Palestina
De christelijke organisatie ATTA helpt kwetsbare ouderen
met maaltijden, onderdak, medische hulp en aandacht.

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp

Hulp aan de slachtoffers van de tsunami en de
aardbevingen.

In de Bijbel lezen we in Matteüs 28 vers
19, 20 en 21 dat Jezus na Zijn
opstanding tegen zijn leerlingen zegt:
“Mij is alle macht gegeven in de hemel
en op aarde. Ga dus op weg en maak
alle volken tot mijn leerlingen, door hen
te dopen in de naam van de Vader en de
Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit
voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing
van deze wereld.”

Christenen voor Israël
Wil christenen bewust maken van de betekenis van het
Joodse volk in Gods plan met deze wereld. Zij heeft een
boodschap voor de kerk: de gemeente van de Here Jezus
Christus is niet in de plaats van Israël gekomen. Er zijn nog
verschillende belangrijke beloften voor Israël die in de
nabije toekomst zullen worden vervuld.
Ook biedt deze organisatie hulp aan arme Joodse mensen in
Oekraïne.

En niet alleen in Matteüs lezen we hierover. Op meerdere
plekken in de Bijbel staat geschreven over deze opdracht. Een
opdracht aan ons allemaal om door onze manier van leven te
laten zien, te vertellen over de liefde die Hij voor jou, voor de
ander heeft. Een liefde die heel maakt, die vrij maakt. En
daarbij mogen we steeds weer vragen of Hij ons hierin wil
leiden.

World Servants Ommen
Vijf Ommer World Servants zijn met deze organisatie drie
weken naar Guatemala geweest om er te helpen met o.a.
een nieuw dak voor het groepshuis waar de kinderen uit de
sloppenwijken voor een week kind kunnen zijn en kunnen
genieten van de aandacht, lekker eten en leuke activiteiten.
U heeft er een uitgebreid verslag van kunnen lezen in
Kerkvensters.

Doordat we sinds 2017 ook het Werelddiaconaat en
Ontwikkelingshulp ondersteunen kan er met uw bijdrage
handen en voeten worden gegeven aan het evangelie; de
daad bij het woord voegen. Vertellen over Jezus’ liefde en
ook mensen helpen en leren hoe ze zelf de omstandigheden
waarin ze leven kunnen verbeteren.
Gelukkig zijn er veel mensen die zich geroepen weten om zich
in te zetten voor mensen dichtbij of ver weg.

Werkvakantie Albanië
Ook in 2018 is er weer een groep vanuit onze kerken naar
Albanië geweest. Steeds wordt er hulp geboden bij een
project dat op dat moment de aandacht verdient. Het
afgelopen jaar heeft de groep geholpen bij het verbouwen
en opknappen van een kerkgebouw.
Maneschijn Missions
Jelle en Jody Maneschijn willen graag jonge mensen
coachen in hun wandel met God, hen stimuleren in het
leren kennen van God en vervolgens ook het bekend maken
van God aan de wereld, want dat is één van de dingen die
God van ons vraagt. Ook willen zij zelf het evangelie
verspreiden en mensen onderwijs geven vanuit Gods Woord
en Zijn liefde praktisch laten zien aan onder andere de
gebrokenen.

Heel fijn dat u dit alles door uw gift mogelijk maakt!
Hartelijk dank daarvoor!

Light for the world
Deze organisatie werkt aan een wereld waarin mensen met
een handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en
werk.

In het onderstaand overzicht kunt u lezen naar welke
organisaties en projecten we een gift hebben
overgemaakt.

MAF Nederland
Mensen die aan de uitersten van de aarde wonen zijn vaak
afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun
mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen
en het evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar voor
Gods liefde!

Versterk de kerk
Een veelomvattend project met doelen in Syrië, Guatemala,
Pakistan en Kenia.
Vormingscentrum P3W Papoea
Een vormingscentrum die vrouwen opleidt en
zelfvertrouwen geeft zodat ze kunnen bouwen aan kerk en
samenleving.

Stichting Home Plan
Een kleinschalige ontwikkelingsorganisatie die bouwt aan
een huis, thuis en toekomst voor de allerarmsten in LatijnsAmerika en Zuidelijk Afrika.

Koptische Orthodoxe kerk Egypte
De organisatie BLESS helpt mensen in deze kerken in heel
Egypte om zelf de armoede te lijf te gaan en met elkaar te
werken aan een betere toekomst voor hun dorp en wijk.

Pax Christi
Een vredesorganisatie die zich richt op het bevorderen
van Internationale politieke en maatschappelijke
vredesprocessen.

