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JAARVERSLAG

De Banua Niha Keriso
Protestant kerk helpt
kerken dominees op
te leiden.

Doelstelling van de ZWO
De ZWO-commissie wil beleid maken voor de ZWO. Dit wil zeggen, de
gemeenteleden activeren en betrekken bij het werk van Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking, zodat een ieder zich bewust
wordt van de gelijkwaardigheid van de naaste ver weg. Dat dit de gemeenteleden inspireert door dit concreet en praktisch vorm te geven in hun
eigen leven. Zodat aan Gods opdracht aan zijn wereldwijde kerk gestalte
gegeven kan worden in het leven van de gemeenteleden. De actiecampagne van ‘Kerk in Actie’ van dit jaar ’’Voor de verandering” sluit hier
heel erg goed op aan.

zwo:
- Zending
- Werelddiaconaat
- Ontwikkelingssamenwerking
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Acties
Kaarten en postzegels
Het gehele jaar door, wordt al jarenlang, in het hele land door
vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het
zendingswerk van Kerk in Actie. Alle postzegels en
enveloppen met postzegels zijn welkom, net als ansichtkaarten.
Dit geldt ook voor oude mobiele telefoons.

Terugkerende
jaar acties

Spaardoosjes
De 40-dagentijd gebruiken we voor het sparen in de
spaardoosjes. Met Pasen konden de gevulde doosjes weer
ingeleverd worden. De bestedingsdoelen van 2015 waren:
‘Steun zoeken in de Bijbel- Golfstaten’ en ‘Leven ondanks hiv/
aids – Zuid-Afrika. In totaal heeft deze actie € 913,57
opgeleverd.

Dankstondpakketten
Ook deze worden al enkele jaren achtereen verkocht tijdens de
Dankstonddienst. Het bedrag van een pakket was € 7,--. Wij
doen dit voor de Wereldwinkel, dit is een organisatie die bij ons
past, een eerlijke prijs voor eerlijk werk voor boeren in de
ontwikkelingslanden. De samenwerking met de Wereldwinkel
is goed, er werden 70 pakketten verkocht. Dit jaar willen we
graag een andere samenstelling van het pakket.

Fiets- en wandeltocht
De fiets- en wandeltocht is dit jaar, vanwege te kort aan
vrijwilligers, niet doorgegaan. In het jaar 2016 staat deze
activiteit gepland voor zaterdag 28 mei.

ZWO kerkdiensten
Zondag 1 februari 2015
De 1e ZWO-dienst was op 1 februari in de Martinikerk.
Zondag 1 februari was zondag Werelddiaconaat. We hebben
een ZWO-dienst gehad in de Martinikerk om 09.30 uur.
In de dienst in de Martini Kerk ging ds. Hans Ariesen voor.
Samen met Margriet de Groot en Ageeth Bierma heeft ds.
Ariessen deze dienst voorbereid.
Het koor dat zingt tijdens de musical “Ruth’ heeft zijn
medewerking verleend. Het was een mooie dienst.
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De 2e ZWO-dienst was op 1 november in de Gasthuiskerk. De
dienst werd geleid door ds. Hans Ariesen en had als thema: “De
vreemdeling in ons midden”. Een zeer toepasselijk thema in
deze tijd met zovele vluchtelingen die een veilige plaats
zoeken.
De voorbereiding van deze dienst werd verzorgd door Margriet
en Ageeth; zij hadden diverse taken in de dienst. Aanvankelijk
was het de bedoeling om een buitenlandse theologiestudent uit
te nodigen om aan de dienst mee te werken. Dit is helaas niet
gelukt. Toen zou het kinderkoor enkele liederen ten gehore
brengen, maar ook dit liep mis. Vervolgens hadden we onze
hoop gevestigd op Janneke Lautenbag, die iets over Indonesië
kon vertellen; het bleek dat ook zij niet beschikbaar was. Dus
moesten we er zelf iets van maken.
De schriftlezingen waren gekozen uit Leviticus 19: 1-4, 9-18,
33-34 en uit Lucas 4: 14-30.
Margriet en Ageeth hebben een gedicht voorgelezen: “Noem
mij geen vreemdeling”.
Verder hebben we liederen uit verschillende landen gezongen.
Zo hebben we een Kyrie uit Paraquay gezongen; een Gloria uit
Peru en Heilig; heilig uit El Salvador. Deze 3 liederen werden
door Ageeth voorgezongen.
Bij de dienst der gebeden werd begonnen met een “Gebed van
een scholier” uit Kameroen. We sloten de gebeden af met het
zingen van de African American Spiritual: Kum Ba Yah.
Zowel de collecte in de dienst als de uitganscollecte waren
voor ZWO-doeleinden.
Met alle tegenslagen die eraan voorafgingen was het toch een
hele fijne dienst. Na afloop kon er in het Centrum nog
nagepraat worden onder het genot van een koffie of thee met
heerlijke taart van de World Servants.

