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1. 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. Helaas is onze groep
weer iets geslonken in grootte, dus uitbreiding is gewenst. Al met al kunnen we terugzien
op een voorspoedig afgerond 2017.
Voor u ligt de samenvatting in de vorm van het jaarverslag. Veel leesplezier!

Zutphen, februari 2018

Taco Bais en Jan van de Geest.

Taco Bais,
Voorzitter ZWO-werkgroep Protestantse Gemeente Zutphen
Weg naar Voorst 99 / 7205 CN Zutphen / (0575) 548.417 / zwo@pknzutphen.nl
Jan van de Geest
Secretaris ZWO-werkgroep Protestantse Gemeente Zutphen
De Waarden 254 / 7206 GP Zutphen / (0575) 571.951 / zwo@pknzutphen.nl
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2. 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.
 Door lid te worden van de werkgroep en deel te nemen aan de werkgroep
activiteiten.
 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.

3. Wijziging samenstelling ZWO werkgroep
De werkgroep samenstelling was tot 1 september 2017:







Taco Bais (voorzitter / afgevaardigde diaconie)
Eke Mulder (plv. voorzitter / notuliste)
Jan van de Geest (secretaris / penningmeester / beheerder website)
Welmoed van Oosten (afgevaardigde diaconie / kerkbrief & afkondigingen /
notuliste)
Jenni Pasman (project coördinator)
Otto Wijers (project coördinator / KerkZIN)

Het vertrek van Eke Mulder en Welmoed van Oosten uit deze werkgroep heeft geleid tot
enkele aanpassingen in de werkverdeling. Na herverdeling van taken en
verantwoordelijkheden is het volgende overzicht tot stand gekomen:
Deze werkgroep samenstelling is vanaf 1 september 2017:





Taco Bais (voorzitter / afgevaardigde diaconie)
Jan van de Geest (secretaris / penningmeester / beheerder website)
Jenni Pasman (project coördinator)
Otto Wijers (project coördinator / KerkZIN / kerkbrief & afkondigingen / notulist)

3.1. Dankwoord
De werkgroep spreekt haar dank uit naar Eke Mulder en Welmoed van Oosten voor hun
vele jaren van inzet. Een paar wapenfeiten, zonder compleet te (willen) zijn:
Eke heeft meer dan 20 jaar in de ZWO gezeten en heeft zich mede ingezet voor de
Paasgroeten, zendingskalenders en diverse projecten. Lang was zij ook plaatsvervangend
voorzitter en notuliste.
Ook Welmoed heeft jarenlang een belangrijke bijdrage geleverd. Vele
collecteafkondigingen en teksten voor het kerkblad waren van haar hand. Tevens
vertegenwoordigde zij de diaconie in de ZWO groep, en de ZWO groep in de diaconie.
Tijdens ons jaarlijkse ZWO uitje hebben wij als werkgroep afscheid genomen van beide
dames. Nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet!
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4. KIA werkgroep Warnsveld
Op aangeven van de diaconie is er dit jaar een ontmoeting geweest. Hierbij waren enkele
leden van de KIA werkgroep uit Warnsveld op bezoek bij ons in de Wijngaard. Dit was
een prettige samenkomst, waarbij we aan elkaar hebben kunnen ‘snuffelen’. Daaruit
bleek dat de overeenkomsten te vinden waren in de intentie, motivatie en doelstellingen
van het ZWO werk. De grote verschillen zaten hem in de werkwijze en uitvoering van ons
werk. Samenwerken is een doel waarin de ZWO het tempo van de Diaconie wil volgen. Er
is afgesproken de notulen van de vergaderingen met elkaar te delen. Dit is ook in de
praktijk gebracht, de 2e helft van 2017. Op deze manier proberen we de goede dingen
van elkaar te leren.

5. Maandelijkse werkgroep vergaderingen
De werkgroep komt nagenoeg 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

6. Informatiebeheer
6.1. Het vergaren van informatie
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.
In de laatste jaren is veel projectinformatie ook op internet te vinden. Ook gaat veel
communicatie steeds meer via email en / of nieuwsbrieven. Dat is niet met elk project
het geval en is communicatie arbeidsintensief, omdat projectinformatie meest wordt
gewonnen op basis van communicatie met projectdragers in de betreffende landen. Dit
gaat in zulke gevallen vaak langzaam en moeizaam. Echter, dit is meer uitzondering dan
regel.

