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ZWO-GROEP LEUSDEN - JAARVERSLAG 2019 

Inleiding 
 
Zoals jullie zien heeft ons vertrouwde ZWO-logo in dit jaarverslag gezelschap gekregen van het, inmiddels ook al 
vertrouwde, Leusden-Moldavië logo. 

Want hoewel we dit jaar weer volgens het Beleidsplan en Werkplan hebben gewerkt, heeft het meerjarenproject 
Moldavië (gestart in september 2018) een groot stempel gezet op de activiteiten van de ZWO-groep in 2019. Een 
hoogtepunt binnen het project was onmiskenbaar de unieke gemeentereis die ons in juli 2019 met 18 
gemeenteleden naar Moldavië bracht maar daarover later meer in dit verslag. 

Daarom een jaarverslag met een hoog “Moldavië gehalte”. Wij geloven dat de keuze voor het vijf dorpen project 
dat wij met Kerk in Actie uitvoeren een goede is geweest, gezien de grote betrokkenheid van de gemeenteleden 
bij tal van activiteiten. 

Projectomschrijving meerjarenproject Moldavië: 

 Het project wordt samen met Kerk in Actie en haar Moldavische partner MCA uitgevoerd. 
 De vijf dorpen in noord(west) Moldavië zijn: Edinet, Alexandreni, Rotunda, Vâratic en Coteala. 
 In deze vijf dorpen worden ca. 50 jongeren en enkele volwassen vrijwilligers opgeleid om ongeveer 100 

hulpbehoevende ouderen te helpen met tal van werkzaamheden waartoe zij zelf niet meer in staat zijn, 
of gewoon een bezoekje te brengen. Dit alles om te voorkomen dat deze ouderen in een sociaal 
isolement terechtkomen. 

 De priesters van de plaatselijke Orthodoxe kerk hebben daarin een sleutelrol. Vervulden deze priesters 
eerst hun taak binnen de vertrouwde muren van hun kerk, nu heeft zich daarin een grote verandering 
voorgedaan. Priesters richten hun blik naar buiten en bieden via de vrijwilligersgroepen diaconale hulp 
aan mensen die daaraan behoefte hebben, binnen en buiten de kerk. 

 Het project biedt hen fondsen aan om deze hulp te kunnen bieden, ook het jaarlijkse zomerkamp voor 
de jongeren wordt uit de projectgelden betaald. 

40dagentijdactie 2019  “ Een nieuw begin ” 

In de 40dagentijd doen we dingen vaak net even anders. Door bijvoorbeeld bezinning en door te vasten, richten 
we ons op God en de naaste. Gezamenlijk leven we toe naar Pasen, het feest dat echte verandering mogelijk 
maakt. Dichtbij en ver weg bidden mensen om verandering in hun persoonlijke leven of in de situatie in hun land. 

Net zoals vorig jaar werden we door de Diaconie in de gelegenheid gesteld om de                           
40dagentijdkalenderboekjes van Kerk in Actie aan te schaffen. Het was dit jaar een behoorlijk soberder ontwerp 
en de reacties waren dan ook minder positief dan in 2018. Een aanzienlijk aantal werd door de pastorale teams 
afgenomen voor mensen die aan huis gekluisterd zijn. De overige exemplaren werden in beide kerken uitgedeeld 
aan gemeenteleden. De kalender werd door Kerk in Actie ook ingevouwen bij het blad Petrus. Daardoor ontving 
een aantal gemeenteleden twee exemplaren. In 2020 zullen we voordat we de kalenders bestellen, contact 
opnemen met Kerk in Actie. 

In de campagne volgden wij dit jaar alleen het thema van Kerk in Actie; de invulling van de verschillende 
zondagen hebben we zelf opgepakt. Wel was er voldoende beeldmateriaal aanwezig via Kerk in Actie en 
partnerorganisatie MCA (Moldovan Christian Aid). 

Onze 40dagentijdactie startte op Aswoensdag 6-3-2019 en liep door t/m 14-4-2019; we lieten persoonlijke 
verhalen van ouderen en jongeren horen/zien uit de vijf dorpen waar ons project is uitgerold. 

