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De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van de Protestantse 
Gemeente te Leidschendam heeft 7 leden: voorzitter Margreet Meijer, secretaris, Dory de Niet-den Dulk, 
notulist Krijn Jongejan, en nog drie leden Aag Waasdorp, Coert Bregman en Anneke Joffers, erelid is mw. 
Dusseljee. De commissie is in 2015 5 maal bijeen geweest. 
 
De opbrengst van de ZWO collecte was in 2015 bestemd voor het in 2014 gekozen Kerk in Actie project: 
Fietsambulances voor Malawi. Malawi is een van de armste landen in Afrika en de bewoners hebben 
slecht toegang tot de meest eenvoudige vorm van gezondheidszorg. Zwangere vrouwen hebben 
onvoldoende kennis van de zorg rondom zwangerschap en bevalling en daarom is de babysterfte in het 
kraambed hoog. Met de introductie van de fietsambulance in de lokale gemeenschappen kunnen zwangere 
vrouwen op tijd naar de lokale ziekenhuizen worden gebracht, waar de noodzakelijke medische zorg 
beschikbaar is. Kerk in Actie heeft met steun van partnerorganisaties en lokale kerken het Uchembere 
Netwerk in Leven geroepen. Dit netwerk brengt ruim 125 moedergroepen essentiële kennis bij over 
geboorte, borstvoeding en gezondheid. Zo leren de plattelandsmoeders het belang van professionele zorg 
kennen en durven ze er ook voor te kiezen in het ziekenhuis te bevallen in plaats van thuis.  D.m.v. een 
ansichtkaart uit te delen in de Nieuwjaarsdienst van 4 januari 2015 en m.m.v. jongelui die op een ludieke 
manier met een bakfiets luid op een trompet spelend de kerk in kwamen, zijn we met dit tweejarig project 
gestart. Over het jaar 2015 is hiervoor een bedrag van € 3.884,77 d.m.v. collectes en giften ingezameld. 

In 2015 heeft de ZWO-commissie een verzoek gekregen van Ds. Fulco de Vries-Bouwstra voor  het 
40dagentijd project. Er is geld ingezameld voor de Stichting OOG voor Brunapeg. Stichting ‘OOG voor 
Brunapeg’ is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de ondersteuning van vier scholen in Brunapeg, 
Zimbabwe. Zij voorzien de scholen van financiële middelen en advies om kinderen en leraren een veilig en 
verantwoord schoolklimaat te bieden. Een respectvolle samenwerking met de lokale gemeenschap van 
Brunapeg staat daarbij voorop. Stichting ‘OOG voor Brunapeg’ streef naar een situatie waarin de scholen in 
Brunapeg financieel onafhankelijk zullen zijn, waarin de kinderen goed kunnen worden onderwezen en 
daarmee een toekomstperspectief verkrijgen dat kan bijdragen aan een welzijn en de zelfredzaamheid van 
de gehele Brunapeg-gemeenschap. Zij zijn voor 100% afhankelijk van particuliere donaties en giften van 
fondsen of bedrijven. De financiële bijdragen komen direct terecht bij de scholen van Brunapeg: zij hebben 
ter plaatse een klein netwerk van vertrouwenspersonen om alle transacties zorgvuldig en eerlijk te laten 
verlopen. Het 40dagentijdproject 2015 ging om meubilair voor drie klaslokalen voor één van de gebouwen 
van de Brunapeg Primary School. De aankoop van nieuwe tafeltjes en stoeltjes voor de leerlingen, mede 3 
tafels en stoelen voor de leerkrachten. Het project heeft € 4.000,- opgebracht en de cheque is in de 
Pinksterdienst door onze voorzitter M. Meijer overhandigd aan de voorzitter van Stichting ‘OOG voor 
Brunapeg’. Inmiddels is het hele project, gemaakt door lokale partijen, gerealiseerd en in februari 2016 
konden de kinderen en leerkrachten het nieuwe meubilair in gebruik nemen. Voor meer informatie verwijzen 
we naar onze website. 
 
De inhoud van de Zendingsbussen is m.i.v. 1 juli 2015 bestemd voor Lokale Missionaire Activiteiten. Te 
denken aan momenten wanneer we als kerken geopend zijn i.v.m. een lokaal evenement waarbij we 
mensen van buitenaf ontvangen. De ZWO-commissie ziet dit ook als een vorm van zending. Tot 30 juni was 
de opbrengst bestemd voor Martin Ossewaarde en is door de penningmeester Diaconie het bedrag van 
totaal € 87,71 overgemaakt aan de Thuisfrontcommissie. 
 
In de vergadering van 30 september is besloten om in de 3 kerken ook een verzamelbak voor oude 
mobieltjes en lege inktcartridges neer te zetten. Deze worden ingezameld ten gunste van de stichting 
Hulphond Nederland, ze kunnen ingeleverd worden bij Auto Centrum Leidschendam aan de Oude 
Middenweg. Wordt inmiddels dankbaar gebruik van gemaakt. 
 
In 2015 is wederom aandacht gevraagd voor de collectes van Kerk in Aktie door middel van publicaties in 
het kerkblad, onze website en liturgieafkondigingen. Daarbij werd gebruik gemaakt van het materiaal dat 
door Kerk in Actie beschikbaar werd gesteld. 
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Voor de geldwerving ten behoeve van de diverse acties die door Kerk In Actie worden aanbevolen, wordt 
o.a. gebruik gemaakt van de op naam gestelde mailing, die 1 x per jaar aan de gemeenteleden wordt 
gestuurd. In 2015 was deze bestemd voor Noodhulp Syrie en Irak. Een persoonlijke brief in samenwerking 
met KIA wordt naar onze gemeenteleden verstuurd. De opbrengst hiervan was € 3.065,50 (107 giften) 
Verder via de collecteposters en reguliere collectes tijdens de erediensten. 
 
Vastgesteld in de vergadering van  
 
23 augustus 2016 
 
 
 
 
 
 
 


