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De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van de Protestantse 
Gemeente te Leidschendam heeft 6 leden: voorzitter Margreet Meijer, secretaris, Dory de Niet-den Dulk, 
notulist Krijn Jongejan, en drie leden Aag Waasdorp en Anneke Joffers en als nieuw lid mochten wij Alja 
Schutte verwelkomen. De commissie is in 2017 6 maal bijeen geweest. 
 
In januari 2017 is er een nieuw ZWO project gestart samen met Kerk in Actie met als thema ‘Op zoek naar 
veiligheid’ de projectnaam is “De strijd tegen het water in Bangladesh”. Een land regelmatig getroffen door 
cyclonen en overstromingen. Hulp bieden aan mensen die dakloos zijn geworden. Bevolking voorbereiden 
op mogelijke rampen en de gevolgen beter op te vangen. 
In de Nieuw Jaarsdienst werd een presentatie gegeven d.m.v. een filmpje over de strijd tegen het water en 
de gevolgen. De film begon met de watersnoodramp van 1953 en was een golf van herkenning voor veel 
gemeenteleden in onze kerk. Met steun van onze gemeente kon er in 2017 weer een mooi bedrag naar KIA 
totaal € 4.109,04. Een oproep van KIA om het Noodfonds voor Bangladesh te steunen was de aanleiding om 
de opbrengst van de collecte tijdens de jaarlijkse startdienst op zondag 24 september hiervoor te 
bestemmen. De diaconie van onze gemeente heeft dit bedrag verdubbeld.  
 
Het 40dagentijdproject van 2017 was dit keer bestemd voor de Stichting Manneka. Het slaan van een 
waterput in bush-dorp Tomah town beach, Liberia. Een kleine stichting die zich inzet voor schoon drinkwater 
in Liberia. Het dorp kent zo’n 100 inwoners die leven van kleinschalige landbouw en visserij. Er zijn geen 
voorzieningen en er is ook geen eigen waterpuit in het dorp. Drinkwater wordt uit de nabijgelegen kreek 
gehaald. De stichting Manneka is opgericht door de Liberiaan Mambu Quoi en zijn Nederlandse echtgenote 
Anneke de Kok. Vanuit hun huis zijn zij 10 jaar geleden begonnen met kleinschalig hulpverlenings- en 
kinderwerk. Als er voldoende financiële middelen beschikbaar waren werd er een waterput gebouwd. Sinds 
2008 is er in Nederland een support groep om het werk van Mambu en Anneke te ondersteunen. In de 
Pinksterdienst van zondag 4 juni mochten wij een cheque overhandigen van € 5.500,- aan de voorzitter 
Gerrit Jan Otterman. De put was inmiddels geslagen toen bekend werd dat we het beoogde bedrag gingen 
halen. Dit om het regenseizoen voor te zijn anders had het 9 maanden moeten wachten. 
 
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 2017 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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