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14-02-2017
ONS ZWO PROJECT CARDS INDIA
ZWO groepen Geleen Beek Urmond en Sittard Grevenbicht steunen CARDS project in India
De ZWO groepen van Geleen Beek Urmond en Sittard
Grevenbicht steunen met uw bijdragen het CARDS
project in India. Onze ZWO doet dit nog tot medio
2017. U kunt dus nog geld overmaken naar het
nummer van ZWO dat verderop in Gaandeweg staat.
Graag CARDS vermelden. CARDS helpt met het
ontwikkelen van DALIT kinderen door ze voor en na
school extra onderwijs te geven. Projectadviseur
Tom Kolsters van Kerk in Actie bezocht dit project
in 2016 en schreef het volgende verslag.
In totaal heeft CARDS 250 BalaBatas. Uitgaande
van 30 kinderen per Bala Bata bereikt dit
programma 7500 kinderen in het Gunturgebied in
India. Door wie wordt zo een Bala Bata nu geleid?
Wat is nu het geheim dat de Bala Batas zo
succesvol zijn? Er is een ontmoeting geregeld in
het gebied Nizampatnam waarbij 105 jongeren tussen
de 13 en 19 jaar op mij en de regiocoördinator van
Kerk in Actie in India zitten te wachten.Een Bala
Bata is een groep van ongeveer 30 Dalit kinderen
die voor en na school extra onderwijs krijgen.
DOs De jongeren die voor me zitten blijken inderdaad het geheim te zijn. Elke Bala Bata heeft namelijk een zogenaamde
DO, Development Organizer. Deze persoon begeleidt de Bala Bata. Daarnaast zijn er nog enkele andere functies die ervoor
zorgen dat er afstemming en uitwisseling plaatsvindt. Dat zijn de 12 gebieds-coördinatoren en de 4 regionale
coördinatoren. Die zijn wat ouder en doen dit (vrijwilligers)werk omdat ze de nood zien en de kansen van dit programma
maar al te graag pakken. Zo werkt elke gebiedscoördinator met ongeveer 10 DOs samen. Zij hebben veel contact met elkaar
en ontmoeten elkaar maandelijks.
Mannenmaatschappij Het merendeel van de DOs zijn jonge dames. Dat is ook een doelstelling van het programma. Het land
is namelijk een mannenmaatschappij waar de vrouwen onder lijden. Het is daarom belangrijk om de jonge dames te
versterken. De verhalen van deze dames maken indruk op me. Ze vertellen met overtuiging, visie en een dosis leiderschap.
Dit gaat niet alleen om het tegengaan van kinderarbeid. Dit is een sociale verandering in de gemeenschap. Ik had ze
graag allemaal opgetekend, maar ik heb een paar uitspraken verzameld die ik graag met jullie wil delen!
Uitgehuwelijkt Een meisje van 20 gaat staan. Ze heet Priyanka. Haar vader heeft haar uitgehuwelijkt en daarom moest ze
stoppen met verder studeren. Ze is getrouwd en heeft inmiddels twee kinderen. Ze is toch daarna DO geworden. 'Met de
Bala Bata heb ik de kans om bezig te zijn met school. Ik leer er namelijk ook van. Mijn man is analfabeet. In het begin
was het voor hem wennen dat ik de Bala Bata begeleid. Maar hij zag hoe goed ik was in het begeleiden van de Bala Bata.'
Daar blijft het niet bij. Hij ziet dat ze er sterker door wordt en besluit iets te doen dat ongewoon is. 'Sinds een
paar maanden studeer ik. Mijn man vindt het belangrijk en betaalt mijn opleiding.' Ook haar man gaat nu soms naar de
Bala Bata. Zo heeft ze haar man geleerd om zijn handtekening te schrijven. Het zijn de simpele dingen die belemmerend
kunnen werken. Zo moet je bijvoorbeeld voor het openen van een bankrekening je handtekening kunnen schrijven. Ook komen
er enkele ouders mee naar de Bala Bata, die helpt ze nu ook.
Trots Prasanna komt ook naar voren gelopen. Het is een moeder van 40 jaar, ze is gebiedscoördinator. Haar man stond er
in het begin kritisch tegenover. Maar ook hier gebeurt er wat. Ze zien dat hun sociale status in het dorp aan het
veranderen is. Haar man begint trots te worden op zijn vrouw en het werk dat ze doet. 'Mijn man neemt me nu op zijn
motor mee naar andere dorpen. Daar vertel ik dan ook over de BalaBatas.'
