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ZWO werkplan 2016-2017 Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk te Giessendam-Neder-Hardinxveld
Inleiding
Leidraad voor dit werkplan seizoen 2016-2017 is het beleidsplan 2015-2018, versie 1.2, d.d.
september 2016. De daarin genoemde missie en doelstelling en kerntaken worden in dit
werkplan uiteen gezet tot concretere plannen voor dit seizoen.
Missie en doelstelling van de ZWO is;
Zien, bewogen worden en in beweging komen
Meer oog hebben voor de behoeften en noden in de wereld. Waar helpen ook delen is.
De kerntaken zijn: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
De kerntaken worden uiteengezet in de volgende subtaken:
- het met elkaar nadenken over het doel, de inhoud en de vormgeving van de ZWOactiviteiten in de kerkelijke gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld;
- het steunen en inspireren van elkaar;
- het met elkaar kennis delen en informatie uitwisselen;
- het inventariseren en keuzes maken van projecten, waarbij wordt ingestoken in de
Kerk in Actie-projecten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN);
- het ontplooien van en bekendheid geven aan activiteiten op het gebied van
vorming en toerusting;
- het samen organiseren van projecten, acties en dergelijke;
- het verkrijgen van financiële middelen door middel van collectes voor ZWOprojecten, vrijwillige bijdragen van gemeenteleden, opbrengst offerblokken,
verkoop derde wereldproducten etc., activiteiten door de jeugd en overige
gemeenteleden e.d.
De ZWO-commissie vindt aansluiting en ondersteuning binnen de classicale ZWOcommissie, gericht op de projecten van de PKN onder de naam Kerk in Actie. De
deelnemende kerken zijn: Alblasserdam, Boven-Hardinxveld, Molenaarsgraaf-Brandwijk,
Neder-Hardinxveld-Giessendam, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht.
Samenstelling
De personele bezetting van de ZWO-commissie kan wisselen gedurende het seizoen, omdat
de bestuursleden niet voor een bepaalde periode worden gekozen.
De bezetting voor het seizoen 2016-2017 bestaat uit;
Tessa Besems
Prins Hendrikstraat 22
Voorzitter
Chris Kafoe
Breedewaij 44
Secretaris
Moniek Klop
Amerhof 17
Penningmeester
Marco Lijst
Van Leijdenstraat 40
Commissielid
Ten tijde van het schrijven van dit werkplan wordt gezocht naar extra commissieleden voor
versterking van de commissie. De voorkeur gaat uit naar een commissie van vijf à zes leden
(3 bestuursleden, 2 à 3 commissieleden).
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Het zoeken van extra commissieleden gebeurt door een actieve benadering van
gemeenteleden. In de reguliere vergadering wordt besproken welke personen worden
benaderd. Eén van de speerpunten in het beleidsplan van de kerkenraad is aansluiting
zoeken bij de jongvolwassenen. Derhalve kijken we bij het zoeken naar versterking voor de
commissie voornamelijk naar gemeenteleden die in deze groep vallen.
Voor besturen van de commissie en organisatie van de diverse activiteiten zijn er gedurende
het seizoen diverse vergaderingen, te weten:
Commissievergaderingen (5 à 6x per seizoen);
Classisvergaderingen (2x per seizoen, afvaardiging van de commissie);
Overleg voor bespreking van projectdiensten (eventueel met predikant);
Overleg voor bespreking van activiteiten (40-dagentijd, lopend vuurtje);
Gezamenlijke vergadering met alle commissies uit de kerk (2x per seizoen).
De vergaderingen worden, behoudens de classisvergaderingen, om de beurt bij de
commissieleden thuis gehouden. De gastheer/-vrouw opent de vergadering en sluit deze af.
In de commissievergaderingen wordt een vaste agenda aangehouden waarin de projecten
en overige bezigheden worden besproken en acties worden vastgelegd rondom de te
organiseren themadiensten en overige activiteiten.
Projecten
De deelnemende gemeenten van de classis ondersteunen een drietal projecten onder het
thema ‘Versterk de Kerk’. Deze projecten worden ondersteund voor de periode van juli 2015
t/m juni 2018. In de eerste classisvergadering van elk jaar doet elke gemeente een financiële
toezegging die vastgelegd wordt voor dat komende jaar. Voor het seizoen 2016-2017 heeft
onze gemeente een financiële bijdrage toegezegd van € 2.500,- (€1.250,- in 2016 en
€1.250,- in 2017).
