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ZENDING,WERELDDIACONAAT EN ONTWIKKELINGS 
SAMENWERKING. 
 
De Diaconie in Markelo heeft van de ongeveer 26 zondagse diaconale eindcollecten 
per jaar er 8 voor ZWO/KerkinActie bestemd. Daarbij wordt een evenwicht tussen 
 Z, W en O in acht genomen. 
 De ZWO/KerkinActie-groep is erg dankbaar voor de goede samenwerking met de 
diaconie. De werkgroep is wel klein, maar probeert toch de taak zo goed mogelijk uit 
te voeren, nl:” Geïnspireerd door Jezus Christus, delen wat ons gegeven is. Om in 
Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen”. 
Dat vraagt toch nogal wat overleg en er waren vergaderingen op:  
18 januari, 15 februari, 15 maart, 24 april, 29 mei,3 juli, 4 september,  
9 oktober en 16 november. 
Om in Neder  
Op 4 februari was er een open dag van de Martinuskerk, waarop de ZWO 
een stand had ingericht met Indische gehaktballetjes en een power point presentatie. 
 
Op Werelddiakonaatszondag 5 februari is de zendingsbus in ere hersteld. 
Per 3 maanden zullen we de opbrengst van de bus ,achter in de kerk, voor 
telkens een ander doel bestemmen. Deze bus zijn we Kerk in Actie-bus 
gaan noemen.  
Dit jaar waren de doelen: de nootmuskaatoogst op de Molukken.(de collecte 
van 19 maart was daar ook voor bestemd), de ouderenzorg in Moldavië, 
vrouwenwerk in Guatemala en kinderarbeid vrije zones in Colombia. 
 
Op 24 maart werden de Paasgroeten uitgedeeld.  
Een goede wens met Pasen voor gedetineerden.  
De kaarten werden vlot door de gemeenteleden  meegenomen. 

Zondag 4 juni was de Pinksterzendingscollecte voor de kerken in 
Nicaragua. 

Op 13 augustus werd de zendingscollecte gehouden voor Egypte, waar 
de Christenen het enorm moeilijk hebben en in september werd er 
gecollecteerd voor de watersnood en tyfoon in Nepal en Bangladesh.  

Op 12 oktober bezocht de groep de Inspiratieavond in Enschede met o.a. 
Evelien Vrolijk. Deze avond gaf ons weer inspiratie om door te gaan. 

22 oktober was er een ZWO- dienst, die werd voorbereid door Dini 
Beuving en Martina Fraanje (Martina is door Kerk in Actie was uitgezonden 
 naar Guatemala). Het thema was: GELOOF JIJ IN DELEN??? 

25  oktober konden we met 25 leden van de gemeente genieten van een 
Indische maaltijd georganiseerd door ZWO met medewerking van twee 
gemeenteleden: Arnold en Gijs.  
 
De kerstcollecte was traditiegetrouw voor Kinderen in  de Knel en het is 
besteed aan de projecten in Colombia om kinderarbeidvrije zones te organiseren. 