De ontmoeting is bijna voorbij. We gaan met elkaar nog op de foto. Daar sta ik dan, tussen meer dan 100 toekomstige
leiders van dit land&.
Tom Kolsters, projectadviseur
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22-02-2017
Sterk en Dapper thema 40-dagentijd
Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen
en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil
en hart volgen. In makkelijkere en moeilijkere
omstandigheden. Dit vraagt om kracht en
doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend en
makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Sterk &
Dapper. Dat is het thema van de 40 dagencampagne
van dit jaar.
Deel als JezusJezus deelt zijn kracht en liefde
met ons. En uit liefde volbracht hij krachtig zijn
lijdensweg. Laten we net zo sterk en dapper zijn
als Jezus. En delen zoals Hij deelt.
Sterk & Dapper in 6 vormenSterk en dapper zijn
kent vele vormen. Tijdens de 40 dagentijd
verdiepen we elke week een vorm van sterk & dapper
zijn.
1. LiefhebbenSterk en dapper is jezelf en elkaar
liefhebben. Hoe brengt het geven en ontvangen van
liefde u verder?
2. AccepterenSterk en dapper is jezelf, anderen
en situaties accepteren. Accepteert u het als het
even niet gaat zoals u zou willen?

3. OverdenkenSterk en dapper is keuzes
overdenken. Bent u tevreden met de door u gemaakte
keuzes?
4. DelenSterk en dapper is delen wat uzelf en
anderen verder helpt. Wat kunt u delen om een
ander sterk en dapper te laten zijn?
5. BevestigenSterk en dapper is anderen
bevestiging geven. Bevestigt u wel eens een ander
dat hij sterk of dapper is?
6. StimulerenSterk en dapper is elkaar
stimuleren. Wat kunt u doen om iemand anders te
stimuleren om sterk en dapper te zijn?
Zullen we samen in de 40 dagentijd stil staan bij
de vraag hoe sterk en dapper wij eigenlijk zelf
zijn? En hoe we anderen kunnen bemoedigen en
stimuleren in het sterk en dapper zijn?
Namens de ZWO, Riet Coolsma
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05-05-2017
FAIR TRADE KERK
De Johanneskerk heeft deze titel al een aantal jaren. Dit jaar moet de verlenging weer aangevraagd worden. Er worden
dan vragen gesteld over hoe wij ons (nog) bezig houden met Fair Trade. Dat is niet zo moeilijk te beantwoorden: het is
duidelijk zichtbaar en merkbaar dat onze kerk deze titel helemaal verdient.
Uiteraard met ons mini-wereldwinkeltje in de hal:
kerkgangers kopen er eerlijke chocolade, een pak
koffie of thee, een fles wijn of een klein
cadeautje. En tegen de Kerst worden er heel wat
Fair Trade kerstkaarten en mooie kaarsen
meegenomen.
In de Johanneskerk wordt Fair Trade koffie en
thee geschonken (dat zijn elke week heel wat
kopjes) met Fair Trade suiker. Ook onze
avondmaalswijn is sinds een aantal jaren Fair
Trade. In december vragen wij altijd in één van de
Adventsvieringen aandacht voor Solidaridad: de
organisatie die ooit het Max Havelaar keurmerk
ontwikkelde en nog altijd samen met partners in
veel landen werkt aan verbetering van
arbeidsomstandigheden. We delen dan na de dienst
bijvoorbeeld Fair Trade sinaasappels, suiker of chocolade uit. In het hele land zijn er 75 kerken met de Fair Trade
titel. Daarvan zijn er 2 in Sittard-Geleen: ook de RK Parochie Vrangendael heeft de titel behaald. En de burgerlijke
Gemeente Sittard-Geleen is Fair Trade Gemeente.
Wat betekent dat nou ook alweer, Fair Trade Kerk?
Je laat op verschillende manieren zien dat je als kerkgemeenschap eerlijke handel ondersteunt. Vanuit ZWO vinden we
dat belangrijk: het kan voor mensen een enorm verschil maken als er een goede prijs voor hun producten wordt betaald.
