
 
Commissie ZWO van de Gereformeerde Kerk te Kampen 
 
De commissie voor zending en werelddiaconaat heeft in 2018 weer een groot aantal projecten 
financieel kunnen ondersteunen. Verder is in 2018 weer aandacht gegeven aan de 
zendingskalender en Paaskaarten schrijfacties om gemeenteleden te stimuleren.  
 
- Er werd een bijdrage geleverd aan Rohingya Noodhulp, voor opvang van vluchtelingen. 
- Er is financiële hulp gegeven aan een project voor gehandicapte kinderen in Kameroen. 
- Er is een bijdrage geleverd aan Centrum voor Israëlstudies, deze stichting, zij luisteren, 

dienen en getuigen en ziet het als opdracht om blijvend aandacht te vragen voor de betekenis 
en positie van Israël. 

- Er is een bijdrage gegeven aan Noodhulp Lombok  
- In Zambia is het Ndola-project om een jeugdcentrum op te richten succesvol ondersteund. Er 

is daar een ontmoetingscentrum voor jeugdclubs opgericht, er wordt instructie gegeven om 
aids te voorkomen, en zijn er diverse onderwijsprojecten en cursussen gestart. Het blijft een 
voortdurend project met ontwikkelingen. 

- Het project “Kinderen in de Knel” krijgt al jaren financiële ondersteuning en hierover wordt 
de gemeente steeds geïnformeerd. Hoewel het een al lang lopend programma is, en de 
kinderen van weleer inmiddels geen kinderen meer zijn, blijken er altijd weer nieuwe 
generaties kinderen te zijn die geholpen moeten worden. 

- Aan Guatemala geven we een gift voor sterke en weerbare vrouwen, waarbij zij hun stem 
laten horen. 

- Er is een bijdrage gegeven voor de eerste hulp op Sulawesi nav de tsunami en overstroming 
- Er is financiële steun gegeven aan: Vertaling en spreiding van de bijbel in China  
- Met een financiële bijdrage geven we de boeren op Zuid Sumatra handen en voeten. 
- Er is een bijdrage gegeven aan klimaat en inkomensverbetering op het platte land in Azië 
- Met een bijdrage steunen we kinderen in Ghana uit de slavernij van visserij.  

Met een financiële bijdrage steunen we ruimte voor christenen in Pakistan. 
- Financiële bijdrage voor licht aan Syrische kinderen in Libanon. 
- De zendingskalender is onder de aandacht gebracht en er zijn weer veel exemplaren verkocht. 
- Met behulp van schrijfacties werden veel gemeenteleden gestimuleerd om brieven en kaarten 

aan gevangenen te schrijven. 
- In kerkdiensten middels de beamer en in de Kerkbode is aandacht gegeven aan de 

werelddiaconaat- en zendingszondagen. 
 

 
 
 


