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Van de voorzitter
Namens de ZWO-werkgroep wil ik u nog een gezond en vredig
2022 toewensen. Ook het komende jaar bieden wij weer hulp en
steun aan onze projecten, waarbij steeds onze leidraad is om
geld te doneren aan projecten waarmee we via onze eigen gemeenteleden korte lijntjes hebben, waardoor we zicht houden
op de uitgaven.
Afgelopen jaar is, na jarenlange steun, onze deelname aan het
project van Femke Banning in Oeganda (Stichting MCAFS en
Mukisa) geëindigd en zijn wij op zoek gegaan naar een nieuw
project. De keuze is gevallen op een project in India, Stichting
Manasu, dat onder meer opleidingskansen biedt aan meisjes. U leest er meer over verderop in
deze nieuwsbrief.
Daarnaast werken wij ook samen met lokale kerken, zoals het vaste zendingsproject van Foka
van de Beek in Bulgarije. Ook op deze wijze kunnen wij rekenen op de meest doelmatige besteding van de ingezamelde gelden.
Wanneer zich onverwacht ergens een ramp voordoet en hulp geboden is, werken wij veelal samen met Stichting Kerk in Actie, die de situatie aldaar goed in beeld heeft, weet wat benodigd is
en professionele werkers ter plaatse heeft. Zo hebben wij, samen met de centrale diaconie, bijgedragen aan noodgoederen in Haïti na de aardbeving die daar in augustus jl. plaatsvond.
Afgelopen oktober kwam Foka (zendingsproject Bulgarije) ons bezoeken en heeft zij in beide
kerken over haar werk verteld. Wij hebben ervaren dat haar project hierdoor meer onder de gemeenteleden is gaan leven, als ook dat er een meer persoonlijke relatie is ontstaan. Graag zouden wij dit bij onze andere projecten ook willen nastreven, zodat ze meer onderdeel worden van
onze gemeente, ons kerk zijn gaan uitmaken. In dat kader zouden wij het leuk vinden als er kringen of werkgroepen (jongeren of ouderen) zijn die een relatie willen leggen met één of meerdere
van onze projecten en daarmee de wederzijdse betrokkenheid stimuleren. Heeft u, uw kring of
werkgroep ideeën hiertoe, laat het ons weten (zie colofon voor contactgegevens, pag. 4).
Namens de ZWO-werkgroep,

Houw Thè
BULGARIJE: Честита Нова Година, vertaling: Gelukkig Nieuwjaar
Door: Foka van de Beek

Mede namens de mensen hier wil ik u een goed, vreugdevol
en gezegend nieuw jaar toewensen. Het was erg fijn om in
oktober in Voorburg te zijn. Ik heb ervan genoten om in beide
wijkgemeenten in de kerkdienst aanwezig te kunnen zijn en
daar omheen mensen te kunnen spreken. Nogmaals veel dank
voor de goede zorgen, de fijne ontmoetingen, gesprekken en
al het meeleven met de mensen hier en met mij!
Terug in Bulgarije was het even omschakelen. Ik kwam midden
in een enorme coronagolf aan, ziekenhuizen lagen nog voller
dan in Nederland en het sterftecijfer was schrikbarend. Veel

>>> Vervolg Foka van de Beek

activiteiten konden daarom weer niet doorgaan
en samenkomen in de kleine huiskamers was
niet mogelijk. Er waren in de dorpen waar ik
meestal kom ook enkele zieken, maar gelukkig
niemand ernstig ziek.

Maker van de Samen Delen Krant
De werkgroep ZWO (zending, werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking) van de Oude Kerk & De Open Hof
verspreidt twee keer per jaar de Samen
Delen Krant. Wij zijn op zoek naar één
of twee mensen die het leuk vinden om
die krant te maken en verder te ontwikkelen. Vind jij het belangrijk om anderen enthousiast te maken voor de buitenlandse projecten die we als kerk
steunen en ben je handig met MSOffice
(Publisher wordt nu gebruikt en is eenvoudig om te leren)?
Interesse of vragen, neem contact op met: Hester Sanderman (redactie). Tel: 06-24 79 26 17

Algemeen lid
Ook zoeken wij een algemeen lid dat
graag met ons meedenkt over onze projecten en andere zaken, extra handen
biedt waar nodig en/of het leuk vindt om
eigen talenten of ideeën in te brengen.
Interesse of vragen, neem contact op
met: Houw Thè (voorzitter)
Tel: 070-386 11 35

Qua tijdsbesteding: naast de eventuele
rol die je op je neemt, vergaderen wij
vier keer per jaar, is er twee maal per
jaar een vouwavond van de krant en
een enkele maal komen we bijeen voor
de gezelligheid.

