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ZWO-GROEP LEUSDEN - JAARVERSLAG 2021 

 

Inleiding 
Evenals in de vorige twee verslagjaren wordt het ZWO-logo ook boven dit jaarverslag 
gecombineerd met het Leusden-Moldavië logo. Want hoewel we in 2021 weer zoveel 
mogelijk volgens het geactualiseerde Beleidsplan en Werkplan hebben gewerkt, hebben het 
meerjarenproject Moldavië (gestart in september 2018) en een in november nieuw opgestart 
tussenproject  een groot stempel gezet op de activiteiten van de ZWO-groep in 2021. Helaas 
gooide de pandemie van Covid-19 ook in 2021 veel overhoop en dat beperkte voor een deel 
van het jaar de fysieke contacten binnen en buiten de kerk. Veel zaken moesten via online 
verbindingen worden georganiseerd. Dit heeft ook invloed gehad op onze mogelijkheden. 
Ondanks deze beperkingen bleven er genoeg activiteiten over. 

Wij geloven dat de keuze voor het vijf dorpenproject (inmiddels uitgebreid naar 10 dorpen), 
dat wij met Kerk in Actie uitvoeren, een goede is geweest gezien de grote betrokkenheid van 
de gemeenteleden bij tal van activiteiten. 

Nog even de projectomschrijving van het 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 hen “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 2021 “Ik ben er voor jou” 
Het thema dat Kerk in Actie heeft gekozen voor de landelijke 40dagentijdcampagne 2021 
was  “Ik ben er voor jou”. 

Dit jaar werd gekozen voor een geheel andere invulling van de 40dagentijd. De diverse 
werkgroepen van de Diaconie werden gevraagd om een zondag in te vullen met een 
presentatie van de werkgroep en de keuze van een (Wereld)diaconaal collectedoel. Doel 
hiervan was om het brede werk van de Diaconie onder de aandacht van gemeenteleden te 
brengen. 
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De werkgroepen gingen enthousiast van start; met organisatorische ondersteuning door het 
ZWO-secretariaat brachten de Werkgroep Groene Kerk (twee zondagen), het 
Gemeentediaconaat, het Vakantiefonds, de ABCD-commissie ieder hun specifieke inbreng in 
de diensten. 

Deze inbreng werd telkens gecombineerd met één van de werken van Barmhartigheid. 
Samen met daarop toegespitste schriftlezingen, aandacht van de predikanten in de 
verkondiging en de voorbede werd het een mooi afgewogen geheel met veel samenhang. 

De ZWO-groep “vulde” de Palmpasendienst met aandacht voor Moldavië.                     
Omdat door Covid-19 een aantal onderdelen van het “Jongeren helpen Ouderen project” 
helaas niet door kon gaan, werden er wel voedsel-  en hygiënepakketten in de dorpen aan 
ouderen uitgereikt. De collecte werd bestemd voor deze pakketten en werd op een wel heel 
bijzondere wijze onder de aandacht gebracht. 

Wij maakten een draaiboek en midden in de lockdown-periode werd er een filmpje door de 
ZWO-groep opgenomen bij de ingang van de Dorpskerk. Twee vliegen in één klap. De ZWO-
groep werd op een Covid-19 veilige manier aan de gemeente voorgesteld en op een ludieke 
wijze werd het collectedoel geïntroduceerd. Het was een co-productie met de 
vrijwilligersgroep in Vâratic (Moldavië). Na het voorstelrondje van de ZWO-leden, werd een 
pakket overhandigd aan een denkbeeldig persoon in Vâratic. Het filmdeel uit Vâratic sloot 
naadloos aan en zo werd het een prima gezamenlijke productie.  

 

 

      Einde van het Leusdense deel….             …. begin van het deel uit Vâratic. 

Mooie opbrengsten waren er voor: Nationaal Fonds Kinderhulp, De Zonnebloem afd. 
Leusden, Kerk in Actie, oventjes voor Bangla Desh, Vluchtelingenwerk Nederland en 
Straatpastoraat Amersfoort. 

Er was ook een prachtig resultaat voor de pakkettenactie Moldavië: er kwam maar liefst 
€ 3.320,80 binnen! Hiervoor konden ruim 160 pakketten in de projectdorpen worden 
uitgedeeld. 

De gemeente gaf voor al deze projecten met een gul en warm hart. 

