Jaarverslag 2016 Commissie ZWO
In het jaar 2016 hee. ZWO namens u weer een groot aantal projecten van met name Kerk in Ac@e
ﬁnancieel kunnen ondersteunen. Zoals:

-

-

-

Een zendingsproject voor opbouw van Christelijke Gemeenschappen in Bangladesh.
Een project voor een predikantenopleiding in Kameroen.
Een zendingsproject “Steun zoeken in de Bijbel” in de Golfstaten.
In Myanmar een project om te zorgen voor inkomen voor vrouwen en jongeren.
In Columbia is het project Geloven in Verzoening, waar Inge Landman via Kerk in Actie bij
betrokken is ondersteund.
Een project voor onderwijs voor werkende en ontheemde kinderen in Colombia.
Een project voor opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda.
Een project om fietsen voor gezondheidsmedewerkers in Zambia aan te schaffen.
In Zambia is het Ndola-project om een jeugdcentrum op te richten succesvol ondersteund. Er
is daar een ontmoetingscentrum voor jeugdclubs opgericht, er wordt instructie gegeven om
aids te voorkomen, en zijn er diverse onderwijsprojecten en cursussen gestart.
Een project tegen seksueel geweld in Nicaragua en Guatemala.
Het project “Kinderen in de Knel” krijgt al jaren financiële ondersteuning en hierover wordt
de gemeente steeds geïnformeerd. Hoewel het een al lang lopend programma is, en de
kinderen van weleer inmiddels geen kinderen meer zijn, blijken er altijd weer nieuwe
generaties kinderen te zijn die geholpen moeten worden.
De zendingskalender is onder de aandacht gebracht en verkocht.
Met behulp van schrijfacties werden gemeenteleden gestimuleerd om brieven en kaarten aan
gevangenen te schrijven.
In kerkdiensten en in de kerkbode is aandacht gegeven aan werelddiaconaat- en
zendingszondagen.
Ontvangen bestemmingsgiften hebben betrekking op giften van derden voor projecten in met
name Myanmar. Daarnaast zijn er giften ontvangen voor de stichting Friends of the Poor in
India en voor het project geloven in verzoening in Colombia.

Voor informatie of vragen kunt u mailen naar boxman@schaakshop.nl of bellen naar 4578908.
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