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Voorwoord
Wat zit er tussen de collecte in een kerkdienst en het scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden in het buitenland?
De ZWO-werkgroep.
Deze werkgroep wil op verantwoorde wijze de gaven van onze kerkelijke gemeente delen
met mensen die weinig uitzicht hebben op een menswaardig bestaan of mensen die het
net ontbreekt aan dat laatste steuntje in de rug. Het delen duidt op een wederkerige
betrokkenheid. Gemeenteleden willen weten wat de situatie is en het gevoel van
medeleven delen. De werkgroep ziet het dan ook als haar kerntaak om gemeenteleden
te informeren en betrokkenheid te stimuleren. Zij besteedt veel tijd en aandacht aan het
onderhouden van contacten in verband met de activiteiten die wij financieel steunen.
We hebben gewerkt met enthousiasme en met inzet naar vermogen. De vergaderingen
getuigen van grote betrokkenheid van de werkgroep. Hoe goed we ook ons best doen,
voldoende tijd vrijmaken blijft soms lastig. Vrijwilligerswerk laat zich niet altijd strak plannen
in het spanningsveld van ambities en beschikbare tijd. Al met al kunnen we terugzien op een
voorspoedig afgerond 2014.
De werkgroepsamenstelling was:
o Otto Wijers (voorzitter)
o Eke Mulder (plv. voorzitter)
o Roel Stegeman (secretaris/penningmeester)
o Taco Bais (afgevaardigde diaconie / notulen)
o Welmoed van Oosten (afgevaardigde diaconie)
o Jan van de Geest (beheerder website)
o Jenni Pasman

Zutphen, 3 april 2015
Otto Wijers en Roel Stegeman
ZWO-werkgroep Protestantse Gemeente Zutphen
Emmerikseweg 387 / 7206 DB Zutphen / (0575) 54.21.86 / zwo@pknzutphen.nl
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Missie en doelstellingen
De werkgroep ontleent haar bestaansrecht vanuit het besef dat de Protestantse Gemeente
Zutphen alleen maar een helende en verzoenende gemeenschap voor de wereldsamenleving
kan zijn als we als kerkgemeenschap ook aan ons zelf werken.
Vanuit deze missionaire visie heeft de ZWO een paar doelstellingen geformuleerd:
 Gemeenteleden zijn door het ZWO-werk meer op de hoogte van de behoeften aan
getuigenis en dienstverlening (zending en diaconaat) in andere landen.
 Gemeenteleden hebben de gelegenheid om hun gaven te delen.
o Door lid te worden van de werkgroep en deel te nemen aan de
werkgroepactiviteiten.
o Door projecten in het buitenland te ondersteunen met financiële bijdragen.
Teneinde deze doelen handen en voeten te geven komt de werkgroep regelmatig bij elkaar,
bespreekt plannen en organiseert verschillende activiteiten.
Maandelijkse werkgroepvergaderingen
De werkgroep komt maandelijks bij elkaar om de komende activiteiten voor te bereiden en de
afgesloten activiteiten te evalueren. Onderwerpen die zo aan de orde komen, zijn
bijvoorbeeld:
 Bespreking nieuwe projectaanvragen
 Analyse van eenmalige aanvragen voor een gift
 Projectinformatie, overleg met projectinformanten
 Afkondigingen voor collectes
 Landelijke acties
 Deelname aan externe activiteiten
Informatiebeheer
Informatiebeheer omvat het inzamelen van informatie, bekijken en bespreken, en weer
geschikt maken voor verspreiding naar de doelgroep: de gemeenteleden. De belangrijkste
informatiebronnen zijn Kerk in Actie, diaconie en de diverse projectinformanten. Vooral dit
laatste is arbeidsintensief, omdat projectinformatie meest wordt gewonnen op basis van
communicatie met projectdragers in de betreffende landen en dit gaat vaak moeizaam.
Daarom is de verantwoordelijkheid voor communicatie met projectdragers verdeeld over de
werkgroepleden; ieder beheert 1 of 2 projecten. Datzelfde werkgroeplid verzorgt ook het
aanleveren van projectinformatie t.b.v. de toelichting op de collecte door de diaconie. Er is
dus behoefte aan systematisch bijhouden van projectinformatie die toegankelijk is voor
werkgroepleden, alsmede een breed publiek. Die informatie wordt bijgehouden in een soort
standaard database. Met het oog op de bijlagen kunnen we al constateren dat de informatie
overzichtelijker wordt. De informatie van Kerk in Actie over bepaalde projecten staat vaak al
kant en klaar op de website.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de wekelijkse kerkbrief, het maandelijkse ‘Op
Weg’ en de website om gemeenteleden te informeren over projecten en aankomende
activiteiten.
De website leent zich goed voor het geven van achtergrondinformatie, het plaatsen van
nieuwsbrieven van bijvoorbeeld Kees de Jong en andere actuele informatie. Ook dit
jaarverslag zal gepubliceerd worden. Via het nieuwe e-mailadres zwo@pknzutphen.nl is
de zwo-werkgroep gemakkelijk te bereiken voor o.a. gemeenteleden. De mail wordt
doorgestuurd naar de voorzitter en de webbeheerder. Tevens is een sjabloon beschikbaar
voor een steunaanvraag. Bij het invullen van het sjabloon wordt gevraagd naar aspecten
die wij bij beoordeling van de aanvraag van belang vinden. Het is dus eenvoudig te zien
of de aanvraag aan de criteria voldoet.
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Activiteitenkalender
Januari t/m december
Postzegel- en ansichtkaartenactie ten gunste van Kerk in Actie en de
Gereformeerde Zendingsbond.
7 januari

