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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, Anneke Joffers en Alja Schutte. De commissie is in 
2018 5 maal bijeen geweest. 
 
De opbrengst van de ZWO collectes was ook in 2018 bestemd voor het in 2017 gekozen project samen met 
Kerk in Actie met als thema ‘Op zoek naar veiligheid’ met als projectnaam “De strijd tegen het water in 
Bangladesh”. Een land nog steeds getroffen door cyclonen en overstromingen. Na ook nu weer een 
noodoproep van KIA werd er op zondag 23 september een extra collecte voor de Rohingya vluchtelingen 
gehouden tijdens de jaarlijkse gezamenlijke startdienst in de Kruisheuvelkerk. Deze werd door de Diaconie 
verdubbeld. Op zondag 16 december werden er zelf gemaakte tassen verkocht, een mooi initiatief van 
Shirley Hofland uit de Dorpskerk. De opbrengst van € 240,- was ook bestemd voor het project. Zo kon er in 
2018 weer een mooi bedrag naar KIA € 4.423,39. Het totaal bedrag inclusief de noodhulp over 2017-2018 
komt hiermee op € 8.532,43. Hiermee is dit project weer ten einde. Voor 2019 zal een nieuw project gekozen 
worden. 
 
Het 40dagentijdproject van 2018 was dit keer bestemd voor de Stichting Health & Education. De bouw van 
onderwijzerswoningen in een klein dorp Agbesia in Ghana. Ferry de Lange als voorzitter van deze Stichting 
heeft met eigen ogen gezien wat er voor nodig was en besloot de helpende hand te bieden door financiële 
steun te bieden voor de bouw voor scholen, studiematerialen en studiebeurzen voor Ghanese jongeren. De 
dorpen waar de projecten plaatsvinden zijn gelegen in moeilijk toegankelijke gebieden. Juist deze gebieden 
vertonen grote achterstand en zijn vaak te klein voor hulp van grote organisaties die veelal in dichter 
bevolkte gebieden werken. In de gezamenlijke Pinksterdienst van zondag 20 mei 2018 mochten wij de 
Stichting een cheque overhandigen van € 5.000,-. Inmiddels hebben wij via foto’s mooie resultaten te zien 
gekregen. 
 
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. Opbrengst van De Leidraad over 2018 is € 141,89, in de Kruisheuvelkerk was de 
opbrengst € 161,62, in de Dorpskerk is geen zendingsbus aanwezig. 
 
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 2018 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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