Diverse groepen ontvingen een uitgebreide mail + draaiboek via het secretariaat. Ook dit jaar vonden we de 
aangedragen gebeden uit de Liturgiegids wat minder toepasselijk. Deze waren meer toegesneden op de andere 
route van Kerk in Actie waarbij iedere zondag aandacht wordt gevraagd voor een ander project (binnen- en 
buitenland).  
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Met hulp van de kindernevendienst en bakkers uit de ZWO-groep/Cantorij kon de traditionele bakactie ook dit 
jaar weer in beide kerken worden gehouden. Het geeft altijd een leuke sfeer na de al feestelijke Palmpasendienst. 

Op Palmpasen werd ook de schrijfactie voor gevangenen gehouden. Gemeenteleden werd gevraagd hun 
handtekening op Paaskaarten te zetten die, via Kerk in Actie, naar Nederlandse gevangenen in buitenlandse 
gevangenissen werden verstuurd. 

Ook werden er op 17 maart kaarten in beide kerken kaarten neergelegd om gemeenteleden de mogelijkheid te 
geven hun voornaam erop te zetten, als Paasgroet naar onze Moldavische broeders en zusters.  Deze kaarten 
werden via  MCA verdeeld over de vijf projectdorpen in Moldavië. Ze waren ruim voor Orthodox Pasen in 
Moldavië. 

Activiteiten binnen de 40dagentijdperiode, buiten de zondagen om: 

 “Bloeiend Moldavië” was een initiatief van de jongeren uit de reisgroep Moldavië. In  het kader van het 
Lentefeest op het Maximaplein werden er onder andere door jongeren gemaakte potjes met 
bloemenzaad verkocht. De opbrengst was bestemd voor een bijdrage in de reiskosten van de jongeren 
naar Moldavië. Ook in beide kerken werd dit leuke initiatief aangeboden. Er werd goed verkocht. 

 Op 4 april werd een soepmaaltijd georganiseerd met aansluitend een bijdrage van Ds. Anette over haar 
studie Missionaire gemeente met een link naar de Orthodoxe kerk van Moldavië. Er waren ruim 30 
belangstellenden die zich de Moldavische kippensoep en een vegetarische bietensoep goed lieten 
smaken. De vrije gift was royaal. De Diaconie was bereid de kosten van de maaltijd op zich te nemen. 

 De bloemendiensten verrasten ons met bloemstukken in de kleuren van de Moldavische vlag: blauw, 
geel en rood.   

 

De in beide kerken opgehangen thermometers konden daarna met een mooi bedrag worden bijgewerkt. Maar 
liefst € 3.921,69 kwam er bij! 

 

Twee kwartaalprojecten, beide voor het meerjarenproject Moldavië: 

Tweede kwartaalproject 2019: 

 Collecte op zondag 7 juli 2019. 
 De opbrengst was bestemd voor aankoop van voedselpakketten die in Moldavië gekocht werden om uit 

te delen tijdens ons bezoek aan de projectdorpen Rotunda en Vâratic. 
 Ook werden er kaarsen verkocht, in de Moldavische kleuren. 
 De collecte opbrengst met de binnengekomen giften was voldoende voor de aankoop van  

50 pakketten. 

Vierde kwartaalproject 2019: 

 Collecte op zondag 3-11-2019. 
 Na de dienst werden ook honing en kaarsen verkocht. 
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Voorbereiding op onze reis naar Moldavië: 

 Via Ds. Anette legden we contact met O.P.A (Orthodoxe Parochie Amersfoort). Priester Stephan Bakker 
verzorgde voor onze groep en belangstellende gemeenteleden een interessante presentatie over de 
Orthodoxe Kerk in al haar facetten. Met een rondleiding door de kerkruimte, waar volop gelegenheid 
was voor het stellen van vragen, werd de avond afgesloten. 