De Kleine Kerkenraad besprak het verzoek van de diaconie, dat op 26
november 2013 was ingediend (zie Jaarverslag 2013), om fairtrade
producten te gaan gebruiken. De Kleine Kerkenraad gaf aan het belangrijk
te vinden om, als kerkgemeenschap, mensen in armoede een eerlijke prijs
te geven, vandaar dat met dit voorstel werd ingestemd. Als kanttekening
werd daarbij opgemerkt dat dit onderwerp in een breder verband zal
worden getrokken, waarbij gedacht moet worden aan duurzaamheid in het
algemeen. In de Werkgroep Duurzaamheid nam Taco Bais namens de ZWO
zitting.

15 januari

Besloten werd om een gift van € 1.000,- toe te kennen aan de SPOT
Tanzania voor het Project schoon en voldoende drinkwater in Kireti A.
Tijdens een persoonlijke ontmoeting met bestuurslid Esther Kopmels, werd
dit besluit aan haar meegedeeld.

2 februari

Tijdens werelddiaconaatszondag, waarin ds. Kees Bochanen voorging,
waren voorzitter S.A. Abbey en secretaris Lea Kloosterman van de
Stichting Bokemei aanwezig om over de werkzaamheden van hun stichting
enthousiast te komen vertellen. Als intermediair trad Freek Pennings op,
die als technisch adviseur aan de St. Bokemei is verbonden. Na de dienst
werd er in de koffieruimte nader ingegaan op de vele activiteiten van de
Stichting. Diverse sieraden en snuisterijen werden verkocht, waarvan de
opbrengst geheel ten goede kwam aan de Stichting.
De avond voorafgaand aan deze dienst vond er bij Freek Pennings aan huis
een voorbespreking plaats tussen bovenstaande personen en namens de
ZWO Otto Wijers en Jan van de Geest.
Tijdens de dienst was er de gelegenheid om volle spaardoosjes in te
leveren, waarvan de opbrengst bestemd was voor projecten van Kinderen
in de Knel, het kinderfonds van Kerk in Actie. Na de dienst werden bij de
uitgangen aan belangstellenden nieuwe doosjes uitgedeeld.

19 februari

Besloten werd om een gift van € 750,- toe te kennen aan de Diaconale
Jongerenreis Roemenië. Dit geld werd in Tirgu Mures besteed aan het
lenigen van noden te plekke.