Ook de Paasgroetenactie kon gelukkig, op een wel heel bijzondere wijze, doorgaan. Via de 
mail konden gemeenteleden Jeannette Stekelenburg toestemming geven om hun voornaam 
en eventuele bemoediging te vermelden op één van de kaarten die, via Kerk in Actie en 
Stichting Epafras, aan Nederlandse gevangenen in buitenlandse gevangenissen werden 
verzonden. De Paasgroetenactie paste goed bij één van de werken van Barmhartigheid om 
gevangenen te bezoeken. Het thema was “Verbonden”.  
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In totaal konden er 60 kaarten naar Kerk in Actie worden verzonden; 60 gevangenen kregen 
“postbezoek” uit Leusden. Een praktische invulling van één van de werken van 
Barmhartigheid. 

Kwartaalprojecten 2021: 

Ook dit jaar kregen wij van de Diaconie weer alle ruimte om twee kwartaalprojecten 
buitenland te kiezen. Wij kozen voor: 

1e kwartaalproject op 6-6-2021: Het inrichten van een computerlokaal voor kansarme 
jongeren in één van de Moldavische dorpen. Omdat door Covid-19 de meeste onderdelen 
van het lopende “Jongeren helpen ouderenproject” geen doorgang konden vinden, hebben 
wij voor dit 1e kwartaalproject gekozen voor een “tussenproject”.   

Wij konden gebruikmaken van materiaal dat Kerk in Actie had klaarliggen voor een 
soortgelijk project in het dorp Hansca.  

Het project maakte meteen een goede start, er kwam € 1.611,00  binnen, een kwart van het 
benodigde bedrag. In de dienst werd een video vertoond van Martin Teunissen van Kerk in 
Actie. Leuk om op deze manier de gemeente voor haar mooie bijdrage en steun te 
bedanken. 

Jeannette Stekelenburg werkte mee aan de voorbede met een persoonlijk gebed voor de 
Moldavische jongeren. 

2e kwartaalproject op 14-11-2021 : Ook voor dit tweede kwartaalproject besloten wij te 
gaan voor de inrichting van een computerlokaal voor kansarme jongeren in één van 
Moldavische dorpen. Wij proberen via Kerk in Actie/MCA hiervan een specifiek Leusdens 
project te maken. Eind november zullen daarover gesprekken zijn. Daarna wordt de 
gemeente geïnformeerd. In de dienst van 14 november ging Ds. E. Overeem in de Dorpskerk  
spontaan verder dan de informatie die wij hem hadden verstrekt. Hij ging o.m. in op de 
geschiedenis van het land en de moeizame periode na de onafhankelijkheid in 1991. Wij 
waren zeer blij met zijn inbreng en hebben hem hiervoor na de dienst bedankt. 

De collecte bracht € 1.598,65 op. Met de collecte-opbrengst van 6 juni is in totaal inmiddels 
de helft van het benodigde bedrag binnen. 
Op donderdag 18 november zou de wijnproefavond in de Marcuskerk plaatsvinden, zou 
want door de sterk verslechterende Covid-19 situatie moesten wij dit festijn op het laatste 
moment afblazen. Alles was geregeld: de avond zou door de burgemeester van Leusden en 
de ambassadeur van Moldavië in Nederland op ludieke wijze worden geopend. Een grote 
groep vrijwilligers stond in de startblokken en de eerste zending walnoten, pruimen en jam 
was op tijd in Leusden afgeleverd. 
 
Wij hebben de wijnproefavond nu in gedachten voor eind september  2022, misschien een 
tijd waarin de invloed van Covid-19 zich minder laat gelden? 
 
Om toch mensen in de gelegenheid te stellen de Moldavische producten te kopen, zijn wij 
twee weken later een online verkoop van Moldavische producten begonnen. En die loopt 
door tot voorbij de jaarwisseling, dus het eindresultaat zal in het jaarverslag van 2022 te 
lezen zijn. Wat wij wel kunnen melden is dat de actie een goede start heeft gemaakt. 
 
In december werden de gemeenteleden opgeroepen om kerstkaarten voor de Moldavische 
dorpen in te leveren bij een aantal huisadressen van ZWO-leden. De verwachtingen werden 
overtroffen: op 19 december gingen ruim 150 kerstgroeten onderweg naar Moldavië. 
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                                    Een groep jongeren in Moldavië met Kerstgroeten uit Leusden  

Diensten waarin de ZWO-groep participeerde 

• 31 januari als herinnering aan de watersnoodramp van 1953, (het begin van het 
Werelddiaconaat) was er aandacht voor het wankele evenwicht waarin Bangla Desh 
zich bevindt als het om water gaat. Mensen worden na een overstroming niet alleen 
geholpen met voedsel maar ook met voorlichting, nieuwe landbouwgereedschappen en 
zaden en gewassen die bestand zijn tegen zout water. 

