
 

De werkgroep ZWO en de wereld in beeld 
 

Korte berichten 

 

Opbrengst Gambiaanse kommetje 

Op 13 augustus jl. is als blijk van waardering voor de door ons bakkersgilde verzorgde traktatie bij 

het koffiedrinken € 44,25 gedeponeerd in het Gambiaanse kommetje. Op zondag 3 september jl. 

(de startzondag) hebben we € 90,85 in het kommetje mogen aantreffen. Een geweldige opbrengst 

die laatste keer. Alle gevers heel hartelijk dank! En die dank geldt ook voor de dames van ons 

bakkersgilde die een voor de startzondag toepasselijke traktatie hebben gemaakt. De kerk is 

gemaakt door Willeke Willemse, geweldig! 

 

Het geld wordt beschikbaar gesteld aan de Stichting 
Onderwijs voor Gambia. Die stichting zorgt dat de 

kinderen in Sukuta Madina daarvan een warme lunch op 

school krijgen. Zo wordt onze luxe omgezet in een 

eerste levensbehoefte van kinderen wier ouders hun 

kinderen vaak geen eten kunnen geven vanwege 

geldgebrek.  
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ZWO-collectes 

Op 16 juli jl. is gecollecteerd voor de stichtingen Dorkas, 

Edukans en Light for the World. Deze stichtingen verzorgen in 

samenwerking met de Europese Unie een project om jongeren 

in Zuid-Soedan een beroepsopleiding te laten doen. Bij het 

aanleveren van de kopij voor het vorige nummer van samen 

Verder was de opbrengst van die collecte nog niet bekend. Die 

collecte heeft  

€ 241,25 opgebracht. Alle gevers heel hartelijk dank! De 

werkgroep heeft die opbrengst aangevuld tot € 400,- waardoor 

de opleiding van drie jongeren kan worden bekostigd. 

 

Op 13 augustus jl. hebben we gecollecteerd voor de Stichting 

Encelia in Willemstad (Curaçao). Deze collecte heeft € 154,77 

opgebracht. Alle gevers hartelijk dank! 
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Op 10 september jl. collecteerden we voor de Stichting Leprazending in Apeldoorn. Deze stichting 

heeft opgeroepen om geld te doneren voor noodhulp aan Nepal als gevolg van de overstromingen. 

De opbrengst van deze collecte is bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend, maar de 

werkgroep heeft besloten om naast de collecteopbrengst € 2.000,- voor dit doel toe te kennen. 

 

Meet & Greet 8 oktober 2017 

Op zondag 8 oktober staat tijdens het “Meet en Greet” samenzijn het thema ZWO centraal. U 

kunt dan nader kennismaken met onze werkgroep. Divers beeldmateriaal over de projecten van 

de afgelopen drie jaar laten wij u graag zien. Dat zal via het scherm in de Open Hof te zien zijn. 

Daarnaast verwachten wij u aanvullend te kunnen informeren over de nieuwe projecten die wij 

vanaf januari 2018 voor drie jaar zullen ondersteunen. 

 

Vanuit de kerkelijke organisatie wordt u koffie en een lunch aangeboden. Uiteraard is ook de 

traktatie beschikbaar, waarbij u uw gift in het Gambiaanse kommetje kunt doen. Het doel van die 

traktatie is ondersteuning van het schoollunchfonds van de Stichting Onderwijs voor Gambia. 

 

ZWO-ton achter in kerk 

De vakantietijd is weer voorbij! Ook nu nodigen wij u uit uw (vakantie) ansichtkaarten in de ton 

rechts achter in de kerk te doen waarop ‘ZWO’ staat. U kunt er eveneens andere zaken in doen. 

Denkt u daarbij aan postzegels, brillen, (oude) mobiele telefoons met oplader, inktcartridges, 

buitenlands muntgeld e.d. Heeft u soms nog een oude laptop staan? Wij houden ons ook daarvoor 

aanbevolen. De school in Gambia heeft daar om gevraagd. Ze hebben er minimaal vier nodig in 
verband met examens. 

 

Wilt u oude inktcartridges verpakken om te voorkomen dat rest-inkt andere zaken in de ton 

vervuilt? Met deze spulletjes zijn wij in staat steun te verlenen aan onder meer de projecten van 

Kerk in Actie. Wij danken u alvast voor uw medewerking. 

 

Terugblik startzondag 3 september 

Op de startzondag hadden wij een kraam ingericht met informatie over onze ondersteunde 

projecten. U maakte in groten getale gebruik van het Gambiaanse welkomstdrankje zonder 

alcohol. Op de tafel waren verschillende artikelen te koop waaronder dozen met diverse soorten 

kralen. Daarnaast kon u kijken naar afbeeldingen van de projecten. Ook hadden wij een kort 

filmpje met verschillende impressies uit Gambia, Pakistan en Madagaskar die via een laptop werd 

afgespeeld. 

 

Projecten 

In onze artikelenreeks ZWO willen wij u graag laten delen in de informatie die wij ontvangen en/of 

zelf opzoeken. 

 

Pakistan 

Hieronder citeren wij het volledige blog van Kor Grit. Het laatste in deze serie. 