12 maart

Jaarlijks overleg tussen de diaconie en een afvaardiging van de ZWO,
waarin het Jaarverslag 2013 en Jaarplan 2014 werden besproken. Hierbij
werden ook enkele projecten waar wij plaatselijk heel nauw bij zijn
betrokken besproken.

19 maart

Besloten werd om een gift van € 500,- toe te kennen aan de sponsoring
van Martin Mannak, die door deelname aan een halve fietsmarathon in
Uganda, georganiseerd door de Stichting 4e Musketier, geld ophaalde voor
de aanschaf van een tractor in Adwari, een dorp dat geteisterd wordt door
HIV/AIDS.

13 april

Na afloop van de kerkdienst werden geadresseerde kaarten uitgedeeld in
het kader van de Paasgroetenactie. Deze kaarten konden worden
verzonden aan Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen te verspreiding onder
gevangenen.
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25 mei

Sinds 23 januari 2011 treedt de werkgroep ZWO op verzoek van Kerk in
Actie op als supportgroep voor Kees & Tuti de Jong in Yogyakarta
(Indonesië). Kees is daar als docent missiologie verbonden aan de
Theologische Faculteit van de Christelijke Universiteit Duta Wacana
(UKDW) en houdt zich daar bezig met de interreligieuze dialoog tussen
moslims en christenen.
In het verslagjaar kwamen Kees en zijn echtgenote Tuti samen op verlof
naar Nederland en zoals Kees het zelf in één van zijn nieuwsbrieven
schreef, wordt de jaarlijkse ontmoeting met onze gemeente als zeer prettig
ervaren.
Op 25 mei ging gastpredikant ds. W. in ’t Hout voor in de dienst in de St.
Walburgiskerk. De ZWO kreeg de gelegenheid om vlak voor de collecte, die
bestemd was voor de Stichting Bantu Anak Anak, kort enkele vragen aan
Kees de Jong te stellen over de afsluiting van het studiejaar op de
christelijke universiteit en de betrokkenheid van Kees bij het werk van de
St. Bantu Anak Anak.
Na afloop van de dienst gaf Kees bij de koffie meer achtergrondinformatie
over zijn werkzaamheden in Yogyakarta en over de algemene situatie in
Indonesië op dit moment.
Bij het koffiedrinken was er ook een tafel met leuke artikelen ingericht door
de St. Bantu Anak Anak. Onze gemeente steunt deze stichting, die
onderwijsprojecten in Indonesië financiert en waaraan Kees als adviseur is
verbonden.
Nadat de gemeenteleden naar huis waren werd door een gids een
rondleiding verzorgd door de St. Walburgiskerk en de Librije, waarna de
ontmoeting met Kees en Tuti werd afgesloten met een gezamenlijke lunch
in de Annakapel.
Het afgelopen jaar hebben wij zes nieuwsbrieven van Kees ontvangen.
Tot juli verschenen er maandelijks passages uit deze nieuwsbrieven in Op
Weg. Vanaf juli wordt er uitsluitend nog verwezen naar de website en de
leestafel, waar de nieuwsbrieven te vinden zijn.

2 juli

Besloten werd om de komende 4 jaar financieel bij te dragen aan de studie
van een student(e) in Kosovo. Van 2014 t/m 2017 zal jaarlijks een gift
worden overgemaakt aan Stichting de Brug Internationaal voor het
Studentenproject Kosovo. De ZWO draagt met deze jaarlijkse gift van
€ 750,- bij in 50% van de studiekosten van één student(e).

13 juli

Pastor Jan Brinkhof uit Peru was te gast tijdens de kerkdienst, waarin Otto
Wijers een kort gesprek met hem had over zijn werkzaamheden voor de
allerarmsten in Lima. Na de dienst konden belangstellenden in de
oppasruimte van de St. Walburgiskerk persoonlijk met hem in discussie
gaan.

