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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 2015.
De werkgroepsamenstelling was:
o Taco Bais (voorzitter, afgevaardigde diaconie)
o Eke Mulder (plv. voorzitter)
o Roel Stegeman (secretaris/penningmeester)
o Welmoed van Oosten (afgevaardigde diaconie)
o Jan van de Geest (beheerder website)
o Jenni Pasman
o Otto Wijers

Zutphen, 10 april 2016
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 2015
Januari t/m december
Postzegel- en ansichtkaartenactie ten gunste van Kerk in Actie.
21 januari

Kennismaking met nieuwe predikanten ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn en
ds. Ronald Heins, welke beide de werkgroepvergadering bezochten. De
werkwijze van onze werkgroep werd ter vergadering met hen besproken.
Besloten werd om de St. Casa de la Alegria dit jaar opnieuw te steunen
met een gift van € 1.500,-.

15 februari

ZWO-zondag met aandacht voor het werk van de Stichting Plattelandsontwikkeling Tanga (SPOT) Tanzania. De samenwerking tussen ds. Ronald
Heins en Esther Kopmels, die over het project vertelde, was zeer prettig.
Na afloop werd bij de koffie nader op het werk van deze organisatie
ingegaan.
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.

15 maart

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.

18 maart

Verzoek van Martin Mannak voor sponsoring werd gehonoreerd. Er zal een
gift van € 750,- worden overgemaakt voor de Muskathlon van de 4e
Musketier en Compassion in Uganda, waaraan hij als deelnemer meedoet.

22 maart

Tijdens de dienst werd tijdens de voorbede aandacht gevraagd voor het
werk van de St. Bokemei. Ook was er een speciale collecteaankondiging
voor het werk van de stichting in een buitenwijk van Accra in Ghana. Bij de
koffie, na de dienst, werd door Abbey en Lea Kloosterman nader ingegaan
op de werkzaamheden van de stichting.

8 april

Jaarlijks overleg tussen de diaconie en een afvaardiging van de ZWO,
waarin het Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 werden besproken. Tijdens
dit overleg kwamen ter sprake:
 Afschaffen spaardoosjes in 2016, omdat de opbrengst te verwaarlozen
is.
 Hernieuwde verkoop van Zendingserfgoedkalenders.
 Diverse projecten die gesteund werden in het afgelopen jaar.
 Goede presentatie van projecten tijdens de kerkdienst.
 Takenoverzicht nieuwe voorzitter
 Kindernevendienst betrekken bij het werk van de ZWO.
 Duurzaamheid moet beter zichtbaar worden in projecten die financieel
worden gesteund, maar ook in het Jaarplan en het Jaarverslag.

15 april

Overleg vond plaats tussen de voorzitter van de diaconie en
afgevaardigden van de ZWO Werkgroep met Jaantje Vink van het
Regiobureau Zuidoost van de PKN. Dit overleg vond op verzoek van
laatstgenoemde plaats.

16 april

Uitvoerige evaluatie van de taken van alle werkgroepleden. Waar nodig
vindt bijstelling van taakbelasting plaats.
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26 april

Martin Mannak verzorgde een korte presentatie in de St. Walburgiskerk
over zijn sponsorloop voor de 4e Musketier en Compassion in Uganda.

16 juni

Pastor Jan Brinkhof was te gast op onze werkgroepvergadering. Het
gespreksthema was zijn werk in Peru, waar hij al 35 jaar werkzaam is. Via
Caritas kon hij daar eetkeukens opzetten. Hij vertelde ook over het
trappenproject, waarvoor wij als ZWO in 2015 en 2016 jaarlijks € 1.500,zullen overmaken.
Een dag later, op 17 juni, werd pastor Jan Brinkhof in Lettele benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit als waardering voor zijn
jarenlange inzet voor de allerarmsten in Chili en Peru. Onze Werkgroep
heeft hem hiermee gelukgewenst, vergezeld van een persoonlijke gift van
€ 100,-. Ongetwijfeld zal hij dit besteden aan zijn werkzaamheden in Peru.
Besloten werd om het naaiatelier van Thamani Fashion, een Fair Trade
organisatie in Tanzania, eenmalig te steunen met een gift van € 750,-.

28 juni

Voorgenomen bezoek Kees de Jong uit Yogyakarta (Indonesië) werd
afgelast in verband met ernstige gezondheidsklachten. Gelukkig is Kees
weer helemaal hersteld en ligt het in de bedoeling dat hij en zijn
echtgenote in mei 2016 weer naar Nederland en Zutphen komen.
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.
Het afgelopen jaar hebben wij zes nieuwsbrieven van Kees ontvangen.
Deze werden in zijn geheel op onze website geplaatst en waar mogelijk
werden korte citaten in ons kerkblad Op Weg gepubliceerd.

