Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD)
Zending is onlosmakelijk verbonden aan het gemeente zijn. Zo was het vanaf het begin van
de christelijke kerk in Handelingen en zo is het nog steeds. Door betrokken te zijn bij het
zendingswerk ontvang je ook iets: bemoediging dat Gods werk op deze wereld doorgaat op
zoveel verschillende plaatsen en onder zoveel verschillende culturen. En we kunnen ook
veel leren van broeders en zusters in de wereldwijde kerk!
Als ‘orgaan van bijstand van de kerkenraad’ is het de taak van de Commissie voor Zending
en Werelddiaconaat (CZWD) om met en namens de gemeente steeds weer met zending
bezig te zijn.
Onze gemeente is verbonden aan het zendingswerk van de GZB, een kerkelijke
zendingsorganisatie die namens en samen met gemeenten (binnen de PKN)
zendingswerkers uitzendt en contacten met buitenlandse kerken en partners onderhoudt.
Vanuit onze gemeente Wilnis steunen wij:
•

•

•

Het werk van Antonie en Cora Treuren in
Colombia.
In april 2014 zijn zij vanuit de Hervormde
Gemeente Woerden uitgezonden om de
Presbyteriaanse Kerk in Colombia te
ondersteunen op het gebied van diaconaat en
gerechtigheid. Meer informatie over het werk
vindt u op de website www.geloofincolombia.nl.
Het werk van de familie Vogelaar in Indonesië.
Zij zijn in januari 2018 uitgezonden vanuit Den
Haag om de kerk in Indonesië (GPIL) te dienen.
De GPIL is een minderheid te midden van een
moslimmeerderheid. Laurens Jan zal als
predikant de GPIL gaan toerusten in de
verschillende facetten van het gemeente zijn.
Informatie over hun werk vindt u op de website
www.gzb.nl/misisulawesi
De Redeemd Gospel Church in Mathare, Kenia.
Sinds 2011 is onze gemeente via TEAR,
verbonden aan het werk van deze kerk in een
sloppenwijk in Nairobi via contacten met ds.
Joel Gitahi en zijn vrouw Magdaline. Inmiddels
is wederzijds al 2x een bezoek afgelegd. Info
over het werk in Kenia vindt u op de website
www.tear.nl.

De CZWD organiseert ook de jaarlijkse kerst- en paasgroetactie van Friedenstimme
waarmee we christenen in het voormalige Oostblok willen bemoedigen. Daarnaast
organiseren wij één keer per jaar een fietspuzzeltocht waarvan de opbrengst een specifieke

bestemming krijgt. We leven mee met gemeenteleden die kort of langere tijd in het
buitenland verblijven.
Gedurende het jaar is een aantal diaconiecollecten bestemd voor zending en
werelddiaconaat. Via kerkblad, flyers en afkondigingen wordt u hierover geïnformeerd. Dat
geldt ook gedurende 2 kwartalen voor de zendingsbussen bij de uitgangen van de kerk. Wij
hopen dat u ruimhartig wilt geven voor de uitbreiding van Gods koninkrijk wereldwijd en voor
broeders en zusters in nood. Maar het belangrijkste is natuurlijk gebed. Om mee te kunnen
leven en mee te bidden, geven we in samenwerking met de evangelisatiecommissie drie
keer per jaar een zendingsnieuwsbrief uit met een korte impressie van het zendingswerk in
Nederland en daarbuiten waar we als gemeente bij betrokken zijn. In deze nieuwsbrief vindt
u ook gebedspunten om mee te kunnen bidden.
Als u vragen of opmerkingen heeft: spreek ons gerust aan! U kunt rechtstreeks contact met
ons opnemen via czwd@hervormdwilnis.nl of door het aanspreken van een van de
commissieleden.

De CZWD bestaat op dit moment uit: Arie van Zutphen (vertegenwoordiging kerkenraad,
Henri Kool, Lianne van Kreuningen (secretaris), Corstian Leeflang, Jopie Verhoek (voorzitter)
en Jantine Meijers.

