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Zo nodig kan een beroep worden gedaan op Henny Berents, die adviseur blijft voor Halmahera en lid
is van de stuurgroep Halmahera
Vergaderingen
De vergaderingen vonden plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur. Dit jaar heeft de
commissie 9 keer vergaderd.
Activiteiten die het afgelopen jaar werden uitgevoerd:
In de 40-dagentijd werd aandacht gevraagd voor Papua
•
Er werd informatie gegeven via de kerkwijzer over het Gezondheidsvoorlichting HIV-Aids
een preventieproject van het vormingscentrum voor vrouwen P3W in Papua
•
Op 5 februari hebben 3 leden van de ZWO-commissie de themadag van de Papua commissie
over gezondheidszorg bijgewoond.
•
11 maart marktkraam met materiaal over Papua
•
In de kerkdienst op 13 maart werd aandacht gevraagd voor dit project, zong de zanggroep van
de familie Roemajauw en tijdens de koffie was er een gesprek met Marijke Werimon die
werkzaam is bij dit project .
•
Voorjaarscollecte voor dit project en spaardoosjes voor de kinderen opbrengst €2626
•
Samen aan Tafel 17 maart stond in het teken van Papua dmv een Indische maaltijd
•
Zondag werelddiakonaat 9 oktober : de eindcollecte €131,- was voor geloofscursussen van
P3W
•
Op Dankdag 2 november is er een avond georganiseerd over Papua, waar Henk van der Steeg
de inleiding verzorgde en Deki Roemajauw de muzikale begeleiding.

Financien
De financiën worden verzorgd door de heer Timmer, penningmeester van de diakonie. Op deze wijze
hoeven we geen bankkosten voor een eigen rekening te betalen.
Vandaar
Op de boekentafel in de kerk worden de nummers van Vandaar neergelegd.
Missie-Zendingskalenders
Er zijn 30 MZ Kalenders 2011 verkocht. Van elke kalender gaat 1,50 euro naar een nader te bepalen
project. Na aftrek van de kosten voor de kalender is er €45 bestemd voor de Wilde Ganzen.

Classicale ZWO-vergaderingen
We hebben dit jaar op 22 november een classicale zwo-avond in Deventer bezocht.

Contacten met Halmahera door
• Kerst en Paasgroet namens onze kerk naar Goal
• Tot onze spijt ging het intercultureel Bijbellezen dit jaar niet door, omdat er geen voorstel voor
een bijbelstuk van de synode uit Halmahera kwam.
• Er is ook geen informatieavond over Halmahera geweest.
Kerkwijzer:
Maandelijks wordt er informatie geplaatst in de Kerkwijzer door een van de leden van de ZWO.
Hierin worden ook de voorbeden, die Kerk in Actie vraagt vermeld.
Planning seizoen 2012
Het project tijdens de 40-dagentijd is een project van Kerk in actie /Kinderen in de knel in Birma:
Eigen inkomsten voor gehandicapten
Gehandicapten behoren vaak tot de allerarmsten in Birma/Myanmar. Vanwege hun handicap hebben
zij nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. Er zijn naar schatting 1,3 miljoen mensen in
Birma/Myanmar die lichamelijk gehandicapt zijn. Meer dan vijftig procent van deze groep is tussen de
zestien en de vijfenzestig jaar oud. Zij zijn in principe in staat om te werken.
The Leprosy Mission International (TLM, Leprazending) is een christelijke organisatie die al meer dan
honderd jaar actief is in Myanmar (Birma) om mensen met lepra te helpen. In de laatste jaren helpt
TLM ook andere gehandicapten, ook als ze niet aan lepra lijden.
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