ZWO kerk dienst
1 febr. 2015

ZWO voor- en najaars actie

ZWO kerk dienst
1 nov. 2015

Voorjaarsactie
In de voorjaarsactie vroeg de ZWO commissie (opnieuw) steun
voor het werk van Henriëtte Nieuwenhuis.
De GKSBS waar Henriëtte werkt is een partnerkerk van Kerk
in Actie. De kerk is niet gesticht door westerse zendelingen,
maar door inwoners van Java die zich op Zuid-Sumatra
vestigden. Het waren voor het merendeel arme boeren die op
Zuid-Sumatra een betere toekomst hoopten te vinden. De kerk,
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enige tijd functionerend als deelkerk van de kerk van MiddenJava, werd in 1987 zelfstandig. Tegenwoordig heeft de GKSBS
gemeentes in zes provincies in Zuid-Sumatra.
De GKSBS kerk wil diakenen versterken om hun eigen
diaconie te transformeren. Nu geeft de diaconie vooral geld en
goederen. De GKSBS kerk wil graag dat de diaconie mensen
gaat helpen om de oorzaak van hun armoede aan te pakken.
Henriëtte ondersteunt de kerk hierbij. Ze stimuleert de
theologische theorie op het diaconaat en de consequenties
hiervan toe te passen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast is de
ontwikkeling van het partnerprogramma met betrekking tot de
diaconale roeping van de kerken in Nederland en Zuid-Sumatra
ook één van haar taken.

Najaarsactie
De ZWO commissie vroeg dit najaar uw aandacht voor een
project in Indonesië dat gericht is op het trainen van lekenvoorgangers.
Op dit moment zijn er veel gemeenten waar leerling dominees
voorgaan. De Banua Niha Keriso Protestant kerk helpt deze
kerken om de dominees verder op te leiden.Nias is een klein
eiland waar de mensen onder de armoedegrens leven. Dit is een
groot probleem voor zowel de gezondheid als het onderwijs.
De helft van de inwoners heeft alleen basisonderwijs gevolgd.
Wie verder wil studeren vertrekt naar Medan of Jakarta, maar
keert meestal niet naar Nias terug. Ook de kerken lijden onder
het gebrek aan opleiding. De Banua Niha Keriso Protestant
kerk heeft de universiteit voor theologie en christelijk
onderwijs. Deze geeft trainingen om het woord van God op een
meer creatieve manier te brengen en leert de leken-voorgangers
hoe ze voor een groep moeten staan. Ook worden de
gemeenten geholpen hun administratie op een gemakkelijke
manier bij te houden.
Vanaf februari 2012 woont en werkt Hillie Veneman op Nias,
een eiland van 100 bij 50 kilometer in Indonesië. Als uitgezonden medewerker van Kerk in Actie werkt ze aan de
theologische opleiding en het nascholingsinstituut van de
Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), een partnerkerk van
Kerk in Actie die ontstaan is uit de Lutherse zending vanuit
Duitsland en Nederland. Als onderwijskundige zet Hillie zich
in om de kwaliteit van het onderwijs op Nias te verbeteren,
zowel van de scholen als van het nascholingsinstituut en de
theologische opleiding van de BNKP. Ze wordt uitgezonden
door de Lutherse Kerk in Amsterdam-Zuidoost en de
Indonesische kerk Perki.

Voor- en najaar
acties

opbrengst voorjaar actie
€ 3.915,94

opbrengst najaar actie
€4.424,23
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Gesteunde projecten 2015
De volgende projecten financieel
ondersteund:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekenvoorgangers NIAS Indonesië
Vluchtelingen Syrië
Vluchtelingen Lesbos
Vluchtelingenproject KIA
GKSBS (Henriëtte Nieuwenhuis)
Bijbelvertaling KRIM
Bijbelgenootschap Golfstaten
Noodhulp Nepal
HIV/Aids patiënten Z-Afrika en Bijbelverhalen Golfstaten
(spaardoosjes 40-dagentijd)
INLIA (hulp aan asielzoekers)
Onderwijs op Papua (van najaarsactie 2014)
Weeshuis Filipijnen
Mano à Mano

ZWO classis projecten
Afscheid project Henriette Nieuwenhuis
Een vast project waarvoor ZWO-Bolsward regelmatig aandacht
vroeg dit jaar is het werk van ds. Henriëtte Nieuwenhuis. Zij
werkt vanaf oktober 2011 als predikant-diaconaal
toerustingswerker bij een partnerkerk van Kerk in Actie in
Zuid-Sumatra: de Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan
(GKSBS). Deze kerk wil graag dat de diaconie mensen meer
gaat helpen om de oorzaken van armoede in hun eigen
omgeving aan te pakken. Henriëtte ondersteunt de kerk hierbij
o.a. door trainingen te ontwikkelen voor diakenen en
gemeenteleden. Daarnaast stimuleert ze de uitwisseling tussen
de kerken in Nederland en Indonesië.
Via de websites van beide kerken worden de gemeenteleden op
de hoogte gehouden van het werk van Henriëtte Nieuwenhuis.
Daarnaast houdt zij een weblog bij waarin zij bericht over haar
werkzaamheden (www.kerkinactie.nl onder de kop “Verhalen
uit het veld”).

ZWO commissie
- Bestaat uit 6 leden en 2
diakenen.
- Vergaderingen ZWO
Bolsward 6x / jaar
- ZWO Classis
vergaderingen 2x per
jaar.

ZWO classis
projecten
Project 1:
Kind van de rekening
‘De Glind’ waar
kinderen in gezinshuizen
worden opvangen.
Project 2:
Kind van de rekening
‘Moldavië’ (Moldavan
Christian Aid)
Project 3:
Ondersteuning van
Tjeerd de Boer die jonge
predikanten opleidt in
Hongkong.
Project 4:
Ondersteuning van het
Chinees Bijbelgenoodschap t.b.v. kinderbijbels

Van het project ‘Henriette Nieuwenhuis’ heeft de ZWO classis
Franeker eind 2015 afscheidt genomen. In 2016 is de classis
gestart, voor een periode van 1,5 tot 2 jaar, met 4 nieuwe
projecten (zie hiernaast onder de kop ZWO classis projecten).
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