Jaarverslag 2017 van de ZWO commissie van de Maranathakerk

Dit jaarverslag geeft zicht op alle activiteiten die in 2017 op het terrein van Zending, Werelddiaconaat
en Ontwikkelingssamenwerking door de commissie zijn gedaan. De commissie heeft dit jaar, dankzij
giften vanuit de gemeente, allerlei projecten in binnen- en buitenland financieel kunnen
ondersteunen. Ook kon financiële hulp worden geboden bij plotselinge gebeurtenissen zoals bij het
vluchtelingen probleem, oorlogen, armoede en natuurrampen.
Commissieleden
De ZWO commissie bestaat op 1 januari 2017 uit 5 leden:
Jaco van der Mik (diaken), Arie Goedhart (ouderling), Didy Knol, Jan en Ria Ooms.
De taken zijn als volgt verdeeld:
Voorzitter en secretaris: Ria; notulist: Didy; beheer financiën: Jan
Contactpersoon Diaconie: Jaco; contactpersoon Kerkenraad: Arie.
Vergaderingen
De commissie heeft in 2017 4x vergaderd; op 24 januari, 5 april, 5 september en 7 november. In
elke vergadering werden acties voorbereid, besproken en geëvalueerd.
Van de vergaderingen zijn notulen gemaakt door Didy Knol.
Financiën
In 2017 heeft de ZWO commissie de volgende doelen gesteund:
Het ouderenproject van de Stichting Hunedoara Roemenië: 5 ouderen á € 50,00
Stichting Kinderen van Lamin: sponsoring van 5 kinderen á € 52,00
Ontwikkelingswerk van de familie van Buren voor HoverAid op Madagaskar
Jubileumgift t.b.v. scholen voor kinderen met een beperking in Hunedoara, Roemenië.
Help slachtoffers hongersnood 2017 (SHO)
Bijdrage aan de Pinksterdienst aan het meer op 4 juni.
Artsen zonder grenzen.
Open Doors
Wilde Ganzen.
Mensen met een missie.
Noodhulp Syrische Vluchtelingen (KIA)
40 dagen campagne Sterk en Dapper (KIA)
Overstroming in Nepal/Bangladesh, half augustus.
Gift voor de actie Because We Carry, een ontbijt voor vluchtelingen op Lesbos.
Gift voor de Orkaanramp Irma op Sint Maarten, 6 september.
Kerkopbouw in afgelegen dorpen Nicaraqua (KIA-collectedoel)
Ondersteuning kleine dorpen in Bolivia (KIA-collectedoel)
Kinderen leren over de bijbel (KIA- collectedoel)
Voedsel dag (KIA-collectedoel)
Theologie doceren in Hong Kong (KIA-collectedoel)
Kinderen in de knel (KIA-kerstcollecte; scholing voor vluchtelingen kinderen in Syrië)
In 2017 heeft de vrijwillige bijdrage voor de ZWO € 3.509,16 opgebracht.
De financiële administratie van de ZWO werd verzorgd door de penningmeester van de Diaconie,
mevrouw Ria van Gils.

Acties
• Veertigdagenproject
Dit jaar heeft de ZWO weer meegedaan met de veertigdagencampagne van Kerk in Actie. Het
thema dit jaar was: Sterk en Dapper.
Voor de vijfde maal is door de ZWO een 40-dagen kalender uitgegeven als voorbereiding op het
Paasfeest. Aan deze kalender hebben verschillende gemeenteleden, waaronder Gonja van ’t Kruis
en Peter Smilde, hun bijdrage geleverd. Naast overdenkingen, liederen en gebeden, werden de
projecten van Kerk in Actie in deze kalender nader toegelicht.
De spaardoosjes hebben een bedrag van € 382,04 opgeleverd.
• Inzamelingsactie voor de zending.
In de maanden juli en augustus is een inzamelingsactie gehouden voor kaarten, postzegels,
mobieltjes, cartridges, buitenlands- en Nederlands oud geld. Landelijk levert een dergelijke actie
jaarlijks zo’n €40.000,00 op. De opbrengst gaat voor 20% naar de Gereformeerde Zendingsbond
(GZB) en voor 80% naar Kerk in Actie (KIA). Er zijn flyers uitgedeeld om de actie te promoten.
Het blijft nog steeds mogelijk te sparen voor de zending. Hiervoor staat er een blauwe ton bij de
hoofdingang van de kerk.
• Zendingskalenders
Er zijn dit jaar weer 20 zending erfgoed kalenders verkocht. In deze kalender stond de verbeelding
van het Evangelie door Christenen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika centraal.
De meer opbrengst is als gift gedoneerd aan de Stichting Sparrow, een scholingsproject in een
krottenwijk op de Filippijnen.
• Actie Schoenmaatjes van Edukans
In oktober en november is de bekende schoenendoosactie van Edukans gehouden. Deze actie was
weer een succes. Er zijn 19 dozen ingeleverd. Ook is er aan kontanten en giften € 97,00 binnen
gekomen. Alle dozen zijn, samen met de schoenendozen van basisschool De Windroos, naar
Gouda gebracht.
• Kerstcampagne, kinderen in de knel
Er zijn vanuit KIA vier adventsprojecten in de adventstijd. Op Eerste Kerstdag is er gecollecteerd
voor het project: Geloof, hoop en Syrië. De actie werd ondersteund met een
PowerPointpresentatie in de kerk en met een projectkrant, die ter informatie voor de
gemeenteleden beschikbaar was.
Projecten
• Scholenproject in Gambia
Dit is een project van de Stichting Kinderen van Lamin.
De gemeente is extra betrokken bij dit project. De echtparen Bruijnes en Havenaar, leden van
de gemeente, hebben met behulp van sponsors, in Lamin Village, Gambia, een kleuterschool
gerenoveerd en ingericht en een basisschool met 8 lokalen gebouwd. In 2014 werd ook een
nieuwe kliniek geopend. 5 kinderen zijn dit jaar geadopteerd door de ZWO.
• Stichting Roemenië Hunedoara. 5 ouderen zijn dit jaar geadopteerd door de ZWO.
Zondagsgroet en het Kerkblad
Regelmatig wordt de gemeente op de hoogte gehouden van de activiteiten van de ZWO in de
Zondagsgroet en op de website.
Afscheid
Met ingang van 1 januari 2018 hebben Didy Knol en Jan en Ria Ooms afscheid genomen als leden van
de ZWO commissie. Op 28 november is tijdens een diaconie vergadering officieel afscheid van hen
genomen. De commissie gaat nu verder met Arie Goedhart en Jaco van der Mik.
Namens de ZWO commissie,
Ria Ooms

Januari 2018

