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Als kleine groep in de Martinuskerk doet de 
“ZWO / Kerk in Actie” groep haar uiterste best de 
gemeente bewust te laten zijn van het feit dat we 
samen, geïnspireerd door Jezus Christus, 
moeten delen wat ons gegeven is.  
En dat we daarom in Nederland en wereldwijd 
mensen hoop willen bieden. 

Vaak krijgt de groep het verwijt steeds maar weer collectes te promoten, 
maar de groep ziet dat als een middel om aandacht te krijgen voor de 
vele mensen die het moeilijk hebben. (En je moet ook een 
handelingsperspectief bieden voor de zaken die je aan de orde stelt.) 
Daarom hebben we onderstaande vragen al eens in het kerkblad gezet: 

 
WAT DENKT U? 
1. Welk land heeft een lager geboortecijfer: 

Thailand of Zweden? 
2. In welk land worden meer kinderen 

ingeënt tegen mazelen: in de VS of in 
Rwanda? 

3. Hoeveel mensen hebben nu nog honger? 
4. Hoeveel kinderen in de wereld gaan er 

dagelijks naar school? 
 
De antwoorden waren verrassend: 
1. In Rwanda worden volgens de Wereldbank meer kinderen ingeënt 

tegen mazelen dan in de VS  
2. Het geboortecijfer per vrouw is in Thailand iets lager dan in Zweden. 
3. Eén op de tien mensen leeft nog in grote armoede en heeft honger? 
4. In Afrika gaan 8 van de tien kinderen dagelijks naar 

school en in de wereld negen van de tien. 
 
Ook stuurden we de jaarlijkse paasgroeten. De 
gemeente nam de 50 kaarten mee naar huis om ze te 
versturen. 
Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren 
zich zo dat er aan hen gedacht wordt; dat mensen zich 
even inleven in hun situatie.  
 



De Week van gebed voor de eenheid van de 
christenen, van 21 t/m 28 januari 2018 is in het 
kerkblad genoemd. 
 
De zendingsbussen worden elk kwartaal geleegd 
en ook daarvoor vraagt de groep geregeld 
aandacht. (Elk kwartaal een ander project). 
 
Om de band in de gemeente te verstevigen is er ook weer 
een maaltijd georganiseerd en de opbrengst ging deze keer 
naar Kameroen, waar Kerk in Actie opvang  en scholing 
voor gehandicapte kinderen ondersteunt. 
De maaltijd was heerlijk en de gesprekken zeer prettig. 
“Wanneer organiseren jullie weer een maaltijd?” 
 
Voor een  sterke kerk in Syrië is een Power Point 
presentatie gegeven. Onze aandacht heeft men in Syrië 
hard nodig. 
 

Collectes die ZWO/Kerk in Actie extra aandacht gaf: 
4 februari: Werelddiakonaat (visserijslaven in Ghana) 
4 maart:  Steun aan Vrouwen in West Papoea 
25 maart:  Hulp aan kwetsbare gezinnen in Noord Oeganda 
20 mei : (Bijbel)onderwijs in Bangladesh. 
17 juni : DAK- thuislozen in Nederland 
12 augustus: school voor gehandicapten in Kameroen  
 25 december: Een weeshuis in Oekraïne 

 

 

 