Naast corona is ook armoede hier een punt
van zorg. De prijzen van eerste levensbehoeften zijn flink gestegen en de verwachting is dat
die stijging ook de komende tijd nog doorzet.
We hebben uit Nederland een mooie financiële
bijdrage gekregen, waarmee we mensen kunnen helpen met voedsel, kleding, medicijnen
en stookkosten. Mensen zijn hier erg dankbaar
voor.
Naast de zorgen is er echter ook vreugde! De
laatste tijd hebben zich weer mensen bij de
huisgemeenten gevoegd. Net na Kerst zijn
enkelen van hen gedoopt. Voor mensen is dit
een hoogtepunt in hun leven. Ze kijken er erg
naar uit en ervaren een diepe vreugde als het
moment daar is. Voor velen is het ook een
keerpunt in hun leven: van slechte gewoonten
BANGLADESH: Het verhaal van Nurjahan

loslaten en zich in te zetten voor anderen.
Sinds enkele weken is er een nieuwe gemeente bijgekomen in een dorp, waar vroeger al wel wat contacten waren, maar waar
het werk verder moeizaam verliep. Nu heeft
een jonge vrouw daar haar huis opengesteld
voor bijeenkomsten en hebben enkele vrouwen interesse getoond.
In de gemeenten is er veel aandacht voor
Bijbelstudie en gebed, maar ook de zorg voor
elkaar speelt een belangrijke rol. Zeker in
deze regio waar vrouwen vaak een moeilijk
leven hebben is dat mooi om te zien. Wij
proberen dit ook te ondersteunen door financiële hulp, het (telefonisch) onderhouden van
contacten en gebed. En we hopen dat er in
het nieuwe jaar weer meer mogelijkheden
komen om samen te komen. Vaak is het hier
al vroeg voorjaar en kunnen we hopelijk buiten bijeenkomsten organiseren.
Een hartelijke groet vanuit Bulgarije
en vooral Gods zegen!

INDIA: Introductie Sandhya Siccama en Stichting Manasu
Door: Redactie
Een brief aan jou
Ik heb je al zo dikwijls proberen te
bereiken, door mensen, door gebeurtenissen, maar ik wil nu eens direct
met je praten, in een brief. Weet je, jij
bent mijn oogappel, voor jou heb ik
een boontje en wat voor één. Reeds
lang ken ik je, voor je geboren was.
Misschien heb je dat niet altijd gezien,
maar jij ligt mij nauw aan het hart.

Via ons gemeentelid Conny van Dijk hebben
wij in 2021 uitgebreid kennis gemaakt met
Sandhya Siccama uit Zoetermeer. Zij is in
1971 in India geboren en heeft, na het overlijden van haar moeder, van 1976 tot 1979 in het
Radha Kishan Home in Hydarabad gewoond,
in de plaats Vishakapatnam aan de oostkust
van India. Haar vader vertrok en heeft niet
meer naar haar omgekeken.
Op 8-jarige leeftijd is zij geadopteerd door een
Voorburgs gezin. In 1999 is zij samen met
haar man Johan teruggegaan om te kijken
waar haar wortels lagen. Dit heeft haar enorm
aangegrepen, ook omdat ze zich realiseerde
hoeveel meer kansen zij in het leven heeft
gehad ten opzichte van de kinderen in het
opvanghuis.
Om iets voor de kinderen in het Radha Kishan
home te betekenen, startte zij de stichting
Manasu; hetgeen “uit het hart” betekent. Via
familie/vrienden/collega’s haalde zij geld op en
droeg haar steentje bij om de kinderen in het
opvanghuis een betere toekomst te geven.