6.2. Het verspreiden van informatie
Vanwege deze verschuiving, en de huidige samenstelling van de werkgroep is de
verantwoordelijkheid voor communicatie met projectdragers verdeeld over enkele
werkgroep leden met de specifieke taak projecten te coördineren.
Zij verzorgen het aanleveren van projectinformatie t.b.v. de toelichting op de collecte
door de diaconie, kerkbrief en website.
Er is dus behoefte aan systematisch bijhouden van projectinformatie die toegankelijk is
voor alle overige werkgroep leden, alsmede een breed publiek. Die informatie wordt
bijgehouden in een soort standaard database.
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 bijna
maandelijkse ‘KerkZIN’ en de website om gemeenteleden te informeren over projecten
en aankomende activiteiten. Helaas is de ZWO-groep niet tevreden met de gang van
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zaken rond het Kerkblad. De beperkte ruimte in het nieuwe kerkblad, en de frequentie
van verschijnen, met name in de kerst en zomer periode, maakt dat deze manier van
verspreiden van informatie naar onze gemeente voor ons niet of slecht voldoet. Daarvoor
wijken we steeds meer uit naar de kerkbrief.
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.

6.3. Communicatie naar de ZWO groep
Via het e-mailadres zwo@pknzutphen.nl is de ZWO-werkgroep gemakkelijk te bereiken
voor o.a. gemeenteleden. Deze mail wordt doorgestuurd naar alle ZWO leden zolang de
mail hoeveelheden beperkt blijven. De voorzitter of secretaris zal eventuele
binnenkomende mail afhandelen dan wel het afhandelen delegeren.
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.
Vorig jaar is toegevoegd: “NB: Alleen aanvragen op projectbasis worden in overweging
genomen. Individuele aanvragen vallen buiten het werkveld van deze commissie.“
De volgende aanvulling is gedaan: ‘Wij stellen echter wel dat een gemeentelid
contactpersoon moet zijn voor deze projecten met name om de betrokkenheid van de
gemeente te vergroten.’

7. Groene kerk & Duurzaamheid
De wens om het groene aspect mee te laten wegen is gehoord. Groen betekend
duurzaam, en kan specifieker gemaakt worden door duurzame landbouw projecten
aandacht te geven. In de meeste projecten heeft duurzaamheid een rol. Hierbij kan men
denken aan:
 Meerjarige steun
 Ontwikkeling van lokale economie
 Voedselzekerheid
Als we het hebben over ecologische footprint en biologische landbouw gecombineerd met
noodsituaties en / of onzekerheid, is het moeilijk daar direct op te sturen. Men grijpt dan
wellicht omwille van voedselzekerheid naar methoden die niet per definitie ecologisch
verantwoord zijn. De ZWO is er zich nu meer van bewust en zal er naar vermogen naar
handelen.
Voor de Kerk in Actie projecten is er gekozen voor een meerjarenplan. Zo kunnen we
projecten volgen en betrokkenheid creëren. Tevens kan Kerk in Actie rekenen op een
(deels) ingevuld budget. Daarmee wordt de haalbaarheid van het project zekerder.

8. Project relaties
De ZWO heeft zoals al eerder aangegeven ‘eigen’ projecten en Kerk In Actie projecten. In
dit hoofdstuk worden de actieve projectrelaties van beide categorieën kort beschreven.

8.1. Kerk in Actie
Voor Kerk in Actie is de ZWO gaan werken met 4 projecten. De meeste van deze
projecten zijn in 2017 geëindigd, voor 2018 zullen enkele nieuwe projecten worden
geselecteerd:
 World Partners (Een veilige school voor Oekraïense weeskinderen)
 Noad (Voedselzekerheid en verstandelijk beperkte kinderen (Pakistan))
 INF Mugu (Voedselzekerheid en gezondheid in Mugu (Nepal))
 Kinderen in de Knel (algemeen programma)
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Meer gedetailleerde informatie zal gedurende de looptijden van de projecten gedeeld
worden met onze gemeente. Als ZWO (en dus kerk) hebben we ons gecommitteerd aan
deze projecten voor de duur van deze projecten. De website zal worden uitgebreid met
deze projecten en informatie. Op de website van Kerk in Actie is de meest actuele
informatie over deze projecten te vinden.

