienst kwamen er verschillende zaken naar voren zoals
vertrouwen en geloof, vluchten, gekend zijn door God, Zijn wereld en de keuzes die wij maken.
Kateryna en Francisco hebben in hun eigen taal de schriftlezing verzorgd die in het Nederlands te lezen
was op het scherm. Ook hebben beiden een presentatie over hun eigen kerkelijke gemeente en land
gegeven met dia’s en een vertaling door de dominee. Interessant al duurde het wat langer dan gepland.
Deze zondag (najaarszending) is er gecollecteerd voor onderwijs voor de groeiende kerk in Zambia en
de vraag naar predikanten. Meer hierover is ook te lezen in het bericht op de volgende pagina.
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3-11-2019 Collecte Najaarszending
Onderwijs voor groeiende kerk Zambia
In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de
Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de
praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof,
maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als
hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de
orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit
Nederland: Thijs en Marike Blok.
Opbrengst € 312,25

25-12-2019 Kerstcollecte
Kinderen in de knel ‘Geef licht’
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog,
armoede of ziekte. Advent inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die
uitkomt. De geboorte van Jezus brengt licht in een donkere wereld. Met de kerstcampagne van Kerk in
Actie delen we dit licht met kinderen in Zambia, Colombia, Nederland, Myanmar en Moldavië.
Opbrengst: € 629,56.

Overige activiteiten van het afgelopen jaar

Planning ZWO-dienst in het najaar.
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 waardoor hun materiaal niet te
gebruiken is. Er is er overlegd met de kerkenraad, de dominee en diaconie en afgesproken om deze
ZWO-dienst in het najaar te koppelen aan de zendingszondag begin november.
Bezoek Buitenlandse theologiestudenten in het kader van ‘Bridging Gaps’.
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: besloten is dat er niet elk jaar een
uitnodiging verzonden wordt.
Dit jaar hebben we wel twee studenten op bezoek gehad
namelijk Kataryna Biletska uit Oekraïne en Francisco Xavier
Muñoz Contreras uit Ecuador. Sophie coördineerde de
aanvraag en Harry en zijn vrouw verzorgden de
slaapgelegenheid met ontbijt. Er is vanaf vrijdagavond een
kennismaking met ZWO-leden geweest en ook zaterdag en
zondag hebben de studenten kennisgemaakt met onze
gemeente en de omgeving. In het kader van hun studie is er
een bezoek gebracht aan de hospice Savrana te
Doetinchem met info en rondleiding van vrijwilligster Freda
Derksen omdat Kateryna over dat onderwerp onderzoek
doet. In de dienst op zondag is er ingegaan op de kwestie
vluchtelingen vanuit het boek Ruth; Francisco heeft migratie
als onderzoeksonderwerp in Nederland. Beiden hebben een
presentatie over hun eigen land en (geloofs)gemeenschap
gehouden.
Onze tweedehandswinkel ‘De Keerkring’ is bezocht en over
het ontstaan is verteld door Berd Westerveld. Er was ook
een ontmoeting met gemeenteleden tijdens een buffet in de
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Keurhorst. We ontvingen een mooie bedankbrief.
Sophie heeft in Amsterdam de afsluitende presentaties van de studenten van het project ‘Bridging
Gaps’ bezocht. U kunt ook in uitgave van december 2019 in Dubbelspoor over hun bezoek lezen.

Presentatie over de reis van Kerk in Actie en Taizé naar Libanon door Esra Geurink.
We hebben contact met Esra gehad en ze heeft ons geïnformeerd over haar reis. U kunt er ook over
lezen in de Dubbelspoor van april en juni 2019. Naar aanleiding van haar reis hebben we contact
opgenomen over eventuele doelen die Esra bezocht heeft zoals de scholen voor vluchtelingen in
Libanon waarin we misschien samen met Esra activiteiten als ZWO-taakgroep kunnen ondernemen.
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”.
Naast de PowerPointPresentaties voor vertoning bij de collectes wordt er ook andere informatie
aangeleverd voor vertoning op de beamer.

Deze keer heeft Jan Colenbrander op ons verzoek een dia opgenomen in de voorvertoning bij de
diensten in adventstijd. Het betrof de mogelijkheid om een gratis kerst-cd of adventsboekje te
bestellen via www.daaromkerst.nl. Net als voorgaande jaren, toen de actie een groot succes was,
konden particulieren gratis een kerst-cd bestellen. De organisatie van ‘Daarom Kerst’ wil de mensen in
Nederland op een toegankelijke wijze laten ervaren waar het met Kerst echt om draait.

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.
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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