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JAARVERSLAG ZWO 2017 
 

VOORWOORD 
Voor u ligt het jaarverslag van de ZWO over het jaar 2017. Het geeft zicht op alle activiteiten en 
financiële inkomsten en uitgaven die het afgelopen jaar op het terrein van zending, werelddiaconaat 
en ontwikkelings- samenwerking zijn gedaan.  
Zending en werelddiaconaat zijn belangrijke onderdelen van het kerkelijk leven. Daarnaast is 
ontwikkelings-samenwerking zowel een zaak van overheden als van particuliere organisaties, 
waaronder de kerken. De ZWO heeft een primaire taak in de voorlichting, informatievoorziening, 
educatie, bewustwording en bezinning van de gemeente op het gebied van het missionaire en 
diaconale werk en het inzamelen van geld om haar activiteiten te kunnen uitvoeren.  
 

Samenstelling van de ZWO-commissie 2017 
 

Naam Taak 

Dhr. W. Voortman Voorzitter 
Sinds 5-9-2017 (William)  

Mevr. J. de Vries-Pijffers Secretaris / notulist 

(Jolanda) 

Dhr. J. van den Belt Penningmeester 

(Johan) 

Mevr. E.van de Maat Voorbede / Ons Kontakt 

(Ellen) 

Mevr  Y. van de Hoef. Organisatie kerkdiensten 
contactpersoon kindernevendienst (Yvonne)  

Dhr. W Klein Nagelvoort Beheer internetsite 

(Wim) 

Vacant  

 

Dhr. J. E. Meenks Afgevaardigde diaconie 

(Erik) vanaf 1 november 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaarverslag en financieel overzicht 
ZWO-commissie 

Jaar 2017 
 

Pagina   2 

 
 

Doelstelling 
Algemeen 
De commissie dient visies, ideeën en uitwerkingen betreffende ZWO voortdurend onder de aandacht 
van de gemeente te brengen. Tevens dient de commissie zich samen met de algemene kerkenraad te 
bezinnen op de ontwikkelingen in ZWO en te bevorderen dat de gemeente bij die bezinning betrokken 
wordt.  
 

Zending  
Is de opdracht aan kerken en christenen om de Bijbelse boodschap door te geven en zichtbaar te 
maken voor alle mensen. Vanaf het begin ging dat samen met medische zorg en onderwijs voor 
mensen waarmee men in contact kwam. 
Werelddiaconaat  
Is een kerkelijk antwoord op de nood van de wereld. Veelal betekent dit acute noodhulp verlenen bij 
rampen. 
Ontwikkelingssamenwerking  
Is het aanpakken van de oorzaken die armoede en onrechtvaardige structuren in stand houden.  
 

Taken van de ZWO-commissie zijn voornamelijk het bewust maken van de kerk(-leden) voor de nood 
van anderen en het geven van informatie over het werk van zending en werelddiaconaat.  
 

Activiteiten  
De commissie werkt nu al enige jaren met het “jaarlijkse” werkplan. Met dit werkplan willen we aan 
onze primaire taak, in de voorlichting, informatievoorziening, educatie, bewustmaking en bezinning 
van de gemeente op het gebied van ZWO zoveel mogelijk invulling geven. Hiervoor ontplooien en 
organiseren we een verscheidenheid aan activiteiten. Verder zijn er nog diverse activiteiten welke niet 
genoemd worden, zoals de gemeente voorzien van informatie (middels flyers en/of posters en 
informatie in Ons Kontakt of tijdens de dienst), waarin de ZWO een bijdrage heeft. In 2017 is er veel 
aandacht geschonken aan de website van de ZWO. Deze site is nu up-to-date en alle projecten met 
bijbehorende achtergrond informatie staat er beschreven. Ook vinden wij als ZWO het zeer belangrijk 
dat wij de terugkoppelingen krijgen van de projecten over wat er met het gedoneerde geld is gebeurd. 
Op deze wijze willen wij de kerkgemeenschap meer inzicht geven in het werkgebied van de ZWO. 
Tijdens de kerkdienst zijn van alle grote projecten presentaties gegeven in de vorm van een 
PowerPoint. 
 

Het is het streven van de ZWO om het ontvangen geld op een verantwoorde manier uit te geven. In 
het beleidsplan staat hoe we de projecten uitzoeken met de bijbehorende criteria. De projecten 
kunnen bij verschillende organisaties gezocht worden, maar Kerkinactie blijft in principe het 
basisuitgangspunt.  
Naast deze projecten hebben we de tien €500-projecten en er is  de mogelijkheid om af te wijken 
voor speciale projecten. Dit kunnen bijvoorbeeld aanvragen zijn vanuit de gemeente. In het 4e 
semester van het jaar worden de bedragen definitief vastgesteld. 
 

Criteria welke is aangehouden voor projecten zijn: 

 We willen een terugkoppeling van de voortgang van een bepaald project 

 Het bedrag wat gedoneerd wordt moet ook bij het project komen. 

 Documentatie beschikbaar  

 Staat een project in de startfase of in de afbouwfase? De voorkeur is de startfase 

 We willen een verdeling maken in Zending, Werelddiaconaat en hulp t.b.v. kinderen. 

 De voorkeur gaat uit naar een project waarna de mensen zich zelf kunnen onderhouden 
ofwel duurzaamheid. 
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Tot 2014 werd ieder jaar een bepaald werkgebied of thema gekozen waar de projecten werden 
uitgezocht. In 2014 is er een meerjarenplan opgesteld waar we ook in 2017 mee hebben gewerkt en 
het aandachtsgebied was Azië.   