Een veilig thuis voor Oekraïense weeskinderen - Oekraïne:
Werkloosheid en armoede, vaak in combinatie met alcohol- en drugsverslaving,
zorgen in Oekraïne voor veel verdriet en eenzaamheid bij kinderen. Ze worden
aan hun lot overgelaten en lijden onder armoede en geweld. Steeds meer kerken
bekommeren zich om verwaarloosde kinderen in hun omgeving. Ze richten een
opvanghuis op of vangen de kinderen na schooltijd op in hun eigen gebouw. De
kinderen krijgen daar een warme maaltijd, en hulp bij hun huiswerk. Sommige
kerken organiseren voor de kinderen een zomerkamp.
Kinderen die thuis niet veilig zijn of geen ouders meer hebben, worden in
Oekraïne opgevangen in overheidsinternaten. Maar de omstandigheden in deze
instellingen zijn slecht. De kinderen komen nauwelijks buiten en krijgen maar
weinig aandacht. De kerk in Novovolinsk wil deze kinderen meer bieden. Met veel
liefde zorgen de tien vaste medewerkers van het christelijke opvanghuis voor deze
verwaarloosde kinderen en stimuleren hen zoveel mogelijk in hun ontwikkeling.
De organisatie Worldpartners ondersteunt de ondernemende kerken om hun
projecten op een professionele manier vorm te geven.

INF Mugu (Voedselzekerheid en gezondheid in Mugu (Nepal))
INF Mugu is een dorpontwikkelingsproject ter verbetering van de voedsel en
gezondheidssituatie. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van het Groep Actie
Proces: zelfhelp groepen die samenwerken met de lokale overheid onder
begeleiding van INF staf medewerkers en 2 (semi-) vrijwilligers. Het begint hierbij
met het vertrouwen opbouwen en organiseren van de bevolking, dit is cruciaal.
Als eerste resultaten voor zover bekend zijn o.a. een basis onderzoek in 54
dorpen, met detailonderzoek naar 1165 huishoudens om de behoefte af te
stemmen. Daarna zijn er 58 groepen en actieplannen van start gegaan, en
hebben er 27 wijkbijeenkomsten plaatsgevonden. Concreet zijn er
landbouwtrainingen gegeven/van start gegaan en is er gestart met het
ontwormen van 4500 personen. Overige resultaten worden in 2017
gerapporteerd.

Voedselzekerheid en verstandelijk beperkte kinderen - Pakistan
NOAD zet zich in voor de landbouwactiviteiten van arme boeren, landloze
loonarbeiders en hun gezinnen. Naast het vergroten van de voedselzekerheid
verbetert NOAD de situatie van verstandelijk beperkte kinderen. Zij trainen
boeren om grotere opbrengsten te behalen uit hun landbouwactiviteiten. Hierdoor
krijgen de boeren een hoger inkomen en neemt hun voedselzekerheid toe. NOAD
organiseert de komende jaren voor 575 arme gezinnen microondernemersgroepen die een eigen micro-onderneming willen starten. Ze krijgen
training, technische kennis, klein startkapitaal en begeleiding.
Daarnaast wil NOAD de situatie van 90 verstandelijk beperkte kinderen
verbeteren. Verstandelijk gehandicapten in Pakistan worden nauwelijks gezien,
gehoord of geteld. NOAD wil dat zij zich op emotioneel, fysiek en sociaal terrein
beter kunnen redden. Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij dit proces. Het
Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) is een
samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de
provincie Punjab in Pakistan.
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8.2. ‘Eigen’ projecten
Dit zijn de projecten waarbij een gemeentelid contactpersoon is of direct betrokken is bij
het project.

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.

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 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.

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 (2014-2017) met € 750 per
jaar.

Peru, Lima
Jan Brinkhof, die al bijna 30 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.
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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. Ook dit jaar was er weer grote behoefte aan steun door de vele
regen, welke veel schade heeft aangericht op de berghellingen.

