
4. Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking 

 

4.1  Algemeen 
De commissie ZWO is een zelfstandige, aan de Diaconie gelieerde, commissie met 
een gedelegeerde verantwoordelijkheid. Enkele malen per jaar wordt de commissie 
uitgenodigd voor een gezamenlijke vergadering met de Diaconie. 
 
4.2 Doelstelling 
De commissie ZWO wil het werk van Kerk in Actie (KiA), op het gebied van Zending, 
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, uitdragen in de Protestantse 
Gemeente Deventer. 
 
4.2. Huidige aanpak 
Genoemde doelstelling wil de commissie realiseren door projecten van KIA onder de 
aandacht van de gemeente te brengen (o.a. door informatie in de Wervel, folders en 
door afkondigingen). Ook zal aandacht en financiële steun gegeven worden aan 
noodhulpacties en projecten van KIA. Verder werkt de commissie mee aan de 
Paasgroetenactie voor gevangenen in binnen- en buitenland en aan de 
inzamelacties van KIA (postzegels en ansichtkaarten). 
De ZWO zorgt voor het beschikbaar zijn van de brieven van de maandelijkse 
schrijfacties van Amnesty international. 
Samen met de Wereldwinkel bemenst de commissie een kraam op de Kerstmarkt in 
de Lebuïnuskerk. Ten slotte informeert ze de gemeente over de te houden speciale 
ZWO-collecten. 
 
 
4.3. Terugblik 2021 
In 2021 steunden we het KIA-project: Sterke vrouwen in de kerk (Papoea) - 
Indonesië. 
Doelstelling van dit project is: 
- Vrouwen een opleiding bieden: diaconaal werk, zodat ze een voortrekkersrol in het 
dorp waar ze vandaan komen, kunnen vervullen. 
- De terugkoppeling met informatie is ruim voldoende om de gemeente ook van 
informatie te voorzien. 
 
De ZWO heeft de Fair Trade commissie waar nodig gesteund. 
De ZWO heeft de steun aan (noodhulp)projecten vastgesteld op basis van het 
giftenbeleid.  
In het najaar was er extra aandacht (folders, Zondagsbrief en de verspreiding van het 
magazine Petrus) geweest voor de Christelijke kerken in Syrië. De doelstelling van 
dat project wordt verlegd van diaconale steun (financieel) naar zendingsactiviteit 
(bouw/restauratie van kerk en bijgebouwen). 
 
4.4. Planning 2022 
In 2022 willen we het gekozen project blijven steunen en de informatie hierover 
doorgeven aan onze gemeente. 
De ZWO zal waar nodig de Fair Trade commissie blijven ondersteunen. 
 
Diverse activiteiten 



Aandacht wordt besteed aan de inzamelacties van Kerk in Actie (postzegels en 
ansichtkaarten). We zamelen cartridges en oude telefoons in waarvan de opbrengst 
naar Kerk in Actie gaat. Ook promoten we de inzameling van allerlei bonnen waarvan 
de opbrengst naar een aantal goede doelen gaat. 
In het najaar stellen we gemeenteleden in staat de zendingserfgoed kalender te 
kopen. 
 
4.5. Begroting  
- Diverse activiteiten  3.500,- 
Totaal     3.500,- 