De projecten die onder voorgenoemd thema vallen zijn (met Kerk in Actie-projectnummer):
 Lutherse Broederkerk in Kameroen (Z009037)
 Cedepca in Guatemala (Z009213)
 Isa-e-Church in Bangladesh (Z009378)
Sinds juli 2016 zijn hier door Kerk in Actie de volgende twee projecten aan toegevoegd:
 Ruimte voor christenen in Pakistan (Z009305)
 Kerken als bakens van hoop in Syrië (N000693)
Naast de classicale ondersteuning van voorgenoemde projecten, ondersteunt onze kerkelijke
gemeente (buiten Kerk in Actie om) voor dezelfde periode de stichting Bright Star in India
(bsenl.nl).
Voor het seizoen 2016-2017 heeft onze gemeente een financiële bijdrage van € 800,toegezegd.
De projecten worden op de volgende wijze onder de aandacht gebracht:
 Projectdienst; vier geplande diensten per jaar. Per dienst wordt één van de projecten
uitgelicht en i.s.m. de predikant tijdens de dienst onder de aandacht gebracht;
 Via weekbrief en/of contactblad.
Door middel van de volgende speerpunten willen de gemeenteleden komend seizoen meer
betrekken bij de projecten:
 Website vernieuwen zodat alle projecten juist worden genoemd;
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In een aantal achtereenvolgende weekbrieven de projecten nogmaals de revue laten
passeren;
Projectinformatie uit de weekbrieven van Kerk in Actie omzetten in concrete
(periodieke) informatie en deze delen met de gemeenteleden via de nieuwsbrief en/of
contactblad;
Vernieuwen in de projectdiensten (juiste sprekers uitnodigen, evt. bijzondere ‘lokale
gebruiken’ in kerkdiensten laten terugkomen).

Toelichting op de projecten
Lutherse Broederkerk in Kameroen: Duurzame landbouw en predikantenopleiding
Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een
kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Via
Kerk in Actie steunt u twee van hun programma’s: duurzame landbouw voor
voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.
De Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden en 1.300 kerken in Noord-Kameroen in een
gebied zo groot als Nederland. De kerk is actief betrokken bij het onderwijs en de
gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de landbouwmethoden en microkrediet
voor kleine ondernemers. De kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch
materiaal in vijftien lokale talen. Zo is de kerk een plek voor groei, bezinning en gebed
geworden voor de boerengemeenschap van Noord-Kameroen.
Cedepca in Guatemala: Vrouwen laten hun stem horen in kerk en samenleving
Vrouwen in Guatemala worden dagelijks gediscrimineerd en velen hebben te maken met
huiselijk geweld. Hoe kunnen zij ervaren dat zij van waarde zijn? En hoe kan de kerk in
Guatemala hen daarbij helpen? Zowel mannen als vrouwen kunnen bij Cedepca een
theologische opleiding en cursussen volgen voor inspirerend leiderschap voor een sociaal
sterke kerk die de bevrijdende kracht van het Evangelie uitdraagt.
Vrijheid voor vrouwen en opleidingen voor een sterke kerk
Cedepca werkt vanuit de overtuiging:
• Geweld tegen vrouwen moet stoppen.
• Vrouwen mogen trots zijn op zichzelf.
• Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is belangrijk.
• Er zouden meer vrouwelijk leiders in de kerk moeten komen.
Isa-e-Church in Bangladesh: Opbouw van christelijke gemeenschappen in islamitisch land
Christenen die vroeger moslim waren, hebben het niet gemakkelijk in Bangladesh. Ze vinden
rust en vrede in het christelijk geloof, maar krijgen ook weerstand van familie, vrienden en
gevestigde kerken. Ze voelen zich niet altijd thuis in de bestaande Bengaalse kerken. De
organisatie Isa-e-Church Bangladesh ondersteunt deze christenen daarom bij het opbouwen
en vormen van eigen gemeentes en geloofsvormen: tussen kerk en moskee in.