SpotTanzania
SPOT Tanzania is een Nederlandse stichting die fondsen werft en belangen behartigt voor
de Tanzaniaanse organisatie Chamavita. Via Esther Kopmels, bestuurslid, zijn we
verbonden met deze stichting.
Chamavita ondersteunt dorpen in Noordoost-Tanzania bij het verbeteren van hun
drinkwatervoorziening. De dorpen zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud en beheer
van de drinkwatervoorzieningen. Chamavita is bezig met de oprichting van
een Drinkwaterbedrijf, dat de dorpen zal ondersteunen met professioneel onderhoud en
beheer. http://www.spottanzania.nl/

Palestina, Future for children
Future for children is opgezet door een groep Nederlanders, die via contacten met lokale
Palestijnse organisaties kinderen willen ondersteunen met basisbehoeften zoals voedsel,
kleding en school-benodigdheden. Dick en Jennie Jaspers Focks zijn nauw betrokken bij
het programma. http://futureforchildren.eu/

Kenia, Waridihome / Kidscare
De Zutphense Roosmarijn Wasseveld, mede oprichtster van Stichting WaridiHome wil
graag het leven verbeteren van (wees)kinderen in Kenia. Dit door middel van het
aanvullen van de basisbehoeften van de kinderen, de kinderen in veiligheid laten
opgroeien en de kinderen verzekeren van onderwijs. De kinderen krijgen hierdoor de
kans om op te groeien tot opgeleide, zelfstandige volwassenen. Daarnaast wil de
stichting zich proberen in te zetten voor het verbeteren van onderwijsomstandigheden.
Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we helpen een schoolgebouw op te knappen of een
waterpomp aanleggen, zodat een school voorzien kan worden van schoon drinkwater.
Voor meer informatie zie http://waridihome.com/stichting/

Roemenië, Stichting Diaconale hulp Roemenië
De Stichting Diaconale Hulp Roemenië is verbonden met de Diaconie van de Protestantse
Gemeente Zutphen. Doel is het onderhouden en uitbouwen van de contacten met een
wijkgemeente van de Reformatorische kerk in Târgu Mures, Transsylvanië. Dit gebeurt
bijvoorbeeld door kanselboodschappen, persoonlijke contacten en bezoeken over en
weer. Een goed voorbeeld hiervan is de tweejaarlijkse jongerenreis naar Roemenië. De
stichting biedt niet alleen financiële en materiële hulp aan onze zustergemeente, maar
bijvoorbeeld ook aan een kindertehuis, het kindertehuis Kérub.

Roemenie, Kérub.
Kerub is er voor kinderen die thuis geen eerlijke kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen.
Vaak zitten deze kinderen in een vicieuze cirkel van armoede. Kerub wil deze kinderen
ondersteunen maar is nadrukkelijk geen verplicht opvanghuis voor uit huis geplaatste
kinderen. De ouders blijven verantwoordelijk, maar de kinderen wordt een kans op een
goede opleiding geboden. Kerub biedt hen basisonderwijs in Abod aan in samenwerking
met de basisschool. Het voortgezet onderwijs kan in Makfalva worden gevolgd en wordt
vanuit Kerub gefaciliteerd. Wanneer jongeren voldoende capaciteiten hebben om te
studeren wordt er in samenwerking met het internaat Lidia Home, waarmee Kerub een
hechte band heeft, een studiemogelijkheid geboden. Alle kinderen worden nadrukkelijk
opgevoed met werken in de groentetuin en het verwerken van de landbouwproducten. Ze
leren koeien, varkens, kippen en dergelijk klein vee te verzorgen. Dit zorgt ervoor dat de
kinderen niet vervreemden van de omgeving en ook een toekomst kunnen opbouwen in
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het dorp waar ze vandaan komen. Kerub kiest er nadrukkelijk voor een christelijk tehuis
te zijn. Vanuit deze overtuiging wil zij de kinderen opvoeden en begeleiden.