 De zondag erna waren we weer te gast bij de parochie van Cornelius de Honderdman, de officiële naam 
van deze parochie. Wij mochten de “Goddelijke Liturgie” meemaken. Gelukkig hadden wij door de 
eerder verstrekte informatie wat meer kijk op het gebeuren. Indrukwekkend was de devotie waarmee 
een aantal gelovigen deze viering beleefde. Het liturgische zangkoor in de kerkruimte  en de priester, 
veelal in het Heilige der Heiligen, voerden samen met een voorzanger en een diaken de Liturgie uit. Met 
het grote mysterie van de eucharistie mochten wij, als niet-Orthodoxen, niet meedoen, wel werden er 
op een bepaald moment deelliturgieën uitgedeeld waardoor we wat meer deelnemers werden en wat 
minder toeschouwers. Aan het einde van de (lange) viering deden we wel mee aan het afsluitend ritueel 
waarbij het Orthodox kruis kon worden gekust en priester Stephan de zegen meegaf. Na de viering 
dronken we met de gastvrije gemeenteleden koffie met daarbij allerlei koek en zelfgebakken lekkernijen. 
We voelden ons zeer welkom. 

De gemeentereis naar Moldavië in vogelvlucht: “Moldova Venum”  

 Van 20-7 t/m 27-7-2019 gingen 18 gemeenteleden (onder wie vier ZWO-leden) op reis naar Moldavië, 
onder begeleiding van Hanneke van den Biggelaar/Kerk in Actie. 

 Het gezelschap was een goede dwarsdoorsnede van de PgL. Wij waren blij dat Ds. Anette Sprotte deel 
uitmaakte van onze reisgroep. We voelden ons echte ambassadeurs van de PgL! 

 In de vroege ochtend van zaterdag 20 juli vertrokken we met de bus naar Schiphol, gesterkt door een 
grote groep uitzwaaiers en de zegen van Ds. Rob. 

 Na een goede reis via Warschau kwamen we in de loop van die middag in Chisinau, hoofdstad van 
Moldavië, aan. 

 Het verblijf in Moldavië zat boordevol indrukken en ontroerende momenten. Via een aantal weblogs kon 
het Leusdense thuisfront met ons “meereizen” en meeleven en dat gebeurde!  

 De terugvlucht verliep voorspoedig en in de loop van de 27e juli kwamen we weer heelhuids in Leusden 
aan.  
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Activiteiten door het jaar heen, deels buiten ZWO-verband: 

 Op 8 september verzorgden we, samen met de reizigersgroep Moldavië, een uitgebreide presentatie van 
onze reis. Het werd een groot succes, verdeeld over de twee kerken bleven ca. 120 gemeenteleden 
zitten na de zondagmorgendienst om ons reisverhaal te horen en te zien. 

 Zondagmiddag 20 oktober organiseerden we met de reizigersgroep Moldavië een concert met High Tea 
in de Marcuskerk. Veel gemeenteleden hadden iets lekkers voor de High Tea gemaakt. Het werd een 
gezellige middag, we gaven de bezoekers de mogelijkheid om via een vrije gift hun waardering te laten 
blijken. Netto bleef er een klein bedrag over voor het Moldaviëproject.  Een initiatief dat naar meer 
smaakte, voor 2020 gaan we kijken of we het nog een keer kunnen organiseren. 

 

 De door Berend en Rianne uitgezette wandeling op zondag 29  september door Den Treek kon helaas 
i.v.m. slechte weersomstandigheden niet doorgaan, in 2020 gaan we in de herkansing. 

 Donderdag 14 november was de eerste inloop wijnproeverij van Moldavische wijnen in Leusden. Samen 
met de reizigersgroep Moldavië en Promoldavie uit Hooglanderveen (een klein familiebedrijf met import 
van wijn en honing uit Moldavië) werden ca. 20 wijnen uitgestald om te proeven en………te bestellen. 
Fleur de Velde Harsenhorst maakte voor de medewerkers aan de avond folkloristische kleding, we waren 
(bijna) niet van echte Moldaviërs te onderscheiden. De kerkzaal, de Johanneszaal en de hal van de 
Marcuskerk waren versierd in de kleuren van de Moldavische vlag en er klonk volksmuziek.  
De centrale tafel in de hal lag vol met informatie over reizen naar Moldavië.  
Het werd een groot succes, meer dan  60 bezoekers (het merendeel van buiten de PgL) waren 
aanwezig, proefden de wijn en bestelden royaal. Ook voor herhaling vatbaar! 

