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Commissie ZWO van de Protestantse Gemeente te Leidschendam 
 

Jaarverslag 2020 
 
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. 

Twee algemene leden ,te weten: Anneke Joffers en Alja Schutte. 

De commissie is in 2020 vier maal bijeen geweest. 

 

De opbrengst van de ZWO collectes was in 2020 bestemd voor het Landbouwprogramma NOAD,in 

Pakistan, Dit voor  het versterken van landloze arbeiders. Wij als gemeente ondersteunen dit project. In het 

Punjabgebied heeft 70% van de plattelandsbevolking geen eigen land. Een inkomen verdienen zonder eigen 

land is moeilijk. Mensen zoeken daarom naar andere manieren om te kunnen voorzien in hun 

levensonderhoud, bijvoorbeeld als dagarbeider, tegen het schamele loon van € 1,50 per dag. Daar kan 

niemand van leven! Daarom zoeken deze mensen naar andere manieren om te kunnen voorzien in hun 

levensonderhoud. Honderden gezinnen willen een micro-onderneming starten. NOAD, de partnerorganisatie 

van Kerk in Actie, organiseert voor 575 arme gezinnen micro-ondernemersgroepen. In deze groepen krijgen 

de landloze arbeiders training, technische kennis, een klein startkapitaal en begeleiding om een micro-

onderneming op te zetten in bijvoorbeeld de verkoop van groente of het repareren van mobiele telefoons. 

Maar wat heeft de assistentie van NOAD nu voor hen betekend, wat is het verschil? Er wordt verteld over 

wat ze allemaal hebben geleerd. De landbouw staf van NOAD kwam naar hun land en gaf advies over de 

verbouw en over het vee. Ook gingen ze samen bij andere bedrijven kijken, daar hebben ze ook heel veel 

van geleerd. Ze weten nu heel goed wat het beste moment is om te planten en te oogsten. Ze gebruiken 

minder pesticides en meer natuurlijke producten en compost,daarmee zijn de oogsten beter! Ze proberen nu 

ook andere gewassen te verbouwen; zoals mosterdplanten en erwten. Het verdient echt goed en de grond 

wordt er ook nog eens beter van. De opbrengst van dit project was in 2020 € 3.825,50. Nog een mooi 

resultaat gezien de omstandigheden rond Covid. 

 

Het 40dagentijdproject van 2020 was dit keer bestemd voor de Stichting Quina Care. Verbetering van de  

gezondheidszorg in het Ecuadoraanse Amazoneregenwoud, een land in het noordwesten van Zuid-Amerika 

met een grote diversiteit aan natuur en 17 miljoen inwoners met verschillende etnische achtergronden: 

verschillende Indiaanse stammen, afstammelingen van de Spanjaarden, van Afrikaanse slaven en inwoners 

met een Arabische herkomst. Een klein deel van Ecuador maakt onderdeel uit van het Amazoneregenwoud 

en hier wonen voornamelijk Indianen die nog op traditionele wijze leven.  

Twee Nederlandse tropenartsen, Jacob en Carolien van der Ende, zetten zich, sinds 2017 in, om in dit 

gebied de gezondheidszorg te verbeteren. In het deelgebied Putumayo, op de grens met Colombia, wordt 

onder hun leiding een voormalig internaat omgebouwd tot een ziekenhuis waar de lokale bevolking vanaf dit 

voorjaar terecht kan voor medische zorg. De inwoners van dit gebied leven in traditionele omstandigheden, 

dat vaak gepaard gaat met veel gezondheidsproblemen. Er is geen toegang tot veilig drinkwater, er is 

vaak sprake van ondervoeding bij kinderen en complicaties bij (tiener)zwangerschappen. Huiselijk 

geweld, waarvan met name vrouwen het slachtoffer zijn en tropische infectieziekten zijn veel 

voorkomende problemen,evenals slangenbeten, ernstige kapmeswonden en botbreuken. Ook het 

voortdurende Colombiaanse gewapende conflict zorgt aan beide zijden van de grens voor vee l 

slachtoffers. Met de realisatie van het ziekenhuis in Puerto el Carmen komt er voor de inwoners van 

Putumayo een volledige eerstelijns en acute tweedelijns zorg, inclusief spoedoperaties en mogelijkheid tot 

opname, beschikbaar. Ook zal voor de meegekomen familie, die de patiënt tijdens de opname verzorgt, 

mogelijkheid tot verblijf zijn. De eerste fase van de verbouwing van het voormalige internaat is vrijwel 
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afgerond. Een groot deel van de inventaris is inmiddels ook verkregen, veelal gratis als donatie van 

Nederlandse zorginstellingen en ziekenhuizen. Deze goederen worden binnenkort naar Ecuador verscheept. 

Na aankomst hiervan zal het ziekenhuis opengaan. Helaas door Covid is het project lange tijd stil komen te 

liggen. Maar er wordt weer hard gewerkt momenteel om het ziekenhuis open te krijgen. Onze bijdrage voor 

dit project was € 5.000,- bestemd voor de aanstelling van een receptionist(e). 

 

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 2020 € 34,65  in de Dorpskerk is geen 

zendingsbus aanwezig, van De Leidraad was het bedrag € 151,52 

 

In december zijn er spaarenveloppen uitgedeeld in de drie kerken. Het doel was te sparen voor de 

Kerstcollecte van Kinderen in de Knel. De opbrengst was toch nog € 301,35. 

 

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 2020 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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