Commissie ZWO van de Protestantse kerk te Kampen
De commissie voor zending en werelddiaconaat heeft in 2019 weer een groot aantal projecten
financieel kunnen ondersteunen. Verder is in 2019 weer aandacht gegeven aan de
zendingskalenders deze zijn wederom weer verkocht.
En een speciaal project dit jaar tijdens de veertig dagentijd voor het Sadhana doel via kerk in
actie en de kinderkerken van de Westerkerk en Open Hof.
-

-

Er is een gift gegeven aan Friends of the Poor deze is besteed aan inkopen rijst voor gezinnen
welke het moeilijk hadden tijdens de lockdown Corona
- Er is een bijdrage gestort voor klimaat en inkomensverbetering op platteland in Azïe
- Een gift Kinderen uit de Slaverij in Visserij in Ghana
- In Guatemala hebben we vrouwen die hun stem laten horen in kerk en samenleving gesteund
- Een gift voor christenen in Pakistan
Een bijdrag voor kinderarbeidvrije zones in West Kenia
- We hebben de kerstcampagne gesteund van Licht voor Syrische kinderen in Libanon
- Een bijdrage voor ruimte voor Christenen in Pakistan
- Een bijdrage gegeven aan Nieuwe kansen voor straatkinderen in Uganda
- Een gift voor een beter inkomen voor boerinnen in Ghana
- Betrokken predikanten gesteund voor opleiding in Zambia
- Een bijdrage voor NBG de bijbel voor iedereen
- Goed boeren in een lastig klimaat in Uganda heeft een gift ontvangen
- Oikocredit heeft een bijdrage ontvangen
- De stichting Kampen Helpt Harul in Moldavië heeft een gift ontvangen, voor de distributie
van maaltijden voor mensen welke in de omgeving van het centrum wonen.
- Er is een gift naar Edukans overgemaakt
- De Wiclliff bijbelvertaling hebben we gesteund
- We hebben opvang en hulp voor ontheemden gesteund
- Een bijdrage voor een vakopleding biedt jongeren toekomst
- Een gist aan kerk met vrouwen in de hoofdrol Papoea
- Middels collectes hebben we diverse bijdragen gestort waaronder Rohingya Noodhulp –
Kinderen in de Knel -Noodhulp Lombok
- Een gift aan Kerk helpt kwetsbare mensen en plek van hoop en herstel
- Een gift voor bestand tegen het water
- 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. Op 8 juni 2020 is het nieuwe opleiding en
jeugdcentrum geopend
- 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, helaas is dit vanwege corona virus dit jaar niet gelukt, we
bewaren de kaarten voor 2020
In kerkdiensten middels de beamer en in de Mozaïek is aandacht gegeven aan de
werelddiaconaat- en zendingszondagen.

