
Beleidsplan 2016-2019 van de Commissie ZWO (Commissie voor zending, werelddiaconaat en 
ontwikkelingssamenwerking) van de Gereformeerde Kerk te Kampen 

Uitgangspunt 
Diaconia, dienst, is het wezen van de kerk. Diaconia bepaalt grondstructuur en grondhouding van de 
gemeente, gehalte en gestalte van het kerkzijn. De gemeente is diaconale gemeente of zij is geen 
gemeente van Christus (meer). 
De kerk is als lichaam van Christus voor anderen daar: zij is er om te dienen, niet om te heersen 
(Mattheüs 20:28). Alle geledingen van de kerk dragen ertoe bij dat de leden van de gemeente worden 
toegerust tot dienstbetoon en zo komt het tot opbouw van de gemeente als lichaam van Christus 
(Efeziërs 4: 11-12). Haar identiteit komt tot stand in haar dienst. Zij wordt wat zij is, in de dienst aan 
haar Heer, in de dienst van de leden aan elkaar en in de dienst aan de samenleving en de wereld. 

De Commissie ZWO is een onderdeel van de Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Kampen. Waar 
de Diaconie zich met name richt op het diaconale werk in Kampen en Nederland zijn de activiteiten 
en aandachtsgebieden van de Commissie ZWO vooral gericht op mensen en gebieden buiten de 
Nederlandse landsgrenzen, 

Taakstelling van de ZWO Commissie 
De ZWO commissie heeft tot taak het onder de aandacht brengen van haar werk door middel van 
folders, activiteiten, acties voor een speciaal doel en artikelen in de kerkbode. De aandacht richt zich 
vooral op het missionaire en diaconale werk buiten Nederland. Om hieraan inhoud te geven komt de 
commissie zo’n 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar en spreekt dan af aan welke projecten de komende tijd 
aandacht wordt gegeven en welke projecten financiële steun krijgen. Kerk in Actie heeft wereldwijd 
veel projecten die steun nodig hebben. Als commissie proberen wij daar steun aan te geven.  
Om de taken uit te kunnen voeren is  geld nodig. Binnen de kerk wordt aandacht gevraagd om de 
projecten financieel te steunen en ontvangt de commissie een deel (8%) van de Vrijwillige Kerkelijke 
Bijdragen en de opbrengst uit de in de kerken geplaatste zendingsbussen. 