Dat geldt voor koffie, thee, cacao, bananen, sieraden, suiker enz. enz. Als producenten zich aansluiten bij een Fair
Trade organisatie, krijgen ze niet alleen een betere prijs voor hun producten, maar wordt er ook aandacht besteed aan
scholing om een betere oogst te krijgen; de kinderen moeten naar school in plaats van al op jonge leeftijd werken, ook
komen er betere gezondheidsvoorzieningen en wordt gekeken naar veilig werken in de bedrijven. Ook duurzaamheid is een
belangrijk onderwerp: mens en omgeving zijn erbij gebaat dat er zoveel mogelijk zonder chemische bestrijdingsmiddelen
gewerkt wordt, dat is ook nog een stuk goedkoper. Zo kunnen mensen werken aan een betere toekomst, voor zichzelf en
voor hun kinderen. Dan wordt de armoedesituatie waarin mensen soms al generaties lang leven, doorbroken. Het levert de
mensen ook een gevoel van eigenwaarde op: het is belangrijk dat je een goed leven kunt leiden en je gezin kunt
onderhouden als je hard werkt.
Over Fair Trade vind je regelmatig berichten in de kranten en op TV, soms ook negatief nieuws. Het is uiteraard
belangrijk om kritisch te kijken of eerlijke handel wel echt eerlijk is. Maar zoals in elke handel kan er ook wel eens
wat mis gaan. Een Fair Trade keurmerk wordt niet gegeven aan producenten-groepen waar het allemaal perfect gaat; dat zou
weinig zin hebben. Het gaat om een ontwikkelingsmodel. Soms lukt het tijdenlang niet om een product helemaal op het
goede niveau te krijgen, maar worden er na verloop van tijd toch prachtige resultaten behaald. Als jouw product het
keurmerk Fair Trade echt verdient, mag je daar als producent met recht heel trots op zijn.
Een paar feiten en cijfers: 2 miljoen producenten, boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden werken onder Fair Trade
condities, 6 miljoen mensen profiteren daarvan.63% van de Nederlandse huishoudens koopt Fair Trade producten, vooral
jongeren onder de 30 en mensen boven de 65.92% van alle Fair Trade producten worden in supermarkten verkocht.65% van
alle Fair Trade producten zijn koffie en bananen.De verkoop van chocolade en culinaire producten groeit sterk.
We mogen als kerkgemeenschap best trots zijn op onze titel. We willen de boodschap nog heel lang blijven uitdragen: met
het kopen van Fair Trade producten maak je een verschil voor mensen, je helpt mee om armoede te bestrijden.
Joke van der Steen
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25-06-2017
ONS NIEUWE ZWO-PROJECT: OOGKLINIEK IN ZAMBIA
U kent Bertha Verkerk uit de Ontmoetingskerk in Geleen vast wel. Haar zoon Samuël is oogarts. Hij is voor enkele jaren
naar Zambia om een oogkliniek op te zetten. Met vrouw en drie kinderen! De ZWO groepen van Geleen Beek Urmond en Sittard
Grevenbicht gaan het de komende twee jaar financieel steunen. De volgende tekst van hen vertelt wat ze gaan doen.
'Wat zou het voor u betekenen als u een bril
nodig heeft maar er is geen optiekzaak? Of als u
staar heeft maar er is geen oogarts?
In Zambia zijn veel mensen onnodig blind en
slechtziend en toegang tot goede betaalbare
oogzorg is een groot probleem.
Wij, Samuël en Tamara, zullen als oogarts en
optometrist samen met onze 3 jonge kinderen enkele
jaren meehelpen om in Zambia een oogkliniek op te
zetten. Met lokale professionals streven wij er
naar om goed zicht mogelijk te maken voor
iedereen.
Zicht-herstellende operaties en brillen kunnen
levens veranderen; kinderen kunnen weer naar school en ouderen weer deelnemen aan de samenleving.Als jullie nog meer
info willen, kijk dan op: www.eyeforzambia.org , dit is een site in het Nederlands over het project dat we gaan doen'.
Vriendelijke groet, Samuël en Tamara
Op zondag 25 juni krijgt het project aandacht, tijdens de gezamenlijke kerkdienst in Geleen. Bertha is dan net terug
uit Zambia en zal ons er over vertellen.
Ons vorige project CARDS India wordt in juli dit jaar afgerond.
Gert Reijnen, voorzitter ZWO

ZWO/Monica Bosman, 25-06-2017
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2303, Subitem: 201.

