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Commissie ZWO van de Protestantse Gemeente te Leidschendam 
 

Jaarverslag 2021  
 

De commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van de Protestantse 

Gemeente te Leidschendam heeft 5 leden. 

Voorzitter: Margreet Meijer. 

Secretaris: Dory de Niet. 

Notulist: Krijn Jongejan. 

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

De commissie is in 2021 één maal bijeen geweest vanwege de pandemie. Het contact liep voornamelijk via 

e-mail. 

 

De opbrengst van de ZWO collectes was in 2021 bestemd voor Care Center “GENTLECARE”, het project is 

voornamelijk bekend in de Kruisheuvelkerk. Dinie en John Vegt hebben dit project in 1990 ondergebracht in 

onze kerk. In 2008 zijn Dinie en John in contact gekomen met Ivonne Gentle. Zij is verpleegkundige, 

verzorgde mensen aan huis. Op een dag in 2007 kwam een stervende man bij haar aan de deur vragen of 

hij bij Ivonne mocht sterven en zo geschiede en de hospice was geboren. Voor het hele verhaal zie kerkblad 

februari 2021. Ivonne heeft ons maandelijks op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief door Krijn Jongejan 

gepubliceerd. De opbrengst in 2021 was € 4.488,35 

 

Het 40dagentijdproject van 2021 was dit keer bestemd voor de Stichting HetHuis, Naast de Kruisheuvelkerk 

werd een woongebouw neergezet. Dit huis waar 18 jongvolwassenen met één of meer beperkingen zoveel 

mogelijk zelfstandig kunnen wonen en werken. Ouders hebben dit bijzondere project  samen met de 

gemeente, een woningbouwcorporatie en een zorginstelling opgezet. Bewoners krijgen een eigen studio en 

daarnaast gemeenschappelijke ruimtes voor woon- en dagbesteding. Er komt een mooie tuin rondom en ons 

40dagentijdproject heeft daar een mooi bedrag voor bij elkaar gebracht en wel € 4.500,- . Zo hebben we 

weer een mooi project afgerond. 

 

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 zeer gering in 2021, bedrag wordt 

doorgeschoven naar 2022.  In de Dorpskerk is geen zendingsbus aanwezig, in De Leidraad was het bedrag 

€ 119,80. 

 

In december was de Kerstcollecte weer bestemd voor  Kinderen in de Knel.  

De opbrengst was € 2.334,19. 

 

In de 3 kerken staat een verzamelbak voor oude mobieltjes en lege cartridges. Deze worden ingezameld ten 

gunste van de stichting Hulphond Nederland. Ze kunnen ingeleverd worden bij Auto Centrum Leidschendam 

aan de Oude Middenweg. Er word inmiddels dankbaar gebruik van gemaakt. 

 

Ook in 2021 is er aandacht gevraagd voor de collectes van Kerk in Actie door middel van publicaties in het 

kerkblad, onze website en orde van dienst. Daarbij werd gebruik gemaakt van het materiaal dat door Kerk in 

Actie beschikbaar werd gesteld. 
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