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Jaarverslag ZWO 
seizoen 2013-2014 

 
Visie en doel van de commissie 
De commissie heeft als taak het werk van zending en werelddiaconaat binnen de wijkgemeente onder 
de aandacht te brengen. Bij zending en werelddiaconaat wordt gedacht aan betrokkenheid bij mensen 
in de derde wereld en hoe het evangelie met woord en daad gedeeld kan worden. Het gaat om 
wederkerigheid en uitwisseling. Welke gaven kunnen we samen delen. En welke relatie is er tussen 
de situatie ver weg en onze manier van leven hier. Naast bewustwording willen we werken aan wat we 
hier kunnen doen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. 
Naast betrokkenheid bij partners ver weg willen we geld verzamelen voor projecten. We sluiten aan bij 
de informatie en projecten van Kerk in Actie. 
In het afgelopen seizoen is voortgegaan op de lijn van langere en intensievere betrokkenheid bij een 
bepaald land/project i.p.v. versnipperde aandacht 
voor allerlei verschillende projecten. 
 
Samenstelling commissie 

− Hannie Luiten, voorzitter  
− Rianne Pas, ZWO-diaken, secretaris 
− Hein Redan 
− Anneke Schep, fairtrade 
− Elbert Grosheide, dominee 

 
Wat hebben we gedaan 
 
I. ZWO project: Brazilië. 

− COMIN – Je mag er zijn 
o Avondmaalsproject: elke avondmaalszondag is er gecollecteerd, tijdens de dienst zijn er 

tijdens de collecte via de beamer foto’s van COMIN getoond. 
o Tijdens WereldDiaconaatszondag is er voor COMIN gecollecteerd en de benodigde 

aandacht besteed 
o Kerstgroeten gestuurd en retour ontvangen 
o Tijdens de 40-dagentijd gecollecteerd 
o Zie verder bij 40-dagentijd 

− CEBI 
o Kerstgroeten gestuurd 
o Tijdens Zendingszondag gecollecteerd 
o Tijdens de 40-dagentijd gecollecteerd 
o Zie verder bij 40-dagentijd 

 
II. Gezamenlijk Classis-breed ZWO project 
Naar aanleiding van de regio-brede betrokkenheid bij Brazilië is er een regio-breed overleg geweest. 
Vooral de gemeente Aalst-Waalre, Son, Veldhoven, Ontmoetingskerk-Eindhoven zijn geïnteresseerd.  
 
III. 40-dagencampagne: Zoek de stilte – ontdek wat je beweegt 
Ook dit jaar hebben we weer volop meegewerkt om het thema van de campagne breed en 
geïntegreerd in de wijkgemeente aan de orde te stellen onder de noemer: Kom in beweging voor… 
met verschillende activiteiten: 

− SoSoSo maaltijden: 5 maart (aswoensdag) en 26 maart 
− Avondactiviteiten: 

o 5 maart: modeshow Sari, presentatie Oikos over Fairtrade kleding door Wouke Oprel 
o 26 maart: reizende film: De zee van pelgrim Antonio 

− Bezoek COMIN op 30 maart:  
o Renate Gierus van COMIN heeft deelgenomen aan de dienst (geleid door Ds Grosheide) 
o Renate en Joceline (inheemse) hebben ism Martin Mensink een middag gehad met de 

Eindhovense jeugdkerkers 
− Spaardoosjes 
− Paasgroeten 
− Actiepagina Kerk in Actie: pilot pagina  
− Fototentoonstelling 
− 40 dagen brief 

 
De samenwerking met de verschillende groepen en mensen die een rol spelen in de kerkdiensten was 
intensief en vruchtbaar..  
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IV. Fairtrade Kerk 

− Het Fairtrade Kerk keurmerk is aangevraagd en toegekend. 
− Op 31 augustus wordt het keurmerk uitgereikt 
− Zie 40-dagentijd voor Fairtrade activiteiten 
− Fairtrade artikelen verkopen tijdens avondmaalszondag, die zo mogelijk aansluiten op de 

inzameling voor de voedselbank vanuit de diaconie 
− Fairtrade avondmaalswijn Eindhoven-breed geïntroduceerd; nog niet helemaal rond.  