Het Evangelie staat centraal op een manier die past bij de cultuur en tradities van deze
christenen. In de erediensten zijn daarom veel islamitische vormen te vinden. De
gemeenteleden zitten bijvoorbeeld vaak op de grond, bidden met open handen. Om deze
zelfde reden heeft de organisatie een bijbel geschreven waarin Sanskriet-woorden
vervangen zijn door Arabische woorden. Zo zijn de bijbelverhalen ook voor mensen met een
islamitische achtergrond herkenbaar. Isa-e-Church stimuleert deze jonge kerken om ook
maatschappelijk actief te zijn in hun eigen samenleving.
Ruimte voor christenen in Pakistan: In Pakistan maken christenen maar twee procent van
de bevolking uit, een kleine minderheid van kwetsbare mensen. De meesten van hen leven
in armoede op het platteland. De kerk is voor hen een veilig toevluchtsoord. En dat is
broodnodig in een land waar nauwelijks plaats lijkt te zijn voor hen.
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De kerk speelt niet alleen een grote rol in het leven van de christenen in Pakistan, maar is
ook een belangrijke gesprekspartner voor de overheid. Hoewel er niet veel christenen zijn in
Pakistan, schieten kleine onafhankelijke kerken als paddenstoelen uit de grond. De Kerk van
Pakistan is de grootste protestantse kerk van het land en wordt gevormd door
presbyterianen, methodisten en anglicanen. Samen met de katholieke kerk fungeert de Kerk
van Pakistan als spreekbuis naar de overheid. En dat is hard nodig. Want nog altijd worden
er aanslagen gepleegd tegen minderheden. Samen met moslims zet de kerk zich in voor een
open Pakistan, waar plek is voor iedereen.
Kerken als bakens van hoop in Syrië: Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië.
Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en
veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan
iedereen die bij hen aanklopt. Samen met uw kerk steunen we de kerken in Syrië, zodat zij
moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen
niet met lege handen staan.
Samen met uw kerk ondersteunen we het diaconale werk van de Syrisch Orthodoxe Kerk. In
het hele land helpen zij mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken
zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms draagt de kerk ook de kosten voor
operaties.
Daarnaast ondersteunen we het Grieks-Orthodox Patriarchaat van Antiochië (GOPA). GOPA
zette naast haar vele noodhulpprogramma’s ook een diaconaal programma op om gezinnen
uit de eigen kerk of achterban te ondersteunen. Deze steun bestaat uit een eenmalige
financiële bijdrage waarmee gezinnen voedsel, kleding of medicijnen kopen of een tijdelijk
onderkomen betalen.
Dit project stond centraal tijdens de 40dagentijdcampagne 2016.
Bright Star in India: “Streven om kansarme kinderen bright stars te laten worden in de
samenleving”
Miljoenen mensen in India vechten dagelijks om te overleven. Een klein beetje aandacht
voor deze mensen kan al het verschil maken om de negatieve spiraal om te buigen van
overleven naar leven. Door onder meer kwaliteitsonderwijs te geven, de inzet om de
leefomgeving te verbeteren en de passie om wezen op te vangen, wil Bright Star hoop en
kansen geven aan hen die in de achterbuurten van Pune wonen.
Bright Star House is een weeshuis voor kinderen met aids. Kinderen die in India aan hun lot
worden overgelaten. Toen deze kinderen vervolgens niet welkom waren op de scholen, is
met Bright Star Education (BSE) gestart. “Alle kinderen hebben gelijke rechten, dus ook
kinderen met aids”, was de motivatie. In India zijn kinderen verplicht basisonderwijs te volgen
op reguliere scholen. Scholen waar nauwelijks of geen onderwijs wordt gegeven. Regelmatig
staan er geen of ongemotiveerde leerkrachten voor de klas. Aandacht voor het individuele
kind is nauwelijks aan de orde. BSE voorziet in onderwijs aan kinderen tot zes jaar. Hier
krijgen de kinderen al lessen Engels, lezen, rekenen en andere vaardigheden. Ze gaan
vervolgens met een voorsprong naar de basisschool. Voor of na schooltijd bezoeken de
kinderen de school van BSE waar ze aanvullende en hoog kwalitatieve lessen krijgen.