Pagina 4 van 6

[ ZWO> Algemeen ]

04-10-2017
BREICAFÉ
Bijna een jaar bestaat het breicafé inmiddels al. 2 x per maand komt een wisselende groep vrouwen bij elkaar om
gezellig samen te werken. Er is inmiddels alweer een enorme hoeveelheid brei- en haakwerk klaar: kleurige truitjes,
sokjes, mutsjes, sjaals, prachtige dekentjes.
In de loop van oktober wordt dit allemaal weer
naar de Citykerk in Aken gebracht, waar de mensen
van Amnesty International zorgen dat alles op zn
bestemming komt.
We werken op dit moment voor Afghaanse kinderen
in Iran. Het is niet erg bekend maar er zijn in
Iran grote vluchtelingenkampen waar miljoenen
Afghanen al tientallen jaren verblijven. Er zijn
groeiende spanningen tussen Iraniërs en Afghanen,
waarvan inmiddels velen in die kampen geboren
zijn. Iran kampt met een economische crisis en er
wordt met steeds meer wantrouwen naar de Afghanen
gekeken. In de kampen hebben mensen weinig
toekomst, er is veel armoede.Warme kleding en
behaaglijke babydekentjes zijn er dus meer dan
welkom. Het zal niet veel veranderen aan de
situatie van de mensen maar is op zn minst een
teken van solidariteit. Daarna komt er
ongetwijfeld een nieuw project, wij blijven door
breien en haken.
Het is altijd gezellig: een kop thee of koffie,
lekkere koekjes of chocolade erbij. We leren van
elkaar, er zijn heel kundige breisters en
haaksters bij en ook mensen die graag wat
bijleren! En er wordt niet alleen hard gewerkt
maar ook veel gelachen en we delen de verhalen van
ons leven. Heeft u zin om eens te komen kijken?
Iedere 1e en 3e woensdag van de maand, komen wij
bij elkaar vanaf 14.00 uur in de hal van de Johanneskerk. De komende data: woensdag 4 en 18 oktober, 1 en 15 november.Er
zijn geen kosten aan verbonden, wij vragen alleen een kleine bijdrage voor koffie of thee. Brei- en haaknaalden, garens
en patronen liggen klaar maar zelf iets meebrengen is natuurlijk prima. Je maakt wat je zelf leuk vindt.Iedereen is van
harte welkom, en neem gerust de buurvrouw of een vriendin mee. En mannen zijn zeker ook welkom!
Joke van der Steen
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04-10-2017
VERLENGING FAIRTRADE KERK
Al een aantal jaren heeft de Johanneskerk de status van Fairtrade Kerk, te zien aan het bordje op de muur van de kerk.
Die status hebben we verdiend door veel aandacht
te besteden aan eerlijke handel. Zo wordt er in de
kerk altijd Fairtrade koffie en thee geschonken en
ook de suiker is eerlijk geproduceerd. Bij het
Avondmaal drinken we een slokje Fairtrade
Avondmaalswijn.
En laten we niet ons wereldwinkeltje vergeten!
Van tijd tot tijd moet de titel Fairtrade verlengd
worden en moet aangetoond worden dat de Kerk nog
actief bezig is met deze status.
Kortgeleden hebben we het formulier ingevuld en
kregen bericht dat de titel verlengd is. Het
beoordelingsrapport willen we graag met u delen:
Beoordelingsrapport Fairtrade kerk SittardDe
commissie titeltoekenning Fairtrade Gemeente Campagne heeft de aanvraag van de Protestantse Gemeente van Sittard
ontvangen en positief beoordeeld voor de titel Fairtrade Kerk.
Algemene reactie:
De commissie titeltoekenning Fairtrade Gemeente Campagne is onder de indruk van de manier waarop de Protestantse
Gemeente de Fairtrade campagne steunt en vasthoudt. Niet alleen met een miniwereldwinkel in de kerk, maar ook in het
gebruik van Fairtrade producten. Ook wordt de Fairtrade campagne jaarlijks onder de aandacht van de gemeenschap gebracht
en uitgedragen.
Fijn dat er opnieuw bewezen is dat de titel niet alleen maar een tijdelijke oprisping is geweest, maar een erkenning
voor blijvende inzet en overtuigingskracht.
Commissie Titeltoekenning, 4 september 2017.
Een mooie erkenning, waar we als gemeente best trots op mogen zijn.
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