
WERKGROEP ZENDING WERELDDIAKONAAT EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (ZWO) VOORBURG 
 

ZWO staat voor: Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. Via de zending ondersteunen 

wij partnerkerken en organisaties die in het buitenland het evangelie verspreiden maar daarvoor zelf niet 

over voldoende financiële middelen beschikken. Op het gebied van het werelddiakonaat ondersteunen 

wij steeds voor langere tijd een aantal projecten die zich richten op thema’s als onderwijs, 

gezondheidszorg, huisvesting of landbouw. Ten aanzien van al deze projecten geldt dat er een verbintenis 

is met één van onze kerkleden, waardoor wij goed zicht kunnen houden op- en regelmatig geïnformeerd 

worden over de besteding van onze gelden.  

Daarnaast is het werelddiakonaat erop gericht om partnerkerken, organisaties of individuele kerkleden, te 

ondersteunen bij het verlenen van hulp aan mensen of plekken op deze aarde waar acute hulp nodig is. 

Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer er ergens een natuurramp heeft plaatsgevonden of een oorlog is 

uitgebroken.  

 

Op dit moment ondersteunt de Werkgroep ZWO de volgende projecten: 
 

Zending: Foka van de Beek in Bulgarije 

In juni 2019 is Foka van de Beek voor een periode van zes jaar als zendingswerker aan het werk gegaan in 

Bulgarije, in opdracht van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). De Protestantse Gemeente Voorburg is 

één van de gemeenten die dit project door middel van een jaarlijkse bijdrage financieel ondersteunt. Foka 

verricht evangelisatiewerk en biedt theologische toerusting aan een groep, genaamd ‘de Samaritaanse 

vrouwen’ in de afgelegen provincie Burgas. Inmiddels zijn in meer dan tien dorpen bijbelstudiegroepen en 

huisgemeenten opgericht. 

 

Werelddiakonaat: Projecten in Zuid-Afrika en Bangladesh 
 

 Stichting JW Support   

- Verbeteren leefomstandigheden kinderen en vrouwen in Bangladesh 
 

 Stichting Docenten voor Afrika  

- Beter onderwijs aan kinderen in Zuid-Afrika  
 

 

Over de voortgang van de projecten en besteding van gelden, houden wij u op de hoogte via de 

‘Voorburgse Samen-Delen-Krant’, die u tweemaal per jaar thuis ontvangt. Daarnaast nodigen wij met 

enige regelmaat betrokkenen/betreffende kerkleden uit om tijdens de dienst of op een ander moment 

over het project te komen vertellen.  

 

Uw bijdrage leveren 

Meerdere malen per jaar zamelen wij geld in voor onze projecten via de collecte. Ook kunt u geld giraal 

overmaken.  
 

Wilt u financieel bijdragen aan het werk van Foka van de Beek in Bulgarije, dan kunt u dit overmaken 

naar: NL96 INGB 0000 0018 81 t.n.v. ZWO Zending Prot Gemeente Voorburg. 
 

Wilt u financieel bijdragen aan onze projecten in Zuid-Afrika of Bangladesh, dan kunt u dit overmaken op: 

NL 97 RABO 03 73 74 30 92, t.n.v. Diaconie PG Voorburg Werkgroep ZWO. 
 

Alvast onze hartelijke dank! 

 

Contact 

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u deze mailen naar Hester Sanderman,  

E-mail: samendelenkrant@gmail.com 
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