• Op zondag 16 mei was er in de dienst aandacht voor een zendingsproject in Egypte; de 
opbrengst gaat naar een partner van Kerk in Actie. Zij organiseren met succes een 
Bijbelcompetitie onder jongeren.  

• De vluchtelingenproblematiek vroeg opnieuw onze aandacht in de dienst van zondag 20 
juni. Wereldwijd neemt deze problematiek toe door talloze langlopende conflicten. Veel 
landen die vluchtelingen opvangen, zijn zelf niet in staat om deze vluchtelingen op een 
menswaardige wijze te huisvesten. Kerk in Actie besteedt hier terecht veel aandacht 
aan.  

• In de dienst van zondag 15 augustus stond een zendingsproject van OTS, een 
Pakistaanse partner van Kerk in Actie, centraal. Er werd een presentatie vertoond 
waarin veel activiteiten van OTS te zien waren. De Christelijke kerk in Pakistan heeft 
het moeilijk maar OTS verzet veel werk om de Christelijke kerk te versterken en te 
vernieuwen; veel cursussen en trainingen worden gegeven. 

• In augustus werd Haïti (wederom) getroffen door een sterke aardbeving, de ravage 
was enorm. In goed overleg met de Diaconie werd besloten om in de dienst van 26 
augustus niet voor de Algemene Diaconiekas te collecteren, maar voor de slachtoffers 
van deze ramp. De ZWO-groep besloot de opbrengst te verdubbelen vanuit het legaat 
Geerte (Lievaart) Wereldwijd. Er kon een prachtig bedrag worden overgemaakt aan 
Kerk in Actie.  

• In de dienst van 19 september werd aandacht besteed aan Christenen in Syrië. Het is 
inmiddels al voor de 4e keer dat er voor de benarde situatie van onze geloofsgenoten 
aandacht wordt gevraagd. Helaas zal het nog niet de laatste keer zijn. Deze keer stond 
het herstel van door de oorlog verwoeste kerkgebouwen centraal. Een kerk die er weer 
“staat” wordt gezien als een symbool van hoop. De collecte werd ondersteund door een 
artikel in het Leusder Kerkblad. 

• Zondag 17 oktober waren Bezalel en Marleen Newmei van Stichting Groene Habitat  
India te gast in de Dorpskerk. Zij vertelden enthousiast over hun stenenproject in 
Manipur (India). Daar worden m.b.v. een pers stenen vervaardigd uit aarde.  
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Deze stenen worden gebruikt voor het bouwen van duurzame huisjes. Na de dienst 
konden er vragen aan hen worden gesteld. Inge verzorgde dezelfde presentatie in de 
Marcuskerk. 

 

                                           De aardstenenpers van Stichting Groene Habitat India 

• Op zondag 12 december was er traditiegetrouw ruimte in de dienst voor het werk van 
Amnesty International. Dit jaar weer zonder de verkoop van Amnesty producten na de 
dienst maar wel met een collecte en voorbede voor hun goede en belangrijke werk. 
Deetje de Vries van Amnesty vertelde in de dienst iets over de beginperiode van de 
organisatie, Jeannette deed hetzelfde in de Marcuskerk. Ook konden er weer 
handtekeningen worden gezet voor gevangenen in Thailand en Egypte. Ook dit moest 
door Covid-19 op een aangepaste wijze. Er werden bijna 150 handtekeningen gezet. 

• De collecte op 1e Kerstdag was bestemd voor vluchtelingen in kamp Moria op Lesbos.  

 

                           Syrische vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos 

 
Bijdragen uit de legaten, buiten de collectedoelen om 
Op voorstel van de ZWO-groep werd een bijdrage uit het legaat voor het Wereld-diaconaat 
door de Diaconie overgemaakt aan: 

• “Stichting  Shazia Ijaz” uit Woudenberg vroeg ons voor haar veelomvattende werk 
onder Christenen in Pakistan om een gift. De ZWO vroeg de Diaconie akkoord te 
gaan met een overmaking uit het legaat voor het Werelddiaconaat. 

