ZWO jaarbericht 2021
De ZWO-commissie wil de gemeente graag betrekken bij het werk van Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. (Buitenland)

Jaardoel Ieder jaar kiest de ZWO een jaardoel. Bij voorkeur een stichting waarbij één van
onze gemeenteleden direct betrokken is. Dit omdat we vinden dat we dan beter contact

met het project kunnen onderhouden en de lijnen korter zijn. We willen uiteraard dat de
giften op een zorgvuldige manier ingezet worden. Dit jaar, 2021, is er gekozen voor

stichting Magen David Adom (MDA). Stichting Magen David Adom Nederland steunt het

levensreddende werk door het werven van fondsen om Israël te voorzien in de aankoop
van ambulances en het aanschaffen van medische hulpgoederen. Angela Vermeulen
(jullie vast wel bekend), zit al meerdere jaren in het bestuur van MDA Nederland.

Acties Door het organiseren van bijvoorbeeld een enveloppenkraam, maaltijdavond,

spaardoosjes, collectes in de diensten en andere diverse acties, zijn wij steeds op zoek

naar een manier om het gehele jaar door extra geld in te zamelen voor ons jaar project.

Wanneer de mogelijkheid daar is, proberen we ook na een kerkdienst, beeldmateriaal te

laten zien of een spreker uit te nodigen, namens de stichting. U zult begrijpen dat door

de huidige coronamaatregelen er op dit moment helaas wat minder mogelijkheid is
m.b.t. het organiseren van dergelijke acties.

Offerkist/schaal Aan het einde van het jaar maken wij een opzet voor de doelen voor de
offerkist voor het komende jaar. Iedere 2 maanden is de offerkist bestemd voor een
christelijke stichting. Meestal kiezen we hierbij ook voor een project waarbij

gemeenteleden betrokken zijn. Zo ondersteunen wij als kerkelijke gemeente al

meerdere jaren YDF (Arjan en Wil Groeneveld), African hands (Gerrit den Hartog,
Leerdam) en Moj Bliznij Bosnië (Willem de Koning).

Tips/aanbevelingen Natuurlijk mag u altijd bij iemand van de commissie aankloppen,
wanneer u tips heeft voor een activiteit, een offerkist doel of dergelijke. Eens in de 6

weken proberen wij als ZWO een vergadering te plannen. Daar nemen we graag nieuwe
ideeën in mee.

Commissie De huidige commissie bestaat uit;

Femke den Hartog (voorzitter), Frank en Magda den Hartog, Rachel de Koning, Jeannette
Versluis en vanuit de diaconie Rieta Sterk.

Een oud gezegde, die u waarschijnlijk wel eens gelezen heeft: “Geef een man een vis en

hij kan één dag eten, leer hem vissen en hij kan zijn hele leven eten.” We hopen als

ZWO-commissie dat we met onze giften aan de organisaties in het buitenland, op deze
manier een zegen kunnen zijn met het werk/onderwijs dat daar aan de plaatselijke
bevolking overgebracht wordt.

Tenslotte willen wij u hartelijk danken voor uw betrokkenheid, zowel in financieel

opzicht, als met uw voorbede voor het prachtige werk wat wereldwijd gedaan kan
worden.