9. Activiteitenkalender 2017
Januari t/m december
8 januari

Het beleid van SPOT Tanzania is gericht op het ondersteunen van
Chamavita en heeft de volgende uitgangspunten:







Chamavita moet zijn positie in de omgeving zelf bepalen,
waarbij SPOT Tanzania kan adviseren.
Chamavita neemt altijd het initiatief, waar SPOT Tanzania
gevraagd en ongevraagd advies over kan geven.
SPOT Tanzania bemiddelt tussen subsidiënten, particulieren en
Chamavita. SPOT Tanzania legt bijvoorbeeld de voorwaarden uit
zodat Chamavita middelen krijgt om activiteiten te ontplooien.
SPOT Tanzania heeft een betere ingang tot fondsen dan
Chamavita door de vestiging in Nederland. Deze fondsen maken
projecten mogelijk, maar zijn tevens een belangrijke
legitimering/drukmiddel voor een adviserende rol op gebieden
als structuur, ontwikkeling, opleiden en positionering.
SPOT Tanzania laat in Nederland zien wat er in Tanzania wordt
gedaan door Chamavita.

De bestuursleden van SPOT Tanzania en Chamavita hebben regelmatig
contact. Onder meer over de voortgang van lopende projecten,
financiële rapportage aan donoren en technische adviezen. Maar ook
voor ideeën uitwisseling over knelpunten en oplossingen,
toekomstplannen en mogelijke nieuwe projecten. Nieuwe projecten
worden door Chamavita uitgewerkt in een projectplan met bijbehorende
begroting. SPOT Tanzania legt deze voor aan mogelijke donateurs.
5 februari

Op zondag 5 februari is er gecollecteerd voor het werelddiaconale werk
van Kerk in Actie, zoals het werk van Swantara. Nootmuskaat is de
belangrijkste inkomstenbron voor meer dan de helft van de bevolking
op de Noord-Molukken. Vanwege problemen met een schimmel hebben
boeren in deze Indonesische provincie echter moeite om een goede
kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door de slechte kwaliteit krijgen de
boeren nu een lage prijs voor de nootmuskaat. Kerk in Actie draagt al
enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van boeren. Vrouwen
krijgen daarbij in het bijzonder aandacht, omdat zij minstens de helft
van het werk doen, maar vaak achtergesteld zijn en minder loon
ontvangen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.

19 maart

Collecte Future for Children
Het conflict in de Palestijnse gebieden lijkt een gebed zonder eind.
Als er één groep is die de dupe is van de voortgaande strijd zijn het de
kinderen. Alleen al door de geweldsgolf in augustus 2014 verloren
50.000 Palestijnse kinderen hun huis en 450 kinderen hun leven.
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Future for Children is een groep betrokken Nederlanders (w.o. Jennie
en Dick Jaspers Focks) die hoop wil brengen voor Palestijnse kinderen.
Hoop voor een nieuwe generatie. We zijn ervan overtuigd dat een
investering in de kinderen de beste route is naar een betere toekomst.
Deze kinderen verdienen onze steun. Zij hebben niet voor de oorlog
gekozen, het overkomt hen.
Future for Children werkt samen met lokale organisaties en scholen, in
eerste instantie om te voorzien in schoolspullen, medische
hulpmiddelen en voedsel. En daarnaast hopen ze vrolijkheid in het
Palestijnse gebied te brengen door het stimuleren van leuke activiteiten
voor de kinderen.
19 maart

Paasgroeten actie: 110 kaarten uitgedeeld.

12 april

Bespreking en goedkeur ontvangen jaarverslag 2016 en jaarplan 2017
Onder andere besproken het Marleen Bannink Project, de beoogde
samenwerking met KIA Warnsveld en de kleiner wordende groep.

18 april

Sponsoring jongerenreis naar Roemenië. Op eigen initiatief hebben de
jongeren in onze gemeente een reis naar Roemenië georganiseerd om
Sandra te helpen met het weeshuis wat zij runt. Zij hebben daar hard
gewerkt en hebben de verblijfskosten voor eigen rekening genomen.
De ZWO heeft een aandeel in de reiskosten gedragen.