Pakistan, hulp aan boeren en mensen met een beperking
NOAD laat gezinnen zien hoe kinderen met een
verstandelijke beperking zich kunnen ontwikkelen en tot
bloei kunnen komen door de juiste zorg, liefde en aandacht.
Ook verbetert ze de situatie van boeren in dit
land.

Stichting De Ondergrondse Kerk
Staat wereldwijd naast vervolgde Christenen en roept
Christenen in Nederland op tot verbondenheid met hen.
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Vluchtelingenwerk Nederland
Is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de
belangen van vluchtelingen en asielzoekers. De duizenden
vrijwilligers ondersteunen asielzoekers en vluchtelingen bij
het
opbouwen
van
een
nieuw
bestaan.

Stichting ….helpt Roemenië
Verleent humanitaire hulp en goederen aan Roemeense
(wees)kinderen en biedt maatschappelijk perspectief.
Stichting Hulp Vervolgde Christenen
Is wereldwijd actief op plekken waar het belijden van
Christus onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg
heeft .

Stichting Epafras
Steunt Nederlanders die vastzitten in buitenlandse
gevangenissen. Vanuit hun overtuiging dat ieder mens
waardevol is, laat ze niemand zitten.

Stichting Mambo
Leidt in Tanzania traditionele vroedvrouwen op tot Doula
(een zwangerschaps- en bevallingscoach)

Stichting Bootvluchtelingen
Gezien worden, dat wil toch iedereen? De stichting helpt
kwetsbare mensen, maar kijkt verder dan hun nood. Ze doet
haar werk voor én door vluchtelingen. Samen maken we
verschil, want ieder mens telt.

Stichting Good Hope
De missie is om medische zorg te bieden aan de arme
bevolking in de Rwenzori regio in Oeganda, waar vooral in
de binnenlanden een groot gebrek is aan medische zorg.
Stichting Kurukshetra
Verleent in India humanitaire hulp aan zieken, melaatsen,
daklozen en mensen op de vlucht.

Baten

Stichting Ayubowan
Waar onvoldoende voorzieningen zijn voor wezen en
kinderen uit extreem arme en zieke gezinnen in Sri Lanka en
Haïti, wil deze stichting hen de kans bieden om naar school
te gaan en de leefomstandigheden te verbeteren.

Vrijwillige
Bijdrage+
Giften
Zendingsbakjes
DZ-collectes
ZWO KiA
ZWO-collectes
Rente

Stichting Red een Kind
God geeft ons aan elkaar om samen te ontvangen, te
groeien en te geven. Samen willen we werken aan een
toekomst voor kinderen in armoede en verbinding met
mensen in Nederland. We kiezen ervoor om kinderen te
helpen op de plek waar ze wonen, omdat wij geloven dat
God kinderen bewust in gezinnen en in een gemeenschap
plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te
groeien.
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Lasten
Kerk in Actie
Projecten
Kerk in Actie
DZ-collectes
Overige giften
Buitenlands
diaconaat
Totaal

Open Doors
Wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd
versterken, toerusten en aanmoedigen tot
wereldevangelisatie.
International Justice Mission
Beschermt de armsten in bijna 20 gemeenschappen over de
wereld tegen geweld door samen te werken met lokale
overheden. Ze heeft een wereldwijd team van advocaten,
maatschappelijk werkers, onderzoekers en andere
professionals die werken in hun eigen land.

Reservering
World Servants

Stichting Kushka
Ziekenhuis Papoea-Nieuw Guinea.
Stichting Kimon
De liefde van Jezus Christus voor kinderen dringt deze
stichting om wereldwijd kinderen op te zoeken, hen de
goede boodschap van Gods Woord te brengen en hen een
helpende hand te bieden.
Stichting 3xM
Verspreidt het evangelie in gesloten landen door middel van
TV- en internetuitzendingen. Zij verspreidt Gods boodschap
van hoop en liefde in de eigen taal en cultuur van het land.
Hiervoor werkt ze samen met lokale partnerorganisaties.
Mercy Ships Holland
Is een christelijk goed doel met een duidelijke missie: in
navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de
allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is.
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De kerk in Lozova (Moldavië) groeit door
Stichting Mensenkinderen ontving in 2017 van de ZWOcommissie een prachtige bijdrage voor de bouw van een
activiteitencentrum annex kerk in Lozova. De uit Nederland
afkomstige Stefanie en haar Moldaafse man hebben in dit
dorp (6000 inwoners) een kerk gesticht. De gelovigen
kwamen aanvankelijk samen in de huiskamer, maar door de
vele evangelisatieactiviteiten groeide het aantal gelovigen
en was er dringend behoefte aan een eigen (kerk)gebouw.
In oktober 2017 heb ik verteld over de stand van zaken op
dat moment. Graag maak ik u deelgenoot van de vele
activiteiten en de groei die de kerk sindsdien doormaakt.