 

Pakistanen Vertellen V: “Ze herkennen christenen aan de bezem”  

“vrijdag 8 september 2017 

Nu ik weer enige tijd in Nederland ben bestaan mijn voornaamste werkzaamheden uit het 

terugluisteren en analyseren van verhalen. In Pakistan heb ik interviews gehouden met christenen 

van diverse achtergronden. Die interviews heb ik opgenomen en nu luister ik ze terug om een 

goed begrip te krijgen van hoe christenen in Pakistan het leven ervaren. In deze vijfdelige serie 

blogs deel ik enkele verhalen van het dagelijks leven van deze Pakistanen. 

 

Christelijke straatvegers 
Toen ik eens de krant zat te lezen in de warme zon in de tuin van het Christelijk Studiecentrum 

zag ik een opvallende tekst. “Niet-moslims gevraagd”, stond boven een advertentie voor een 



vacature, de vacature was voor straatveger. De stedelijke reinigingsdienst had extra mensen nodig 

en gaf aan bij voorkeur niet-moslims aan te nemen. Een vreemde vorm van discriminatie, dacht ik 

nog, het is geen uitsluiting, maar waarom worden niet-moslims specifiek voor dit beroep gevraagd? 

Enkele maanden later hoorde ik een verhaal dat het enigszins verhelderd. 

 

 De zoon van een straatveger 

“Mijn vader was ook straatveger” zegt Francis, de man die ik interview. “Veel moslims noemden 

ons ‘Chuhra’, dat is een hele negatieve term.” Ik had eerder gehoord dat Pakistaanse christenen 

absoluut niet geassocieerd willen worden met die term. “Het is een overblijfsel van het 

kastesysteem uit India. Sommige moslims denken dat we allemaal uit lage kasten komen en onrein 

zijn, en dat we daarom enkel geschikt zijn voor schoonmaakbanen, zoals straatveger. Gelukkig 

moedigde mijn vader me aan om te studeren en kreeg ik deze baan.” Francis werk als 

leidinggevende binnen een ontwikkelingsorganisatie. “Laatst zat ik met wat vrienden op een terras 

en toen zagen we een straatveger. Iedereen wist direct dat de man een christen zou zijn. Ze 

hebben nog gelijk ook. Alle van de 1500 schoonmakers in de stadsreinigingsdienst van Islamabad 

zijn christen. Mensen hier herkennen christenen aan hun bezem.” 

 

Terwijl ik het verhaal van Francis aanhoor en besef hoe 

triest het is, bedenk ik me tegelijkertijd dat de verteller 

van het verhaal zelf ook christen is. Hoewel veel 

Pakistanen christenen misschien nog associëren met 

onreinheid en schoonmaakwerk, is Francis juist het 

levende bewijs dat Pakistaanse christenen geschikt 
kunnen zijn voor elke baan in het land.” 
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Gambia: Stichting Onderwijs voor Gambia 

De leerkracht die op de Upper Basic School in Darsilami computerles gaat geven, heeft de 

stichting gevraagd om een laptop, beamer en een pointer. Met die hulpmiddelen kan hij beter les 

geven. 

 

De stichting heeft inmiddels een laptop en een beamer geschonken gekregen. Deze zullen in 

oktober 2017 door een afvaardiging van het bestuur aan de leraar in Darsilami worden 

overhandigd. Hij krijgt dan gelijk les in het omgaan met die apparaten. 

 

Verder heeft de stichting 33 stapelbare stoelen gekregen voor het computerlokaal. Die stoelen zijn 

inmiddels in Gambia aangekomen. Met het computeronderwijs zal, evenals met de naailessen, eind 

september as. worden begonnen bij de start van het nieuwe schooljaar. 

 

 
Activiteiten wereldwijd 

Wereldvoedseldag 

Samen zijn we de kerk in actie. We geloven dat we geroepen zijn 

om te delen in gebed, in solidariteit en in gaven. Door te 

collecteren voor zending en (wereld)diaconaat maken we 

concreet dat we geloven in delen. Daarom collecteren we op 15 

oktober as. in het kader van Wereldvoedseldag voor zaaigoed en 

bijenkorf voor Zuid-Sudanese vrouwen. 

In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende 
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geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun 

kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. 

Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare 

vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen.  

 

Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, 

verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert 

deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van 

ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen. 

Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijenproject. 

 

Zendingserfgoedkalender 2018 

De Zendingserfgoedkalender 2018 is weer beschikbaar om te bestellen. In deze kalender staat de 

verbeelding van het Evangelie door christenen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika centraal. 

 

Voor 2018 zijn dat iconen en miniaturen uit Oriëntaals-

Orthodoxe kerken in Nederland. De kerken uit Syrië, 

Egypte, Ethiopië, Eritrea en Armenië worden 

voorgesteld. De kalender geeft daarnaast informatie 

over de kerkelijke gebruiken, de iconografie en hun 

presentie in Nederland. 

 
De Zendingserfgoedkalender 2018 kost € 9 per stuk.  

 

U kunt deze kalender tot 1 november 2017 via 

werkgroep ZWO bestellen:  

Contact: Albert van der Meij, Zaan 7, tel. 576098;  

e-mail: kerkenwerk@outlook.com. 
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