17 september
Kennismakingsavond met nieuw te beroepen predikanten ds. Ronald Heins
en ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn. Diverse werkgroepen, waaronder de
ZWO, kregen de gelegenheid voor een persoonlijke kennismaking, waarin
de activiteiten van de werkgroep kort werden toegelicht. Eke Mulder en
Roel Stegeman vertegenwoordigden hierbij de ZWO.

ZWO-werkgroep Protestantse Gemeente Zutphen / Jaarverslag 2014

4

20 oktober

Namens de ZWO hadden Otto Wijers, Jenni Pasman en Roel Stegeman een
aangenaam gesprek met Ori Hokojoku over zijn nieuwe projectaanvraag
voor hulpverlening in Kemiri op Papua (Indonesië). Verder overleg zal op
een later tijdstip plaatsvinden.

November

Blauwe Brief 2014
Dit jaar kwamen de giften voor het buitenlandproject van de Blauwe Brief
ten goede aan het werk van de St. SPOTTanzania.
De Tanzaniaanse partnerorganisatie van de Stichting Plattelandsontwikkeling Tanga (SPOT) Tanzania is de organisatie Chamavita, die in
noordoost Tanzania helpt bij het verbeteren van de drinkwatervoorziening.
Dit doen zij door de aanleg van leidingen en tappunten voor schoon
drinkwater.

19 november Tijdens de vergadering was Roosmarijn Wasseveld van de Stichting
WaridiHome aanwezig om enthousiast over de werkzaamheden van haar
stichting te vertellen. De Stichting richt zich op de zorg voor kansarme
kinderen in hun thuissituatie. Inmiddels is er een Kids Care Centre
gebouwd, van waaruit de hulp gecoördineerd wordt; het is een
multifunctioneel centrum. Ook is er een modelboerderij, waardoor er weer
inkomen gegenereerd wordt. En de plaatselijke bevolking werkt mee in c.q.
aan de projecten, zodat de lokale bevolking zich verantwoordelijk voelt
voor het welsagen van deze centra.
19 november Besloten werd om de toegezegde gift aan de Stichting Casa de la Alegria in
Bolivia met € 500,- te verhogen naar € 1.500,-.
23 november t/m 28 december
Verkoop van de Zendingserfgoedkalender 2015. De Stichting Zendingserfgoed, die in 2011 werd opgericht, heeft op veler verzoek de traditie van
het uitbrengen van een jaarlijkse zendingskalender weer opgepakt. In onze
gemeente werden 40 kalenders verkocht. Aanvankelijk waren door de ZWO
50 kalenders besteld, zodat er 10 kalenders na de verkoopperiode overgedragen werden aan de Voedselbank Zutphen.
17 december Besloten werd om een eenmalige gift van € 1.000,- over te maken aan de
Stichting Medewerkers in Gehoorzaamheid voor de aanschaf van visvoer
voor de visvijvers op Papua (Indonesië). Dit naar aanleiding van het
gesprek dat een afvaardiging van de ZWO op 20 oktober jl. heeft gehad
met Ori Hokojoku.
17 december Tevens werd besloten om een gift van € 1.000,- over te maken aan de
Stichting WaridiHome voor de Chiromo Primary School in Kenia.
Projectrelaties


Bolivia, Casa de la Alegria

Een Nederlandse stagiaire trok zich de armoede en werkloosheid van jongeren in
Cochabamba aan en is begonnen met workshops om de jongeren te helpen ontwikkelen
voor een betere toekomst. Haar verslagen en rapporten getuigen van een enorm
enthousiaste inzet, zie daarvoor www.casadelaalegria.nl. De diaconie heeft bijgedragen
met € 1.500,-.
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Bulgarije, Sociale zorg

Bewoners van het dorp Malko Tarnovo (onder Burgas) in Bulgarije werkten vroeger in de
plaatselijke uraniummijnen. Sinds de sluiting is de populatie teruggelopen van 8000 naar
2000, voornamelijk vrouwen, vanwege de hoge sterfte onder de mannen. Een paar bewogen
vrijwilligers werken samen om de armsten te helpen. Zij gaan een aantal keren per maand
naar Malko Tarnovo voor hulp en consultatie en bezoeken ongeveer 20 gezinnen per maand.
Voor 2 gezinnen van hoogbejaarde ouders met gehandicapte kinderen wordt hulp ingekocht.
Ongeveer 20 personen in Brashljan (dorp onder Malko Tarnovo) krijgen tweemaal per week
een warme maaltijd. Maria Kostadinova heeft regelmatig contact met de familie Jansen in
Zutphen. Het project is kleinschalig en de diaconie financierde € 2.000,-.