Stefanie en Spiridon zijn heel blij met het prachtige gebouw
dat er nu staat. Het is functioneel met verschillende zalen,
een grote keuken, toiletten en zelfs douches waar mensen uit
het dorp die zelf geen gelegenheid hebben om zich te wassen
zich kunnen douchen. Ook is er een zgn. ‘medische ruimte’.
Een arts uit het ziekenhuis bood aan om gratis spreekuur te
houden wanneer Stefanie en Spiridon voor een kamer
zouden zorgen. En dat is gebeurd. Het is een mooie manier
om nog meer mensen uit het dorp te leren kennen; de kerk
toont hiermee laagdrempelig te zijn en mensen komen zo op
een ongedwongen manier in contact met de kerk.

Op 15 februari waren mijn vrouw en ik in Lozova en spraken
daar Stefanie en Spiridon. Ze waren zichtbaar blij en
dankbaar over alle nieuwe ontwikkelingen in en rond de kerk.
In september 2017 organiseerde dit zendingsechtpaar de
eerste activiteiten op de fundamenten van de kerk (zie foto).
Sindsdien is er verder gebouwd aan de kerk maar vooral ook
aan de kerkelijke gemeente. Om de mensen in Lozova te
bereiken zijn er in het voorbij jaar allerlei activiteiten
georganiseerd:
zomerkamp
voor
kinderen;
evangelisatiediensten;
cursus
‘Jezus
ontdekken’;
tienerbijeenkomsten; bijeenkomsten over opvoeding van
kinderen; gitaarlessen; bijeenkomsten voor vrouwen;
bijeenkomsten voor mannen; kinderclub; diensten op zondag
en op woensdagavond; winterkamp; conferentie over
zending; arme mensen werden bezocht en voorzien van
voedselpakketten en brandhout; kinderen uit arme gezinnen
werden opgevangen en kregen warme winterkleding,
schoenen en schoolspullen; en nog veel meer activiteiten.

Dit jaar hopen Stefanie en
Spiridon voldoende geld
in te zamelen om de
bouw van de kerk verder
af te kunnen maken, met
name de grote kerkzaal.
Want steeds vaker
gebeurt het dat de zaal
(grote hal) die ze nu
gebruiken te klein is om
het aantal bezoekers te kunnen bergen.
Hoogtepunten in het
afgelopen jaar waren de
momenten wanneer
mensen tot geloof
kwamen en zich lieten
dopen tijdens een dienst.
Voor het dopen wordt een
heel grote bloempot
gebruikt. Zo werden er op
7 oktober 2018 drie
vrouwen gedoopt. De jongste was 15 jaar en de oudste was
73 jaar. De laatste vertelde dat ze al 20 jaar het verlangen
had om gedoopt te worden maar dat het er door
verschillende omstandigheden nooit van gekomen was. Ze
was erg blij dat eindelijk de dag was gekomen. “We danken
de Heer voor alles wat er is gebeurd! En we willen jullie
vragen om voor ons te blijven bidden. Want alles wat hier
gebeurt is niet ons werk, maar Gods werk!” aldus Stefanie.

Aanvankelijk had de
protestantse kerk in het
overwegend orthodoxe
Lozova (met veel
bijgeloof) een slechte
naam en werd ze
aangeduid als een
sekte. Langzamerhand
hebben de
dorpsbewoners een
veel positiever en realistischer beeld van deze kerk en haar
leden gekregen. De kerk staat nu bekend als een plek waar
je altijd terecht kunt wanneer je in moeilijkheden zit; als een
plek waar mensen oprechte aandacht en zorg
bieden en als een plek waar christenen in liefde en respect
met elkaar omgaan. Ook het feit dat de leden van deze kerk
niet roken en niet drinken (in Moldavië is meer dan 50% van
de mensen alcoholist) geeft een positieve indruk.
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Na afloop van de
diensten bent u
allemaal welkom in
de
Kern,
waar
Marike Blok ons
tijdens het drinken
van een kopje koffie
of thee op een
interactieve wijze
zal betrekken bij
haar
en
Thijs’
zendingswerk
in
Zambia.

Kids in Actie
Hey, hallo! Wat weet jij eigenlijk al over de zending?
Kijk op https://www.kerkinactie.nl/kids/ voor leuke spelletjes, puzzels
en informatie over alles wat met de zending te maken heeft.
Deze website is nog in ontwikkeling

12

