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De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van de Protestantse 
Gemeente te Leidschendam heeft 5 leden: voorzitter Margreet Meijer, secretaris, Dory de Niet-den Dulk, 
notulist Krijn Jongejan, en twee leden Aag Waasdorp en Anneke Joffers. De commissie is in 2016 4 maal 
bijeen geweest. 
 
De opbrengst van de ZWO collecte was ook in 2016 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. In de 
Nieuwjaarsdienst van 3 januari 2016 is er weer aandacht aan besteed en zijn we met de emmertjes 
rondgegaan dit bracht het mooie bedrag van € 560,15 op. Op 10 september is er tijdens Monumentendag 
een High Tea georganiseerd in De Dorpskerk. Een aantal gemeenteleden waaronder twee kinderen hadden 
allerlei lekkers gebakken. De kosten waren hierdoor € 0, - en de opbrengst € 146, - het is voor herhaling 
vatbaar. Totaal over de jaren 2015/2016 is voor het project een bedrag van € 8.179,09 d.m.v. collectes en 
giften ingezameld. 

In 2016 heeft de ZWO-commissie een verzoek gekregen van Anneke Joffers ZWO lid voor het 40dagentijd 
project. Er is geld ingezameld voor de Stichting Basic Care in Ghana (BCG). De Stichting ondersteunt het 
werk van dr. David Abdulai (helaas inmiddels overleden) op het platteland van Ghana, om lokale 
gezondheidszorg voor de allerarmsten mogelijk te maken. Vooral lepra is in deze gebieden nog een grote 
bedreiging voor de mensen. Dr. David Abdulai is zelf in Ghana geboren en getogen en heeft de grote 
gevolgen van armoede en gebrek aan medische zorg zelf aan den lijve ondervonden. Eenmaal arts heeft hij 
uiteindelijk naast zorg in twee klinieken met een groot aantal vrijwilligers een maaltijd project opgezet. Sinds 
1992 worden er dagelijks 150 maaltijden naar daklozen in Tamale gebracht. Nog nooit is er 1 dag 
overgeslagen. De auto is langzamerhand aan vervanging toe, rijd al ruim 10 jaar over onverharde wegen 
dagelijks zo’n 100 km. Daarom is de stichting een inzamelingsactie gestart te sparen voor een nieuwe auto. 
De verwachting is dat er het nu in 2017 genoeg geld is opgehaald en wij hopen dan ook binnenkort een 
bericht hierover te krijgen. In de zomer van 2017 is de auto aangeschaft. Het project heeft in onze gemeente 
€ 4.600, - opgebracht en de cheque is in de Pinksterdienst van zondag 15 mei door onze voorzitter M. Meijer 
overhandigd aan Afke de Jong van Stichting Basic Care Ghana. Voor meer informatie verwijzen we naar 
onze website. 
 
De inhoud van de Zendingsbussen is bestemd voor Lokale Missionaire Activiteiten. Te denken valt aan 
momenten wanneer we als kerken geopend zijn, i.v.m. een lokaal evenement, waarbij we mensen van 
buitenaf ontvangen.  
 
In de 3 kerken staat een verzamelbak voor oude mobieltjes en lege inktcartridges. 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. 
 
Ook in 2016 is er 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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