Jaarverslag van de ZWO- commissie 2012

Samenstelling per 1 januari 2012
Kienie Ebbers
voorzitter en afgevaardigde naar de diaconie
Thea Wiegers
notulist en postadres
Gerda Vonk
lid
Lida Donkerbroek
lid
Henk van der Steeg
lid
Zo nodig kan er een beroep gedaan worden op Henny Berents, die adviseur blijft voor
Halmahera en lid is van de stuurgroep Halmahera ( opgeheven 7 mei 2012)
Vergaderingen
Het eerste halfjaar vonden de vergaderingen gewoonlijk plaats op de eerste maandag van de
maand om 20.00 uur. Vanaf september vonden de vergaderingen één keer per maand plaats
op wisselende data. Dit i.v.m. de koorrepetitie van Lida die verschoven werd naar de
maandagavond. De commissie heeft dit jaar 10 keer vergaderd.
Activiteiten die het afgelopen jaar werden uitgevoerd:
In de 40-dagentijd werd aandacht gevraagd voor het project “Gehandicapten in Birma kans
op eigen inkomen”
•
•
•
•
•
•
•

In de Kerkwijzer werd informatie gegeven over projecten van The Christian
Leprosy Mission (TCLM) een hulporganisatie die niet alleen hulp biedt aan
mensen met lepra.
In de kerkdienst op zondag 11 maart werd aandacht gevraagd voor dit project;
dhr. Chiel Roelands ( fondsenwerving ICCO) vertelde heel kort iets over zijn
werk; tijdens de koffie in de Bastiaan ging hij uitgebreid in op de situatie van
gehandicapten in Birma.
Opbrengst voorjaarscollecte en spaardoosjes voor de kinderen waren voor dit
project. Opbrengst € 2700,Samen aan tafel op donderdag 17 maart stond in het teken van Birma dmv een
oosterse maaltijd.
Zondag Werelddiaconaat 14 oktober is er, voorafgaande aan de collecte, aandacht
gevraagd voor een project van KIA “ik kan naar school” in Zuid Sudan.
Dankdag 7 november was dhr. Cor van Leeuwen aanwezig om te spreken over zijn
werk bij de Lepra Zending en dan speciaal in Birma.

Financiën
De financiën worden verzorgd door de heer Jan Timmer, penningmeester van de diaconie. Op
deze wijze hoeven wij geen bankkosten voor een eigen rekeningen te betalen.
Vandaar
Op de boekentafel in de kerk en de Bastiaan worden nummers van Vandaar neergelegd.
Missie-Zendingskalenders
In 2012 zijn er 25 MZ kalenders verkocht. Van elke kalender gaat € 1,50 naar een nader te
bepalen doel, de Wilde Ganzen. Dit jaar was het de laatste keer dat de MissieZendingskalender werd gemaakt.
Pinksteren
Op eerste Pinksterdag ging Henk van der Steeg voorin de kerkdienst. Een aantal mensen uit 4
verschillende landen heeft een bijbeltekst en een vredesgroet voorgelezen in hun eigen taal.

Classicale ZWO-vergaderingen
Dit jaar hebben wij op 17 april de Classicale ZWO-vergadering in Deventer/Colmschate
bezocht.
Op 20 november is de Classicale ZWO-vergadering in Olst gehouden. Samen met Door-Elske
Cazemier van KIA hebben wij deze avond op donderdagmiddag 11 november voorbereid.
Contacten met Halmahera
•
Kerst en Paasgroet namens onze kerk naar Goal
•
Bezoek aan de Halmahera-avond in Lemelerveld op 7 mei. De Stuurgroep
Halmahera is opgeheven. De contacten waren na ruim 17 jaar toe aan een
afronding. Het intercultureel bijbellezen was naar beide kanten toe leerzaam en
verrijkend.
Papua
In april en december ontvingen wij een rondzendbrief van Marijke Werimon-Bakker uit
Jayapura-Abe. In de laatste brief met Kerstgroet en met veel heil en zegen voor het nieuwe
jaar. Zij houdt ons op de hoogte van de activiteiten bij het vrouwencentrum van P3W. Wij
stuurden namens onze kerk een Paas- en Kerstgroet.
Kerkwijzer
Maandelijks wordt er informatie geplaatst in de Kerkwijzer door één van de leden van de
ZWO. Hierin worden ook de voorbeden die Kerk in Actie vraagt vermeld.
Jaarmarkt
Op zaterdag 15 september heeft de ZWO-commissie meegewerkt in de kraam van de Kerken
in Olst met materiaal over ons project in Birma en de Missie-Zendingskalenders.
Intercultureel bijbellezen
Op 29 november hebben 13 mensen ( 9 uit Olst en 4 uit Wijhe) gesproken over Micha 6 vers
1-8. In Delhi heeft de Dalit thinker groep hetzelfde bijbelgedeelte besproken. Het thema was
“Wandelen met God” en is gebaseerd op het bijbelgedeelte uit Micha. Het verslag uit Olst

werd vertaald in het Engels en per e-mail naar de bijbelgroep in Delhi verzonden. Op 22
januari 2013, in de Week van Gebed zullen wij het verslag uit Delhi bespreken.
Planning seizoen 2013
Tijdens de 40-dagentijd in 2013 zullen wij aandacht vragen voor een project van de Delhi
Brotherhood Society (DBS) in India, nl. “nachtopvang van straatkinderen in Delhi”. De
DBS werkt sinds 1990 met straatkinderen in het centrum van Delhi. Broeder Monodeep
Daniel heeft op ons verzoek een begroting gestuurd. Met € 2500,- kan de DBS 30 jongens
één jaar onderdak verlenen, voeden, kleden, medische verzorging bieden en basis onderwijs
geven.
Wij hebben de broeders van de Delhi Brotherhood Society namens onze gemeente een Paasen Kerstgroet gestuurd.
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