30 april

De diaconiecollecte was deze morgen bestemd voor het project “Sociale
Zorg in Bulgarije”. Dit project is ongeveer 16 jaar geleden opgezet door
de familie Jansen uit onze gemeente. Wim Jansen en kinderen zijn nog
steeds betrokken. Momenteel is er vooral telefonisch contact.
In het dorp Malko Tarnovo blijft zorg voor de allerarmsten hard nodig.
Alleenstaande , arme ouderen en mensen die gehandicapt zijn, krijgen
warme maaltijden vanuit een sociale keuken. Ook worden er medicijnen
en brandstof verschaft. Maria Kostodinova, sociaal werker, is de
drijvende kracht hierbij, maar zij wordt geholpen door vrijwilligers.
De aandacht en financiële bijdrage vanuit Nederland is daarbij een
grote steun en de diaconie en ZWO bevelen deze collecte van harte bij
u aan

14 mei
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Op 14 mei is Kees de Jong uit Yogyakarta weer onze gast geweest.
Sinds 2011 hebben wij als gemeente contact met Kees en zijn gezin.
Kees woont en werkt in Yogyakarta, waar hij als docent missiologie
verbonden is aan de Theologische Faculteit van de Christelijke
Universiteit. Hij houdt zich daar specifiek bezig met de interreligieuze
dialoog tussen moslims en christenen. Na de kerkdienst en de koffie
wandelen wij naar kerkgebouw de Wijngaard met onderweg uitleg bij
karakteristieke plekken die wij passeren. Kees de Jonge heeft samen
met ds Heins de dienst in de Walburg verzorgd. Na de dienst is er koffie
gedronken en met de familie en leden van de ZWO geluncht in de
Wijngaard. Het is een zeer prettige ontmoeting geweest.
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2 juni

Collecte Bantu Anak Anak; Dit betekent: hulp aan kinderen.
Deze stichting financiert onderwijsprojecten in Yogyakarta—Indonesië.
Door zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen om door te
leren, wordt hun eigen situatie en die van hun omgeving verbeterd. Er
wordt directe hulp geboden door het geven van beurzen, maar ook
door bv het bouwen van een bibliotheek en het slaan van een
waterpomp bij een school.
Verder wordt er hulp gegeven aan een opvangtehuis voor
zwerfjongeren zodat er een wasmachine, koelkast en rijststomer
aangeschaft konden worden.
Kees de Jong, 14 mei te gast geweest in deze kerk, is verbonden als
adviseur ter plaatse.

4 juni

Diaconie collecte op Pinksterzondag.
In afgelegen dorpjes in Nicaragua wordt het meeste werk in de kerk
door leken gedaan. Vaak komt er maar twee keer per jaar een
voorganger langs. Deze lekenleiders hebben een beperkte kennis van
de bijbel en theologie.
Via de partner van KerkInActie, Teyocoyani, krijgen zij trainingen in
bijbelkennis en gemeenteopbouw. Ook de gemeenten worden een tijd
lang begeleid.
Veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en
migratie. Daarom traint Teyocoyani hoe zij met conflicten om kunnen
gaan en hoe ze iets kunnen betekenen voor anderen. De gemeenten
veranderen zichtbaar door deze aanpak.

7 juni

Ontmoeting met KIA Warnsveld. Zie betreffende hoofdstuk/paragraaf.

30 juli

De diaconiecollecte van 30 juli wasbestemd voor de stichting Bokemei
in Ghana. Ons gemeentelid Freek Pennings is actief voor deze stichting
als technisch adviseur.
Bokemei (dit betekent: jij en ik) ondersteunt al 15 jaar de armste
families in volkswijken rond de hoofdstad Accra. Vier jaar geleden
bouwde zij een school met hulp van Nederlandse sponsoren in een
afgelegen gebied. Inmiddels volgen al 100 kinderen onderwijs. En dit is
zo belangrijk omdat de kinderen dan daarna een vakopleiding kunnen
volgen.
Wanneer de school helemaal afgebouwd is kunnen daar wel 350
kinderen les krijgen. Ook konden er nu betere en betrokken leraren
aangesteld worden.
Op de website van de protestantse gemeente Zutphen zijn foto’s te zien
van deze school.
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10 sept