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Andere activiteiten
Naast de ondersteuning van de projecten is er nog een aantal aanvullende activiteiten die tot
de taken van de ZWO-commissie behoren. Deze worden hieronder toegelicht.
40-dagentijd
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer,
bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus en bij het lijden van onze naasten,
dichtbij en ver weg. Dit proberen we als ZWO-commissie vorm te geven door de
verschillende commissies binnen de kerk samen te brengen en gezamenlijk een invulling
hieraan te geven, waarbij de ZWO-commissie de coördinatie verricht.
Komend jaar (2017) is de 40-dagentijd van Aswoensdag 1 maart t/m Stille Zaterdag 15 april.
Tijdens de 40-dagentijd maken we gebruik van het materiaal van Kerk in Actie.
Het thema voor de komende 40-dagentijd is: ‘Sterk & Dapper (Deel als Jezus)’. Kerk in Actie
draagt zes projecten aan die we tijdens de 40-dagentijd ondersteunen.
Vast terugkerende onderdelen hierin zijn:
 Verspreiding van de 40-dagentijdkalender onder de gemeenteleden;
 Verspreiding van spaardoosjes (t.b.v. de zes projecten) onder de
gemeenteleden;
 Organisatie van de ochtenddiensten i.s.m. de predikanten. Hierbij aansluiting
zoeken bij de bijbelteksten uit de 40-dagentijdkalender;
 Per ochtenddienst wordt één van de projecten onder de aandacht gebracht en
wordt een ‘tip’ meegegeven aan de gemeenteleden om in het dagelijks leven de
week erna stil te staan bij het project;
 Opbrengst van de ZWO-collecten en offerblokken alsmede de spaardoosjes die
de gemeenteleden thuis hebben gekregen, is bestemd voor de zes projecten en
wordt evenredig hierover verdeeld;
 De Kindernevendienst volgt het project van Kind op Zondag, dat naadloos
aansluit bij de informatie van Kerk in Actie;
 Organisatie van een activiteit door de diaconie;
 Organisatie van één clubavond per leeftijdscategorie, aansluitend op het thema
en/of één van de projecten:
Speerpunten voor de komende 40 dagentijd zijn:
 Projecten beter onder de aandacht brengen in de ontmoetingsruimte;
 Bekostiging 40-dagentijdkalenders met extra collecte?;
 Proberen de jeugd beter te betrekken door clubs/catechese/Whats-Up actiever te
betrekken. Eventueel zelf een clubavond mee-organiseren. Bij voorkeur iets
‘actiefs’ doen dat aansluit bij één van de projecten;
 Spaardoosjes beter onder de aandacht brengen.
Aanvullende projectondersteuning
Gedurende het seizoen worden er twee tot vier “vrije” doelen van Kerk in Actie met een
eenmalige gift ondersteund. De grootte van deze gift is afhankelijk van de financiële situatie
op dat moment.
‘Lopend Vuurtje’
Organiseren ‘Lopend Vuurtje’ in samenwerking met meerdere kerken / ZWO-groepen uit de
regio. Fietstocht op zaterdag voor Pinksteren tussen verschillende kerken in de regio, met
als doel gelden bijeenbrengen voor een van te voren afgesproken ZWO-doel. Uit
Hardinxveld neemt ook de Hervormde kerk hieraan deel.
Op de fietsdag zelf stellen diverse gemeenten hun kerk open, waarbij deze dienst doet als
‘rustpunt’ voor de fietsers. Daarnaast kan de kerk dan bezichtigd worden. Met de Hervormde
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kerk is de afspraak gemaakt om beurten de kerk open te stellen. In 2016 is de Hervormde
kerk aan de beurt geweest. 2017 zullen wij waarschijnlijk onze kerk open stellen.
Communicatie
De commissie informeert de gemeente door oproepen, artikelen, etc. te plaatsen in de
weekbrief die per mail wordt verstrekt, het Contactblad dat één keer per twee maanden
verschijnt of via de website.
Gemeenteleden kunnen in contact komen door de commissieleden aan te spreken, te bellen
of te mailen naar het e-mailadres van de ZWO (zwo@pknhardinxveld.nl).

Hardinxveld-Giessendam,
December 2016
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