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Jaarverslag 2019 
 
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 

2019 4 maal bijeen geweest. 

 

De opbrengst van de ZWO collectes was ook in 2019 bestemd voor het in 2018 gekozen project samen met 

Kerk in Actie met als thema Een inkomen voor boeren – Pakistan. Meer dan de helft van de Pakistaanse 

bevolking werkt in de landbouw. Veel gezinnen boeren op een klein stukje grond. Dat levert vaak 

onvoldoende op om het gezin te eten te kunnen geven. Deze gezinnen zijn extra kwetsbaar bij 

tegenvallende oogsten, omdat zij geen andere bronnen van inkomsten hebben. In de arme regio Zuid-

Punjab ondersteunt REEDS, partnerorganisatie van Kerk in Actie, christenen en kasteloze hindoes om hun 

inkomsten te verhogen. Als religieuze minderheden zijn zij extra kwetsbaar. Velen hebben nauwelijks 

onderwijs kunnen volgen omdat ze in afgelegen gebieden wonen. REEDS ondersteunt deze gezinnen om 

naast de landbouw ook inkomsten te verwerven uit andere activiteiten, bijvoorbeeld als bijvoorbeeld 

loodgieter, elektricien, assistent-veearts of met een winkeltje. REEDS geeft vak trainingen en verstrekt 

leningen aan gezinnen die niet in aanmerking komen voor een lening bij een bank. Ook helpt REEDS 

gezinnen om hun inkomsten uit hun landbouwproductie te verhogen. Zo leren ze boeren te onderhandelen 

om een betere prijs voor hun producten te kunnen vragen. Ook worden boeren in contact gebracht met 

afnemers om tussenhandel uit te schakelen. Dankzij de inzet van REEDS kunnen 215 gezinnen hun 

inkomsten en daarmee hun levensstandaard verbeteren. Wij als PGLeidschendam hebben met de collectes 

en een extra actie in december 2019, verkoop van amaryllisbollen, een mooi bedrag opgehaald te weten  

€ 3.765,30. Onze doel is hiermee gehaald voor het eerste jaar. Inmiddels is bij ons bekend dat het project tot 

juni 2019 heeft geduurd, de financiering is daarna stopgezet. Kerk in Actie heeft ons een ander project 

voorgesteld, ook in Pakistan. Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD), 

partnerorganisatie van Kerk in Actie, is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het 

zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. NOAD organiseert voor 575 arme gezinnen micro 

ondernemersgroepen. Binnen die groepen krijgen de landloze arbeiders training, technische kennis, klein 

startkapitaal en begeleiding voor een micro-onderneming. De geplande micro ondernemingen zijn o.a. 

verkoop van groenten, eieren, melk, alledaagse gebruiksartikelen, reparatie van fietsen of mobiele telefoons. 

Naast de realisatie van micro-ondernemingen geven zij ook veel aandacht aan het creëren van 

bewustwording voor ondernemerschap bij duizenden andere kwetsbare gezinnen. Aangezien onze Diaconie 

pas aan het eind van een project de financiën overmaakt zal het opgehaalde geld voor het laatstgenoemde 

project bestemd worden. Als ZWO-commissie vonden wij dit het best passen gezien de feiten. 

 

Het 40dagentijdproject van 2019 was dit keer bestemd voor de Stichting Zulu Aid. ‘Levenslessen’ voor 

jonge Zuid-Afrikanen. In Zuid-Afrika zijn HIV en Aids een van de grote problemen waarmee jongeren 

worden geconfronteerd. De Nederlandse stichting Zulu Aid ondersteunt vanuit Nederland diverse projecten 

om jongeren in de provincie Kwazulu Natal te helpen hun leven op de rails te krijgen, want niet alleen 

HIV/Aids, maar ook werkloosheid, (huiselijk) geweld en gebrekkig onderwijs zijn uitdagingen waar jongeren 

en kinderen in Zuid-Afrika op grote schaal mee te maken krijgen. De provinicie Kwazulu Natal ligt in het 

noordoosten van Zuid-Afrika aan de Indische Oceaan. In de buurt van de grote havenstad Durban, in de 

vallei van duizend heuvels, ligt het Hillcrest Aids Centre. De Zulu’s vormen de grootste bevolkingsgroep in 

deze arme regio van Zuid-Afrika. Vanuit het Hillcrest Aids Centre krijgen mensen die in aanraking komen 

met HIV en Aids hulp, niet alleen  medische zorg, maar ook economische steun en scholing op vakmatig en 

maatschappelijk gebied. Gedurende de 40 dagentijd heeft de commissie ZWO in onze kerken actie gevoerd 

om geld in te zamelen om ca 100 jongeren te trainen in ‘levenslessen’ om sterk met 
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verantwoordelijkheidsgevoel door het leven te gaan en er ook te zijn voor anderen. Zij ontvangen steun om 

in hun eigen leven verstandige keuzes te maken, en dat zaadje ook te planten bij vrienden en familie in hun 

eigen omgeving. Het programma wordt opgezet en uitgevoerd vanuit het Hillcrest Aids Centre. Zonder deze 

steun is het moeilijk voor jonge mensen om de verleiding te weerstaan verkeerde keuzes met levenslange 

gevolgen te maken. Het resultaat van de inzameling was ook dit jaar een enorm succes en op 

Pinksterzondag 9 juni mochten wij aan de Stichting Zulu Aid een cheque van € 5.000,- aanbieden. Na de 

dienst werden er nog prachtige sierraden verkocht. Ook dit bracht nog een bedrag van € 224,50 op voor de 

kas van Stichting Zulu Aid. De commissie kon weer terug kijken op een geslaagd project. 

 

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 Kruisheuvelkerk was de opbrengst over 2019 € 145,81 in de Dorpskerk is geen 

zendingsbus aanwezig, van De Leidraad is het bedrag niet bekend. 

 

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 2019 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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