Casa de la Allegria: De diaconie collecte in deze dienst was bestemd
voor Casa de Alegria in Bolivia . Contact persoon is Laurie IJzerman die
een paar jaar geleden in een dienst aanwezig is geweest om dit project
toe te lichten en vragen te beantwoorden. De collecte is ten behoeve
van van onderwijs en workshops aan kinderen die moeten leven in een
omgeving van armoede en agressie.
Veel kinderen hebben niet de vaardigheid om te gaan met eigen
boosheid en frustraties en met agressief gedrag van anderen. Ze raken
in een vicieuze cirkel van agressie en geweld. Die kinderen worden in
workshops die vaardigheden aangeleerd zodat ze zelfbewuster en
evenwichtiger in het leven kunnen staan.

november

Blauwe brief. Het ZWO deel van deze brief was dit jaar Stichting Kérub:
Afgelopen zomer zijn weer een aantal jongeren van onze kerk op
bezoek geweest bij onze zustergemeente in Tárgu Mures, in Roemenië.
Onder hun activiteiten waren een aantal werkzaamheden voor een
kindertehuis via 'Lidia home' onder leiding van Sandra.
Onze jongeren waren erg onder de indruk van wat daar gebeurde (en
waarvan verslag in de kerkdienst afgelopen mei). Hoe wees- en
zigeunerkinderen tussen 2 en 18 jaar weer zicht krijgen op een normale
ontwikkeling in een gezinsverband. De lokale organisatie Kérub met
Sandra in de leiding, hebben een groot huis aangeboden gekregen dat
echter nog opgeknapt moet worden, en ingericht om kinderen op te
vangen.

19 november
17 december

Verkoop ZendingsErfgoed kalender 2018. Er zijn 30 kalenders
ingekocht. De verkoop ging wederom moeizaam. Is een kalender een
beetje uit de tijd?

3 december

Collecte voor Waridihome / Kidscare.
Stichting WaridiHome levert een bijdrage aan de verbetering van de
kwaliteit van leven van (wees)kinderen en hun opvanggezinnen in
Kenia. Door middel van gezinsprojecten wordt financiële ondersteuning
in combinatie met gezinsondersteuning (het HomeCare programma)
geboden. Hierdoor ontstaat een verbetering in de algehele
leefomstandigheden van het hele gezin. Deelname van alle kinderen
aan het volgen van onderwijs is hierbij een belangrijk speerpunt.

24 december

Collecte voor Weeskinderen in de Oekraïne, een Kerk In Actie project,
eerder beschreven.

25 december

Collecte voor Kinderen in de knel, een klassiek Kerk In Actie project,
eerder beschreven.
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Follow Kosovo (4jr x 750 euro, start 2014)
€
het leven verbeteren van (wees)kinderen in Kenia door middel van
€
het aanvullen van de basisbehoeften van de kinderen

Follow Kosovo

Kinderen in de Knel
INF Mugu / Voedselzekerheid en gezondheid in Mugu
Weeskinderen in Oekraïne, W 010333 / Kerk in Actie
NOAD / Voedselzekerheid en verstandelijk bep. Kinderen W 009309

INF Mugu
W 010333
NOAD W 009309
SUBTOTAAL

Kindertehuis Roemenie, 2017-2021 (mitsjaarlijkse pos. evaluatie)
Jongerenreis bijdrage
St. vrienden van gerechtigheid, sponsorloop voor Oeganda

Stichting Kerub
St. Diaconale Hulp
Mustkathlon

Waridihome/Kidscare

Project in Papua
Trappenproject Colimas B

St. Medewerkers in Gehoorzaamheid
Gemeenschapshuis van “24 augustus”

€

€
€
€

€
€

€
€
€
€
€
€

SPOT Tanzania
Sociale zorg in Malko Tarnovo
Hulp aan kinderen in Gaza http://futureforchildren.eu/
Project Opvoeding mensen met een verstandelijke beperking
Weeskinderen in Ghana
Jongerenwerk

SPOT Tanzania
Project Wim Jansen
Future for children
St. Bantu Anak Anak
Bokemei
St. Casa de la Alegria

€
€
€
€

4.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
12.595,00 € 12.000,00

2.000,00
445,00
400,00

1.000,00

750,00

1.500,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00

Budget
2017
Eigen projecten Kerk in Actie

Korte omschrijving

Naam

PROJECT OVERZICHT ZWO-COMMISSIE PKN-ZUTPHEN

10. Financiële verantwoording
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