• “Stichting Kinderen Boekarest” voor haar werk onder de straatkinderen van Boekarest 
(Roemenië). Ook dit ging uit het legaat voor het Werelddiaconaat. 

• Voor humanitaire hulp aan getroffen Armeense Christenen in oorlogsgebied werd een 
bedrag overgemaakt aan het Armeniëfonds van de Armeens Christelijke Kerk. Omdat 
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dit noodhulp betrof werd onze bijdrage overgemaakt uit het legaat Geerte (Lievaart) 
Wereldwijd. 
 

 

De Armeens Christelijke Kerk zorgt voor voedsel- en hygiënepakketten 

 
Informatiepunt  

De ZWO-groep werd als de “Buitenlandse Zaken” van de Diaconie via verschillende ingangen 
binnen de PgL benaderd om informatie voornamelijk over de situatie in Moldavië. Mede door 
goede contacten met Kerk in Actie en haar Moldavische partners Home Care en MCA. Ook 
rechtstreekse contacten met Sergio Dascal en zijn vader, priester Ghennadi Dascal, gaven 
ons een goede informatiepositie.  

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

• Fabiënne Meurs en Rachelle Overeem uit de oud-reizigersgroep Moldavië leverden 
(na contact met Kerk in Actie en de ZWO-groep) online een bijdrage aan een 
bijeenkomst  over armoede in Berkel en Rodenrijs. Zij hebben daarin m.n. de 
armoede in Moldavië belicht.  

 

 

• Annemarie Hoogland ging in oktober op bezoek bij een gemeente in Brabant; tijdens 
een zondagse dienst kreeg zij alle ruimte om het project “jongeren helpen ouderen“ 
in Moldavië te presenteren. Ook de collecte-opbrengst was voor dit doel. 
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Vergaderingen  
Door de Covid-19 situatie vergaderden wij in 2021 deels online maar (gelukkig) ook weer 
face2face. In een aantal vergaderingen hadden wij externe gasten. Dit leverde ons als groep 
veel extra informatie op. Ook werden er, via online contacten, de eerste plannen voor een 
bezoek van een aantal Moldavische jongeren ontwikkeld. Fijn was ook de regelmatige 
aanwezigheid van Ds. Rob Doesburg. 

Publiciteit en Voorlichting 
ZWO (in de persoon van Ali Geursen) verzorgde de publiciteit m.b.t. ZWO-activiteiten voor 
het Kerkblad. Door de afwijkende collecteregeling tijdens Covid-19 heeft het secretariaat 
veelal de publiciteit en doorzending van berichten naar de redacties van nieuwsbrief, website 
en Facebook verzorgd. De redacties reageerden altijd snel en in “no time” werden de 
berichten verwerkt.  
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.   
Jeannette Stekelenburg is Rijk opgevolgd als collecterooster-coördinator voor de Diaconie. 
 
Financiën 
7% van de binnengekomen gelden via Actie Kerkbalans, is bestemd voor het werk van Kerk 
in  Actie voor de naasten ver weg.  De opbrengst was met € 26.400, iets lager dan in 2020. 
Ali Geursen en Rijk van Laar (zijdelings) draaiden weer mee in de werkgroep Kerkbalans. 
Daarbij hoorde ook het ZWO-deel in de Kerkbalanskrant van 2022 over de opbouw van de 
kerk in Syrië. Ali schreef dit artikel met een mooie pakkende foto erbij. ZWO-lid Annemarie 
Hoogland schreef een stukje over de Jeugdkerk voor deze krant. 
 
Samenstelling van de ZWO-groep per 31 december 2021 
Voorzitter:  Jan Berends             
Secretariaat :  Rijk van Laar   
Notuliste/Secretariaat:  Inge van Laar   
Diaken:  Jan Enthoven                   
Diaken:  Jeannette Stekelenburg  
Leden: Rianne Koskamp 
  Aad Vons 
                          Ali Geursen 
   Berend de Jonge 
 Annemarie Hoogland 

 
Het ZWO-secretariaat functioneerde ook in 2021 als secretariaat voor de oud-reizigersgroep 
Moldavië. 

 
Waardevol was zeker ook, naast het samenwerken, het meeleven met elkaar. 
 
Leusden, mei 2022 
 
 
 
R.Th. van Laar 
Secretaris ZWO-groep 
 


