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Beleidsplan ZWO 2014 (ongewijzigde versie 2014)
Doel van Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Zending richt zich op het helpen en ondersteunen van geloofsgemeenschappen en op verzoening en
vrede. Het aandachtsgebied van ZWO ligt buiten Nederland.
Werelddiaconaat gaat om de eerlijke verdeling van wat eigenlijk van iedereen is.
De werkgroep ZWO is solidair met mensen die lijden onder onrecht, armoede en allerlei vormen van
onderdrukking en geweld. We steunen lokale organisaties op het gebied van gezondheidszorg,
armoedebestrijding, onderwijs, landbouw en het naleven van de rechten van de mens.
Ontwikkelingssamenwerking is luisterend zoeken naar de oorzaken van problemen en het streven
naar eerlijke handel om de leefomstandigheden van de mensen te verbeteren.
De ZWO werkgroepen brengen de wereld de kerk binnen en hopen daarmee de geloofsgemeenschap
te informeren en zodanig te enthousiasmeren dat we een bijdrage kunnen leveren aan het
ondersteunen van mensen die verkeren in moeilijke omstandigheden.
ZWO Groep
De ZWO groep voert werk uit dat volgens de kerkorde van de PKN een opdracht is van de hele
geloofsgemeenschap.
Formeel is de ZWO‐groep een werkgroep die onder verantwoordelijkheid van de diaconie de
werkzaamheden uitvoert.
De werkgroep bestaat uit 7 leden, 4 van Sittard en 3 van Geleen‐Beek‐Urmond.
De ZWO groep in Sittard valt onder de diaconie maar functioneert zelfstandig en vergadert ca 6 maal
per jaar. Het financiële jaarverslag van ZWO Sittard wordt in het financiële jaarverslag van de
diaconie opgenomen; de diaconie legt weer verantwoording af aan de kerkenraad. Een werelddiaken
onderhoudt het contact tussen diaconie en ZWO. Bij gebrek aan een werelddiaken wordt eenmaal
per kwartaal een kort gezamenlijk overleg gehouden.
De ZWO groep in Geleen‐Beek‐Urmond functioneert zelfstandig. Een ZWO‐lid is vertegenwoordigd in
de kerkenraad. De werkgroep legt financiële verantwoording af aan de kerkenraad. De werkgroep
heeft circa 6 keer per jaar overleg.
Werkzaamheden
De ZWO‐groep zorgt voor het houden van collectes voor diverse projecten (zoals Kerk In Actie). De
collectes worden toegelicht in de kerkdiensten en het kerkblad.
Voor daartoe geschikte projecten wordt ook gebruik gemaakt van PR in de plaatselijke bladen.
Bij diensten met een duidelijke koppeling naar het werkveld wordt meegewerkt aan de invulling.
Daarbij speelt oecumene een belangrijke rol, d.w.z. het naar elkaar toegroeien, elkaar leren begrijpen
en het samenwerken.
Daarnaast zijn er specifieke acties die door de lokale ZWO groepen worden ingevuld, zoals:
Sittard: stekjesmarkt, oogstmarkt, beheer van een kleine Wereldwinkel.
Geleen: voorjaarsactie, najaarsactiviteit in het kader van een lopend project, Paasgroetenactie.
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Ontwikkeling/toekomst
In 2011 zijn beide werkgroepen begonnen om ervaringen en werkwijze uit te wisselen. Dat heeft er
toe geleid dat in 2013 en 2014 gezamenlijk invulling wordt gegeven aan een project NOVA,
milieuvriendelijk koken en stoken. Naar de toekomst gericht willen beide groepen nauwer gaan
samen werken en voorbereid zijn op de eventuele samengaan van Sittard en Geleen. Om de
samenwerking verder in te vullen zullen zowel op inhoudelijk vlak als op organisatorisch vlak
concrete afspraken worden gemaakt.
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