 

 We brachten twee keer een bezoek aan de ambassade van Moldavië, één keer om de folders en 
reisinformatie af te halen. De tweede keer op uitnodiging van het ambassadeteam, als één van de 
organisaties met hulpcontacten in Moldavië. Peter Hoogland, één van de jongeren uit onze 



5 
 

reizigersgroep Moldavië, ging ook mee. We maakten kennis met het kleine ambassadeteam en spraken 
uitgebreid met de sympathieke ambassadrice Tatiana Pârvu.  Men wil deze ontmoetingen uitbreiden in 
aantal en ook een ruimere groep organisaties uitnodigen. 

Diensten waarin de ZWO-groep participeerde: 

 3 februari als herinnering aan de watersnoodramp van 1953, (het begin van het Werelddiaconaat) was er 
aandacht voor de kwetsbaarheid van de Bangla Desh rivierdelta voor dijkdoorbraken en overstromingen. 
De collecte was bestemd voor het bouwen van schuilplaatsen, het opstellen van evacuatieplannen en 
trainingen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens bestand zijn. 

 Voorjaar 2019 trof de cycloon Idai Zuidoost-Afrika; meer dan 3 miljoen mensen werden getroffen. 400.000 
van hen raakten dakloos, er waren meer dan 750 doden en er ontstond een uitbraak van cholera. Voor 
deze noodhulp werd op zondag 7 april gecollecteerd, de opbrengst werd verdubbeld vanuit het legaat 
“Geerte (Lievaart) Wereldwijd”. 

 De Pinkstercollecte werd dit jaar op 2 juni gehouden, in onze kerken altijd één week voor Pinksteren (met 
Pinksteren wordt altijd de Pleindienst gehouden, de openluchtdienst georganiseerd door de Raad van 
Kerken op winkelcentrum De Hamershof). Dit jaar werd aandacht gevraagd voor de bijbelverspreiding op 
het Chinese platteland van Yunnan. 

 De Zomerzendingscollecte op 11 augustus was voor onderwijs in gewelddadige wijken in Pretoria (Zuid-
Afrika). De helft van de jongeren maakt daar hun school niet af en vervalt in werkloosheid en armoede. 
Samen met enkele christelijke organisaties probeert Kerk in Actie de jongeren te helpen hun opleiding af te 
maken. 

 Van 15/9 t/m 22/9 was er wederom een speciale actieweek van Kerk in Actie voor onze zusterkerken in het 
Midden-Oosten. Een getuigenis van hoop voor een gebied met grote stromen vluchtelingen. Libanon, Irak 
en Jordanië zijn overstroomd door vluchtelingen. Op de Startzondag 15-9-2019 werd er in de kerktent voor 
dit doel gecollecteerd. De Diaconie heeft de opbrengst afgerond naar € 1.000,00.   

 

 De collecte voor het Werelddiaconaat op 13 oktober had een wel  heel bijzondere bestemming. In de 
sloppenwijken van Bogota (Colombia) waar veel jongeren opgroeien temidden van drugsgeweld en zware 
criminaliteit, is door Kerk in Actie een ambitieus project gestart. Zestig kansarme jongeren worden er 
opgeleid tot chef-kok om hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met producten van boeren uit 
de omgeving. Er was een mooie presentatie beschikbaar.  

 De Kerstcollectes zijn altijd bestemd voor een project van Kinderen in de Knel, ook de collecte bij het 
kinderkerstfeest draagt daaraan bij. Toevallig was dit jaar het collectedoel “kinderen in Moldavië” (niet ons 
meerjarenproject!). 

