Zendingscommissie
Jaarverslag 2018
In deze notitie wordt kort verslag gedaan van de activiteiten van de Zendingscommissie in 2018. Deze zijn gebaseerd op
het Werkplan 2018.
Zending
Zending is het wereldwijd delen van geloof, hoop en liefde. Het bestaat uit drie pijlers: toegankelijk maken van het
evangelie, opbouw van geloofsgemeenschappen en het tot stand brengen van verzoening en vrede. Zending is een van
de zes pijlers van Kerk in Actie, naast werelddiaconaat, noodhulp, kinderen in de knel, fair climate en binnenlands
diaconaat. Trefwoorden bij zending anno 2018 zijn: leren van elkaar, gelijkwaardigheid, dialoog, samenwerking en
gastvrijheid.
Uitgevoerde activiteiten 2018:
 Inzamelen zendingsbijdrage gemeenteleden.
 Gezamenlijke Pinkstercollecte met Hervormde Gemeente
 In samenwerking met de Hervormde Gemeente: verspreiding van het blad Vandaar (nu: Kerk in Actie Magazine)
 Selecteren en steunen van enkele zendingsprojecten i.s.m. KIA.
 Ondersteuning vierjarig project in Ghana, training kerkelijk werkers in Ghana en ondersteuning uitzending
echtpaar Maas
 Ondersteuning 3 projecten (7, 8 en 9) aangedragen door 3 gemeenteleden vanuit onze kerk
 Inzameling, sortering en transport van postzegels, ansicht- en zelfgemaakte kaarten voor projecten van Kerk in
Actie/GZB
 Communicatie en informatieverstrekking, o.a. in Bij-Eén
 Medewerking aan zendingszondag 4 november: presentatie door:
Vrienden van Source of Steppe Nomads, Mongolië
Stichting Straatkinderen Medellin Columbia
Stichting Pompen=Leven
Gesteunde projecten in 2018:
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Project
Z009123 Ghana: training kerkelijk werkers in Noord Ghana
Z009037 Kameroen; duurzame landbouw en predikantenopleiding
Z009213 Guatemala; vrouwen laten hun stem horen
Z009061 Rwanda; opvang en scholing van weeskinderen
Z009087 Zuid Afrika Bijbelstudie als voertuig voor sociale verandering

Bedrag in €
7000,3000,3000,3000,5000,-

6

Z009379 Bangla Desh; Opbouw Christelijke gemeenschappen

3000,-
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Z018626 China, internationaal theologische onderwijs
Vrienden van SSN Mongolië,
Stichting Straatkinderen Medellin Columbia

3000,1000,1000,-

10

Zondagschoolmateriaal, bijbels, zaai- en pootgoed voor de kerk van Yamah in Ghana
(Pompen=Leven)
Totaal

1000,30.000,-

Samenstelling Zendingscommissie per 1 januari 2018
December 2017 is Henk Folkerts gestopt als voorzitter van de zendingscommissie. Christiaan de Nooij was bereid om de
voorzittershamer van Henk over te nemen
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