 
V. Publiciteit 

− elke wijkbrief een stukje tekst over actuele thema’s 
− SAMEN: in het wijkdeel een kleine zwo-bijdrage en wij verzorgen ook het ZWO-stukje op de 

pagina Dienen. Hierbij zorgen wij wel voor Eindhoven-breed nieuws 
− website:nieuwsberichten doorgeven en verslaggeving van activiteiten  
− prikbord: posters over projecten, inkomstenoverzichten Brazilië avondmaalsproject en andere 

relevante ZWO-info 
− interessante zaken uit de Nieuwsbrief van Kerk in Actie publiceren 
 

VI. Andere ZWO-activiteiten 

− Vredesweek september 
− Rechststreekse mailing KiA  COMIN voojaar 2014 
− Verkoop van 10 agenda’s (bij gebrek aan MZK). Deze agenda was minder in trek dan de 

kalender. 
− Verkoop van Paasgroeten (35 dubbele kaarten) 
− Verzamelen van cartridges 
− Uitdelen Vandaar 4x per jaar. Per keer 30 stuks 
− Grootstedelijk ZWO overleg: Adventskerk, Johanneskerk, Kruispuntgemeente 
− Bijeenkomsten in de regio bezocht, waar Brazilië gerelateerde sprekers waren 
− Groeten aan de Mevlana moskee gestuurd tijdens de Ramadan, zomer 2014 
− Groepje “Rechtvaardigheid en economie” (als vervolg op ‘Kerk en banken’ is Eindhoven breed 

bezig. Het College van Diakenen is een visie documentje aangereikt. Langzaamaan 
ontwikkelen zich wat activiteiten. 

− Vanuit ZWO start in september 2014 een groepje: ”Bijbellezen” in maatschappelijke en 
economische processen gestart. Deelnemers zijn meest beleidsmakers in de politiek, in het 
bedrijfsleven of andere maatschappelijke organisaties. Het gaat hierbij om minimaal drie 
bijeenkomsten en de resultaten worden uitgewisseld met een soortgelijke groep in Brazilië.  

 
Evaluatie 

− Wij zijn blij met wat we hebben kunnen doen. Ook de 
terugkoppeling van het onder de aandacht brengen van 
projecten en hiervan een extra collectebijdrage in terugzien, laat 
zien dat onze commissie een goede weg is ingeslagen 

− Over de samenwerking en de afstemming in de 40-dagen tijd 
zijn we positief: het gezamenlijk overleg over de invulling van de 
40 dagentijd is goed bevallen 

− We zijn blij dat Anneke Schep ons helpt met Fairtrade en Ds 
Grosheide aanwezig is bij de vergaderingen en de ZWO 
onderwerpen in verschillende diensten integreert 

− Het is goed om deel te nemen aan Kerk in Actie projecten die 
door de Classis gedragen wordt: goede informatie stroom & 
mensen uitnodigen voor diensten 

− Goed om te zien dat er vanuit de classis interesse is om een 
gezamenlijk land te kiezen voor een KiA project 

− Eindhoven breed werken we goed samen 
− Goede samenwerking met andere groepen binnen de kerk 

 
Plannen 2014-2015 

− CEBI 
o Doorgaan met Brazilië project: CEBI (zending)  
o Sietske Blok uitzenden naar CEBI vanaf januari 2015. 

− Fairtrade 
o Onthulling Fairtrade Kerk keurmerk eind augustus, aandacht voor Fairtrade Kerk keurmerk 

continueren 
o Fairtrade producten blijven verkopen en blijvende aandacht voor bewustwording  
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o Activiteit rondom kritisch bankieren. 
− Communicatie 

o Continuering Reguliere PR (wijkbrief, Samen, website) 
o Verspreiding Vandaar 4x per jaar 
o Deelnemen aan rechtstreekse mailing KiA in voorjaar 2015 

− Overig 
o Vredesweek in september 
o Aandacht voor de 40dagen campagne 
o Ramadangroet 2015 half juni 
o Intensievere samenwerking met ZWO Adventskerk 

− Zoeken naar minimaal één nieuw lid. 
 
Overzicht (collecte)opbrengsten COMIN en CEBI 
Van augustus 2013 tot juni 2014 
 

Omschrijving Inkomsten 

Collectes COMIN € 1618 

Collectes CEBI € 745 

SoSoSo maaltijden € 147 

Spaardoosjes € 741 

Rechtstreekse mailing via Kerk in 
Actie (41 giften uit 556 adressen) 

€ 1.040 

 