Ghana, Bokemei

Freek Pennings begon in Ghana met het ondersteunen van een hulpbehoevende familie
(St. Emmanuel Weeskinderen Ghana). Dit project is inmiddels afgerond en hij kwam in
contact met Abbey van de stichting Bokemei. De stichting ondersteunt 16 arme families
en is bezig met de opbouw van een school en kenniscentrum in de buurt van Accra. De
diaconie heeft aan dit project € 1.000,- bijgedragen. Voor meer informatie
www.bokemei.nl.


Indonesië, Special Education School Karia Bhakti

De Stichting Bantu Anak Anak, waarin ook Kees de Jong als adviseur participeert,
financierde de inrichting van de Special Education School in Purwojero en zorgde ervoor
dat enkele studenten een studiebeurs kregen. De diaconie heeft bijgedragen met
€ 1.000,-.


Indonesië, Kemiri (Papua)

Ds. Ori Hokojoku verblijft vaak voor langere tijd in zijn geboortestreek in Papua en
bemiddelt daarbij in de financiering van plaatselijke benodigdheden. De diaconie heeft
bijgedragen in de aanschaf van visvoer om de continuïteit van de visvijvers te
waarborgen. De bijdrage was € 1.000,-.


Kenia, Stichting Eardrop

KNO-artsen en anesthesisten uit het Gelre ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen hebben in Kenia
vele duizenden kinderen met gehoorproblemen en slechthorendheid geopereerd. De stichting
betaalde voor de artsen de reiskosten en een tegemoetkoming in de verblijfskosten. Na de
ziekenhuizen in Nairobi en Eldoret kunnen de kleine ziekenhuizen, waar mede door Eardrop
opgeleide KNO-artsen werkzaam zijn, voortaan op ondersteuning uit ons land rekenen. Meer
informatie op www.eardrop.nl. De diaconie steunde het project met € 1.000,-.


Kenia, Marleen Bannink-project

Marleen Bannink was lid van onze gemeente en werkte op deze locatie als stagiaire, maar is
tijdens haar werk in Kenia overreden door een auto. Tot haar nagedachtenis heeft St. Martin
het Marleen Bannink-project opgezet. Kansarme mannen en vrouwen in Nyahururu (Kenia),
die een lichamelijk beperking hebben of aan aids lijden of slachtoffer zijn geworden van
geweld, leren een vak en kunnen daarmee meer verdienen en/of een eigen bedrijfje
opstarten. Dit project werd tot 2011 gedragen door Saint Martin Catholic Social Apostolate,
kortweg St. Martin. Sinds 2012 is het Marleen-project onder gebracht bij
l’Arche Kenya met wie ze nauw samenwerken. Het gaat nu door onder de naam “Marleen
crafts” met verschillende workshops:
- een leerbewerkingswerkplaats,
- een houtsnijwerkplaats,
- een souvenirwinkel, vanwaar de werkplaatsproducten worden verkocht. (curioshop “Marleen
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crafts”). Het souvenirproject genereert lokaal verdiend inkomen, waarmee het project
gedeeltelijk zichzelf kan financieren. Meer informatie is te zien op www.larchekenya.org ->
‘links’ -> ‘marleen crafts’.
Onze diaconie financierde € 1.000,-.