Overige activiteiten die aan de orde kwamen, en waaraan (leden van) de ZWO-groep deelnam(en): 

 Een deel van de ZWO-groep, voor deze gelegenheid versterkt met Peter Hoogland, vertrok op 17 januari 
naar de nieuwjaarsreceptie van de PKN in Utrecht. We waren uitgenodigd door Kerk in Actie en mochten in 
het kader van het jaarthema “Een goed verhaal” in een inspirerende omgeving met vele bekenden ons 
Moldaviëproject presenteren. Samen zijn we Kerk in Actie! 

 Jeannette Stekelenburg was dit jaar, nu samen met ds. Marleen Kemink, weer “de motor” van de Kerk- en 
Schooldiensten. Deze diensten doen we als PgL samen met de RK St. Jozefkerk. 

 Er werd in dit seizoen acht keer in plenair verband vergaderd.  
 Het hele jaar door werden ook weer gebruikte cartridges/inktpatronen, oude mobieltjes en kaarten en 

postzegels voor Kerk in Actie ingezameld. Ook werden er theezakjes ingezameld. 
 Traditiegetrouw was Amnesty International na de dienst van 8-12-2019 met een stand in beide kerken 

aanwezig. Er werd tevens een schrijfactie gehouden.  



6 
 

 Met een aantal diakenen en Ds. Anette bezochten we op zaterdag 9 november de Landelijke Diaconale Dag 
in het Beatrixgebouw in Utrecht. De plenaire bijeenkomst was prima, de workshops werden wisselend 
ervaren. De directeur van Bethanië uit Moldavië was één van de gasten. Het was een inspirerende dag, 
samen met bijna 1000 diakenen, leden van ZWO-groepen en predikanten. 

Publiciteit en Voorlichting 
 
ZWO (in de persoon van Ali Geursen) verzorgde de publiciteit m.b.t. ZWO-activiteiten voor het Kerkblad en vanaf 
juni ook de doorzending naar Sybe Keegstra voor plaatsing op  Facebook. Hij reageerde altijd snel en in “no time”  
stonden de berichten erop. Jeannette Stekelenburg zorgt dat ZWO-informatie in de Nieuwsbrieven wordt 
geplaatst.  
Wij zijn blij met de actieve inbreng van de Nieuwsbrief-/websiteredactie; vaak komen ze met handige oplossingen 
om ZWO-nieuws nog wat beter voor het voetlicht te brengen. Wel zijn we nog met de websiteredactie in contact 
om ZWO wat gemakkelijker vindbaar te maken.   
 
Financiën 
 
Actie Kerkbalans, waarvan 7% van de binnengekomen gelden is bestemd voor het werk van Kerk in  Actie, voor 
de naasten ver weg. De opbrengst voor 2019 was iets hoger dan in 2018  n.l.:  
€ 27.600,00. 
Ali Geursen en Rijk van Laar draaiden in 2019 mee in de werkgroep Kerkbalans. Daarbij hoorde ook het ZWO-
deel in de Kerkbalanskrant 2020 met als onderwerp……Moldavië. 
 
Samenstelling van de ZWO-groep per 31 december 2019: 
 
Voorzitter:  Vacant/roulerend             
Secretariaat/diaken :  Rijk van Laar   
Notuliste/Secretariaat:  Inge van Laar   
Diaken:  Jan Enthoven                   
Leden:  Jeannette Stekelenburg  
 Rianne Koskamp 
  Aad Vons 
                          Ali Geursen 
  Jan Berends 
 Berend de Jonge 
 Annemarie Hoogland 

Mutaties: 
 
De voorzitterspost bleef vacant. Door een roulerend voorzitterschap konden we bij enkele ZWO-leden 
onverdachte kwaliteiten waarnemen.  Het systeem bevalt ons voorlopig goed. Neemt niet weg dat een vervulde 
voorzitterspost weer nieuwe mogelijkheden zou brengen. 

Het ZWO-secretariaat functioneerde in 2019 ook als secretariaat van de reizigersgroep Moldavië. 
 
Waardevol was zeker ook, naast het samenwerken, het meeleven met elkaar. 
 
Leusden, april 2020 
 
 
 
R.Th. van Laar 
Secretaris ZWO-groep 