 2014 Zuid-Amerika en Midden-Amerika. 

 2015 Afrika. 

 2016 Azië. 

 2017 Oost-Europa en Midden-Oosten 

 2018 Zuid-Amerika en Midden-Amerika. 

 2019 Afrika. 

 2020 Azië. 

 2021 Oost-Europa en Midden-Oosten 
 

Per jaar kiezen we één groot en drie kleinere projecten. Het grote project €12.500,- en drie kleinere à 
€3500.-. De projecten zijn onderverdeeld in vier groepen en elk jaar wordt één groep het grote 
project. De financiële ondersteuning wordt gebaseerd op de jaarlijkse toezegging en kan elk jaar 
wisselen. 

 Voedselzekerheid, landbouw, duurzaamheid, klimaat. 

 Gezondheid, hygiëne, zorg en welzijn, water en sanitair. 

 Werkgelegenheid, onderwijs, zelfredzaamheid  

 Zending en evangelisatie. 
 

De thema’s zijn in de ZWO-commissie onderverdeeld en een ieder kan een aantal projecten kiezen 
welke besproken worden in de vergaderingen.   
 

Jaar  Regio Werkgelegenhei
d, onderwijs en 
zelfredzaamheid 

Voedselzekerhei
d, landbouw, 
duurzaamheid 
en klimaat 

Gezondheid, 
hygiëne, zorg 
en welzijn, 
water en 
sanitair 

Zending en 
Evangelisatie 

2015 Afrika € 3.500 € 12.500 € 3.500 € 3.500 

2016 Azië € 3.500 € 3.500 € 12.500 € 3.500 

2017 Oost Europa 
en midden 
oosten 

€ 3.500 € 3.500 € 3.500 € 12.500 

 
Hieronder een overzicht van de jaarlijkse activiteiten: 
 
Meehelpen en organiseren van kerkdiensten waaronder: 
Pasen 

 Paarse Pagina   

 Spaardoosjes voor de kinderen 
 
Pinksterdienst  

 De Pinksterdienst is dit jaar door de evangelisatiecommissie georganiseerd  

 De ZWO-commissie stelt max.  €350,- beschikbaar voor muzikale begeleiding en liturgieën. 

 De evangelisatie mag het thema voor de diensten en het (ZWO)-collectedoel bepalen, er wel 
aan denkend dat het een Pinksterdienst is → evangelisatie/zending.  
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Wereldiaconaatzondag 15 oktober 
Tijdens deze dienst stond het project van stichting Kom over en help centraal en de presentatie werd 
gegeven door de directeur van kom over  en help; Karst de Vries .  Het contact met Kom over en help 
verliep goed. 
 
Projecten 
Naast de projecten van K.I.A. worden ook diverse andere projecten ondersteund een overzicht van 
deze projecten zijn te vinden in het financieel jaarverslag.  
 
Vergaderingen  
De ZWO-commissie vergadert afhankelijk van de activiteiten, voorbereiding en afstemming om de 6 à 
7 weken. Waar nodig werd er niet met alle leden van de commissie overlegd maar werd  onderling 
doorgesproken en uitgevoerd. Uit het besef dat zij voor het uitvoeren van haar taak allereerst 
afhankelijk is van de inspiratie van de Geest en de zegen van de Vader, opende de commissie  de 
vergaderingen met gebed. Aan het slot van de bijeenkomst werd een gebed of gedicht voorgedragen 
of een kort artikel voorgelezen. 
 
Organisatie en financiën 
Getuigenis en dienst, missionair en diaconaal werk, is een wezenlijke opdracht. Alle plaatselijke 
kerkelijke gemeenten dragen die verantwoordelijkheid voor missionair en diaconaal werk, zowel in de 
eigen omgeving, als in Nederland en in de wereld. Naast wat plaatselijk en regionaal al gebeurt, voert 
de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland namens de plaatselijke kerkelijke 
gemeenten het missionaire en diaconale werk in Nederland en daarbuiten uit. Dit wordt gedaan onder 
de naam Kerkinactie. Elke plaatselijke gemeente stelt zich financieel verantwoordelijk voor een eigen 
deel in het totale missionaire en diaconale werk van onze kerken, in binnen- en buitenland. Zo draagt 
elke gemeente naar draagkracht haar eigen deel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er wordt 
geen verplichting opgelegd. Wel wordt de financiële verantwoordelijkheid voor het werk  
dat namens de diaconieën en ZWO-commissies in Nederland en daarbuiten wordt verricht, in een 
bedrag uitgedrukt, het “streefbedrag”.  
Een jaarlijks streefbedrag voor al het missionaire en diaconale werk van Kerkinactie:  
zending, werelddiaconaat, binnenlands diaconaat en missionair werk in Nederland. 
Die bijdrage heet het missionair en diaconaal aandeel. 
 

Het missionair en diaconaal aandeel bestaat uit vier onderdelen: 
  
• diaconaal aandeel binnenland (Diaconaat) 
• missionair aandeel binnenland (Missionair Werk) 
• diaconaal aandeel buitenland (Werelddiaconaat, Kinderen in de Knel en Noodhulp) 
• missionair aandeel buitenland (Zending 
 

Onze projecten zijn verdeeld over vier Items: zending, werkgelegenheid, voedselzekerheid en 
gezondheid. Sinds 2007 werkt Kerk in Actie nauw samen met ICCO, een protestants christelijke 
ontwikkelingsorganisatie die subsidie ontvangt van de Nederlandse overheid. Het programma Zending 
valt onder de verantwoordelijkheid van Kerk in Actie. Want hoewel ICCO zich verbonden weet met het 
protestantse gedachtegoed, kunnen overheidsgelden niet worden ingezet voor de verkondiging van 
het Evangelie. 
 
 
 
 