November

Blauwe Brief 2015
Dit jaar was de opbrengst bestemd voor eetplaatsen in de sloppenwijken
van Lima (Peru). Dit project van pastor Jan Brinkhof, die in Lima werkzaam
is in de sloppenwijken, ontplooit voor de arme bevolking activiteiten die
nodig zijn om het leefbaar te houden en waarvoor geen collectieve fondsen
beschikbaar zijn. Vanuit de kerk begon hij met het opzetten van
eetplaatsen. Aanvankelijk een paar, maar inmiddels zijn dat er al 130 in de
deelgemeente Comas. Het is de bedoeling deze eetplaatsen uit te breiden
over alle sloppenwijken van Lima.

9 november

Na de kerkdienst werd informatie uitgedeeld in het kader van de
kaartenactie ‘Schrijf een groet aan vluchtelingen!’. De oproep werd ook op
onze website geplaatst. Gemeenteleden werden opgeroepen om kaarten
aan onbekende vluchtelingen te schrijven. Deze konden vervolgens bij de
ZWO worden ingeleverd, waarna voor verzending richting Kerk in Actie
zorg werd gedragen, waar voor verdere verspreiding zorg werd gedragen.
Slechts een handvol kaarten werd ontvang en doorgestuurd.

18 november Besloten werd om Future for Children in de Palestijnse gebieden (Gaza)
volgend jaar financieel te steunen met een gift van € 1.000,-.
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22 november t/m 20 december
Verkoop van de Zendingserfgoedkalender 2016. In onze gemeente werden
opnieuw 44 kalenders verkocht. Dit viel erg tegen, zodat besloten werd
volgend jaar minder kalenders in te kopen.
16 december Besloten werd om in 2016 € 1.500,- beschikbaar te stellen aan de St.
Bantu Anak Anak, om financieel bij te dragen aan de medefinanciering voor
een uit te voeren taludwerk om het Renceng Mose Rehabilitation Center te
behoeden voor aardverschuivingen. Hoof duitvoerder is Fracarita Indonesia
(Brothers of Charity).
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,-.


Bulgarije, Sociale zorg

Wim en Ida Jansen zijn vele jaren lang het sociale loket geweest voor hulp aan de bewoners
van het dorp Malko Tarnovo (onder Burgas) in Bulgarije. Sinds de sluiting van de plaatselijke
uraniummijnen 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 had regelmatig contact met de familie Jansen. Het project is
kleinschalig en de diaconie financierde € 2.000,-. Met het overlijden van Ida Jansen na een
ernstige ziekte is een bijzonder waardevolle aanvulling van het plaatselijke contact verloren
gegaan.


Ghana, Bokemei

Freek Pennings kwam in Ghana 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 uitbreiding van die school heeft nu de volle
aandacht, er is al een verdieping op de bestaande etage opgebouwd maar er is nog geld
nodig voor inrichting van de lokalen en bus vervoer voor de studenten. 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,-.


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
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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
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,-.


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.
http://docplayer.nl/6225544-Stichting-follow-kosovo.html
De diaconie steunt een student voor een periode van 4 jaar met € 750 per jaar.


Peru, Lima

Jan Brinkhof, die al 25 jaar als pastor werkzaam is in Peru, is werkzaam in de
sloppenwijken van Lima, waar hij vele activiteiten ontplooit die voor de arme bevolking
hard nodig zijn om het leefbaar te houden en waarvoor geen collectieve fondsen
beschikbaar zijn. Vanuit de kerk begon hij met het opzetten van eetplaatsen.
Aanvankelijk een paar, maar inmiddels zijn dat er al 130 in de deelgemeente Comas. Het
is de bedoeling om deze eetplaatsen uit te breiden over alle sloppenwijken van Lima.
Voor dit project was de opbrengst van de Blauwe Brief 2015 bestemd.
Daarnaast hebben wij financieel bijgedragen aan de aanleg van betonnen trappen op de
berghellingen van de (krotten)wijken. De diaconie heeft in 2015 bijgedragen met
€ 1.500,-. Dit project is in 2016 voltooid.
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Financiële verantwoording

2015
afgedragen bedragen in 2015
eigen
Kerkinactie

diac.
mission.
aandeel
collecte
1-feb
1-mrt
24-mei
16-aug
27-sep

419,98
351,06
535,35
283,08
280,50

werelddiaconaat (KIA)
zending (KIA)
zending (KIA)
zending (KIA)
werelddiaconaat (KIA)
Marleen Bannink
Bulgarije-project
Stichting de Brug Kosovo
Martin Mannak
Stichting Bokemei weeskinderen Ghana
Colinas B Peru
Stichting Bantu Anak Anak
Stichting Eardrop
Stichting Casa de la Alegria
Thamini Fashion naaiatelier Tanzania

1.000,00
2.000,00
750,00
750,00
1.071,75
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
750,00
2.000,00
5.000,00
4.000,00

KIA weesinderen Oekraine
KIA Theologisch onderwijs
KIA kinderen in de knel

11.321,75 6.700,48 6.169,49
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