Kenia, WaridiHome

Roosmarijn Wasseveld (uit Zutphen) heeft in Kenia een project voor de opvang van
weeskinderen gestart: WaridiHome. Al spoedig kwam ze in contact met een lokale
partnerorganisatie, waarmee het heel goed samenwerken is: Stichting KidsCare.
WaridiHome zet zich in voor het verbeteren van de onderwijsomstandigheden:
opknappen van twee schoollokalen en de bouw van een toiletgebouw. In 2014 werd
voorzien in een extra lokaal en watervoorziening en participeerden ze in de bouw van het
KidsCare Centre. De diaconie heeft voor € 1.000,- bijgedragen.


Kosovo, Follow Kosovo

Margriet van Dijk-Jaspers Focks begon in Kosovo een praktijk manuele fysiotherapie, om
kosteloos mensen te helpen die een behandeling niet konden betalen. Veel van deze
mensen zijn (oorlogs)weduwen en wezen, met vaak nog traumatische ervaringen.
Deze behandeling doet ze samen met plaatselijke fysiotherapeuten (in opleiding), die
zodoende training krijgen en ervaring opdoen.
Daarnaast hebben Margriet en haar echtgenoot Stefan ook veel contacten met jonge
mensen die graag willen studeren, maar daar niet het geld voor hebben. Dit heeft hen
bewogen om te willen bemiddelen in een stukje studiefinanciering. De diaconie steunt
een student voor een periode van 4 jaar met € 750 per jaar.


Roemenië, Hongaarse kerk

Met dit project zijn geen eigen contacten, deze lopen via de Stichting Diaconale Hulp
Roemenië. Deze stichting heeft historisch gezien een band met de Protestantse Gemeente
Zutphen, veel leden van de stichting zijn ook actieve gemeenteleden.
De stichting werft fondsen (met name op de jaarlijkse kerstmarkt) ten behoeve van de
Hongaarse kerk in Roemenië, in de stad Tirgu Mures in Transsylvanië. De leden van de
Hongaarse kerk vertegenwoordigen een minderheidsgroepering van etnisch Hongaarse
oorsprong in Roemenië en zij worden op veel manieren achtergesteld.
Tweemaal per jaar stuurt de stichting kleding naar Tirgu Mures, die daar aan de plaatselijke
bevolking wordt verkocht tegen een laag prijsje. Van het geld uit de verkoop worden
voedselpakketten gekocht en de vergoeding betaald voor een arts en een
wijkverpleegkundige. De opbrengst is niet genoeg om alles te bekostigen, dus de stichting
vult dit aan door het oversturen van geld. De diaconie droeg hier ook aan bij met € 2.000,-.
 Tanzania, SPOTTanzania
Esther Kopmels zet zich met SPOTTanzania in voor de Stichting Chamavita, die dorpen in
Tanzania ondersteunt met de voorziening van openbaar drinkwater, met bijbehorende
wastafels om kleding te wassen. In 2014 is onder andere het dorp Kireti A aan de beurt
geweest voor 14 openbare kranen en 28 wastafels. De diaconie heeft bijgedragen met
een bedrag van € 1.000,-
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Financiële verantwoording

2014
afgedragen bedragen in 2014
eigen

Kerk in Actie

Diaconaal Missionair
aandeel
collecte
5-jan
2-feb
9-mrt
8-jun
10-aug
12-okt
2-nov

390,63
492,55
435,47
483,27
360,74
394,24
528,29

Marleen Bannink-project
Bulgarije-project
Visvoer voor visvijvers Papua
Stichting de Brug Kosovo
Martin Mannak (sponsoring)
Jongerenreis Roemenië
Stichting Bokemei Ghana
WaridiHome voor Chirome Primaryschool
SPOT Tanzania
Stichting Bantu Anak Anak
Stichting Eardrop
Stichting Casa de la Alegria
Stichting Diaconale Hulp Roemenië

1.000,00
2.090,00
1.000,00
750,00
500,00
750,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
5.000,00
4.000,00
14.590,00

Kerk in Actie
werelddiaconaat (KIA)
zending (KIA)
zending (KIA)
zending (KIA)
werelddiaconaat (KIA)
zending (KIA)

5.277,42

KIA Theologisch onderwijs Cuba
KIA Kinderen in de Knel

6.807,77
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