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Vergaderingen
De vergaderingen vonden gewoonlijk plaats op de eerste woensdag van de maand om 20.00
uur. De commissie heeft dit jaar 10 keer vergaderd.
Activiteiten die het afgelopen jaar werden uitgevoerd:
Tijdens de 40-dagentijd in 2013 hebben wij aandacht gevraagd 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. De opbrengst van de collecte was € 2900,- , waarvan € 400,- was bijeengebracht door
de leden van de PKN in Diepenveen.
•
•
•
•
•

Tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst op zondag 24 februari werd aandacht
gevraagd voor dit project. Jaap en Thea Wiegers (net terug uit India) hebben een
presentatie verzorgd.
Opbrengst voorjaarscollecte en spaardoosjes voor de kinderen waren voor dit
project.
Samen aan tafel op donderdag 21 februari stond in het teken van India dmv een
oosterse maaltijd.
In de kerkdiensten werd aan de dienstdoende predikant gevraagd om voorbede te
doen.. Hiervoor werd een opzet gemaakt door ons lid Henk vd Steeg.
Zondag Werelddiaconaat 20 oktober is ds Jaap Wiegers voorgegaan . Het thema
was: welke mogelijkheden biedt het Christelijk geloof om de situatie van mensen
in India te verbeteren.

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.

Classicale ZWO-vergaderingen
Dit jaar hebben wij de Classicale ZWO-vergaderingen op 18 april in Raalte en op 31 oktober
in Deventer bezocht.
Contacten met Halmahera
•
Paas- en Kerstgroet namens onze kerk naar Goal
Papua
• Paas-en Kerstgroet naar Papua
• bezoek aan de landelijke Papua Solidariteitsdag op 2 februari in Amersfoort
India
Wij hebben de broeders van de Delhi Brotherhood Society namens onze gemeente een Paasen Kerstgroet gestuurd
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.
Intercultureel bijbellezen
Op 29 november 2012 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 Enge ls en per e-mail naar de bijbelgroep in Delhi verzonden. Op 22
januari 2013, in de Week van Gebed hebben wij het verslag uit Delhi besproken. Uit Delhi
kregen we het voorstel om uit de brief aan de Efeziers 1 en 2 het Bijbelgedeelte te bespreken.
Dit gebeurde op 24 april en 4 september in Olst .
Planning seizoen 2014
In 2014 zal Papua centraal staan. In de 40-dagentijd is het thema “Help onderwijs Papua.”
Martijn en Anne-Marie van Driel werken in Wamena (Papua) aan een project om lesmethodes
voor een lerarenopleiding te ontwikkelen en aan lesmateriaal dat geschikt is voor een voor
kinderen op de basisschool.
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