JAARVERSLAG 2011 VAN DE COMMISSIE VOOR ZENDING,
WERELDDIACONAAT EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE TE LELYSTAD

Ten geleide
Met dit jaarverslag over 2011 informeert de commissie voor Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking de leden van de kerk en in het bijzonder de leden van de
kerkenraad over haar activiteiten. In haar activiteiten wil de werkgroep voor ZWO de mensen
bewust maken en betrekken op het gebied van zending, werelddiaconaat en
ontwikkelingssamenwerking in de wereld.
Algemeen
De samenstelling van de commissie bestond uit Adriaan Soetevent,Lydia Suaréz-Tripp en
Bert Zijlstra. Op de achtergrond verzorgde de penningmeester Jolanda Arens bijdragen aan
het financiële deel. In de januarivergadering is met een kleine attentie en een woord van dank
voor hun beider inzet afscheid genomen van Corry Kistemaker en Tom Draisma.
Vergaderingen
In het kalenderjaar is door omstandigheden tien maal vergaderd. Bij de voorbereidingen van
diensten en andere activiteiten zijn leden buiten de reguliere vergadering bij elkaar geweest.
De classicale ZWO-vergadering in Swifterbant is in oktober, maar niet in april bezocht.
Toerusting
Bij het begin van de vergadering worden onderwerpen besproken die bij de leden op dat
moment in beeld zijn. Behoudens de toerusting vanuit de classicale ZWO is er geen andere
verdieping.
Kernactiviteiten
Werelddiaconaat en Zending
In de diensten dat er collectemomenten zijn voor Zending en Werelddiaconaat worden
voorbeden verzorgd door de commissie. In enkele gevallen wordt er in overleg met de
predikant iets extra over een project gezegd. Met de diaconie is afgesproken dat bij
gelegenheid dienstdoende diakenen gevraagd zullen worden om de voorbeden in de vroege
dienst uit te spreken.
Op zondag voor werelddiaconaat (februari) is in samenwerking met ds. H. Stolk de dienst
voorbereid. Speciale aandacht was er voor de duurzame ontwikkeling van landbouw in
Rwanda.

Avondgebed
Het avondgebed op zondag 9 oktober stond in het teken van Congo. In woord en beeld is een
schets gegeven van het land en de problemen. Maar er is ook verteld over de mogelijkheden
die er zijn voor de mensen. De kleine opkomst weerhoudt de commissie niet om er een
inhoudelijk goed en mooi avondgebed van te maken.
Veertigdagentijd
In de diensten: In de voorbereiding met de predikant, leden van de kindernevendienst en
ZWO bleek dat het moeilijk was om tot een geïntegreerde samenwerking te komen. Daarom
is ervoor gekozen om het project van de Kindernevendienst los van ZWO uit te voeren. Via
de beamer zijn presentaties over de projecten getoond en met voice over is er iets verteld over
het project. Het thema van de veertigdagentijd was ‘Ik zie je’.
Veertigdagenkalender: bij JOP zijn Kidskalenders besteld en voorzien van een inlegvel met
deeltips en informatie over de sobere maaltijden en de projecten.Kidskalenders zijn ook bij
kinderen terechtgekomen die basiscatechese volgen. Voor de volwassenen was er de
veertigdagentijdkalender en een deeldoosje. De kalenders waren erg in trek.
De opbrengst van de deeldoosjes is afgezet tegen het werk wat erin is gestoken aan de magere
kant.
Samenaantafel-maaltijden
De voorbereidingsgroep heeft zes maaltijden georganiseerd. Het project van Vastenactie en de
projecten van Kerk in Actie waren onderdeel van de bezinning. Het aantal mensen dat de
maaltijden bezocht lag veelal tussen de twintig en de dertig personen. De helft van de
opbrengst komt ten goede aan de projecten van KiA.
Paasgroetenacties:
In het kader van de Paasgroetenactie zijn ruim 200 kaarten met bijpassende informatie
uitgedeeld aan gemeenteleden met het verzoek om de kaarten te versturen.De kaarten,
gemaakt door een werkgroep, vielen niet in de smaak. Hierover is geklaagd bij KiA. Kaarten
zijn zoals gebruikelijk verstuurd naar gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en
organisaties die opkomen voor de rechten van mensen en politieke gevangenen.
Vrouwenprogramma Manipur
Er is nog enkele malen geprobeerd contact te krijgen met revd. Vanmawia. Helaas is er geen
respons gekomen. Ook via KiA lijkt het niet mogelijk het contact te leggen. De toegezegde
steun loopt tot 2012. Er is besloten om geen vervolg te geven aan het project. In 2012 wordt
bekeken of iets anders wordt opgezet.
Overige activiteiten
 Op startzondag was ZWO present en aandacht gevraagd voor de activiteiten van
ZWO. Tevens lag de Missiezendingskalender ter inzage en was er de mogelijkheid om
in te tekenen voor één of meerdere exemplaren.


De Gezinsdienstcommissie is voorzien van informatie voor het kinderkerstfeest. De
opbrengst is ten goede gekomen aan het Kind in de Knel-project in Indonesië.



Er zijn 50 Missiezendingskalenders verkocht. De kalenders zijn bij de mensen langs
gebracht.



Nieuwsbrieven die ontvangen over de Delhi Brotherhood Society, via Daniel
Monodeep, zijn gedeeld met de gemeente via het kerkblad en het prikbord in de hal.



Vanuit de diaconie is naar aanleiding van de ramp op Haïti aangegeven om te kijken
of er na het geven van noodhulp kan worden vervolgd met een follow-up. Deze vraag
is besproken en er zal bij iedere noodhulpverlening gekeken worden of een project in
het desbetreffende land extra steun kan ontvangen.

Financiën
Gelden komen binnen via Actie Kerkbalans, collectes en acties zoals in de veertigdagentijd en
de verkoop van Zendingskalenders. Binnen de commissie wordt tweemaal per jaar bekeken
welke projecten van Kerk in Actie worden gesteund. Via het kerkblad worden de gesteunde
projecten toegelicht.
Gegevens over de financiën staan in de jaarrekening.
Postzegels, kaarten en mobiele telefoons worden ingezameld en doorgegeven aan Kerk in
Actie te Utrecht. De postzegels en de kaarten worden verhandeld op beurzen. Het geld komt
ten goede van zendingsprojecten. Ook de afgedankte telefoons leveren geld op. Na de
zomervakantie is Henk Pols begonnen met het verwerken van de ingezamelde materialen en
het wegbrengen.

Zorgen
Al enkele jaren is de commissie onderbezet. Om inzicht te krijgen en te geven in de activiteiten
die de commissie doet is er een draaiboek opgesteld. In het draaiboek zijn de activiteiten
omschreven, is er een opsomming gemaakt van de acties en de tijd die ermee gemoeid is.
Diverse mensen zijn benaderd om zitting te nemen in de commissie maar tot op heden is dit
niet gelukt. Er zijn gesprekken gevoerd met leden van het Pleintje om activiteiten te laten doen
door jeugdgroepen. Gesprekken over de invulling zijn nog lopende.

Slot
De leden van de commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
spreken hun dank uit aan een ieder die het werk van de commissie ZWO op enige manier heeft
gesteund.
Opgesteld door Bert Zijlstra, secretaris ZWO, gecontroleerd door de leden van ZWO