Jaarlijks bezoekt zij nu het opvanghuis.
In India krijgen vooral meisjes minder kansen
of de mogelijkheid om een opleiding te doen.
Sandhya heeft hiertoe contact gelegd met de
lokale non-profit organisatie ‘Kid Power’ en
gezamenlijk zijn zij het Girl Care Center in
Vishakapatnam in Andra Pradesh begonnen.

Inmiddels zijn er 3 huizen, waar meisjes worden opgevangen. In één huis worden maximaal 10 (tiener)meisjes opgevangen. Sommigen hebben familie, maar die zijn heel arm,
verslaafd of de situatie thuis is niet veilig. Ze
worden door sociaal werkers of de politie
aangemeld. Deze meisjes krijgen nu de mogelijkheid om een opleiding te volgen en worden begeleid naar een fijne en zelfstandige
toekomst. Per huis is er een huismoeder, een
kok, een sociaal werker, een huiswerkbegeleider en een bewaker aan de poort.
De ZWO draagt bij aan de ondersteuning van
de meisjes in het Girl Care Center. In de
volgende publicaties van de Samen Delen
krant kunt u meer over dit project lezen.

ZUID-AFRIKA: Het afgelopen jaar was lesgeven weer een flinke uitdaging
Door: Carine van den Berg
In Zuid-Afrika is het nu hartje zomer. De heerlijke lange schoolvakantie zorgt ervoor dat er
even geen druk op de ketel is om leerlingen te
onderwijzen in coronatijd. Voor iedereen is er
nu gelukkig wat welverdiende rust, wat ook
hard nodig was. Docenten kunnen even bijtanken en leerlingen weten dat ze naar de volgende klas zullen gaan, aangezien de scholen
bijna niemand hebben laten blijven zitten.
De directeur van de basisschool waar ons
Learner Support Centre is gevestigd, Thabo
Malatji, hoeft samen met zijn docenten voorlopig geen halsbrekende toeren uit te halen om

zoveel mogelijk leerlingen les te geven. Het
afgelopen jaar was lesgeven weer een flinke
uitdaging, aangezien negentig leerlingen per
klas vaak geen uitzondering was. Hierom
heeft de lokale overheid inmiddels tien extra
containerklassen op het schoolterrein geplaatst.
Onze onderwijsassistenten Anna en Pinky
hebben het afgelopen jaar elke schooldag
meegeholpen bij het screenen van leerlingen,
waaronder temperaturen opmeten en controleren op handen wassen. Dit was noodzakelijk om de meer dan duizend leerlingen die de

Ik weet van je goede bedoelingen,
maar ik ken ook je angsten, je verdriet, je kwaadheid en mislukkingen.
Zo ken ik je en zo geniet ik ook als ik
je zie rondlopen op de wereld. Uren
kan ik met plezier naar je kijken: hoe
jij leeft en probeert te leven en je dromen probeert uit te bouwen.
Dikwijls ben ik ook heel bezorgd om
je: als je pijn hebt of verdriet, als het
niet loopt zoals je het hebt bedoeld.
Weet je wat ik erg vind, als je je
schaamt voor mij, als je beschaamd
bent voor jezelf, als je jezelf verstopt,
als je anders wil zijn dan je bent.
Want zoals jij, zo is er niemand op
deze wereld. Zoals jij bent, zo zie ik je
juist graag.
Mijn droom is dat je mag openbloeien,
worden wie je bent, blij zijn om wie je
bent in deze wereld. Zo hebben anderen jou juist nodig. Je krijgt soms heel
wat verwijten en tegenslagen te verwerken. Toch ben ik bij je, loop ik
naast je en soms achter je, mijn hand
op je schouder. Daar mag je zeker
van zijn.
Mijn vraag aan jou is dan ook: zie je
er iets in, zouden wij twee samen
kunnen gaan? Laat me eens weten
wat je ervan denkt. Ik ben benieuwd
naar je antwoord.
Met heel hartelijke groeten,
God

>>> Vervolg Carine van den Berg

basisschool rijk is verantwoord naar school te
laten gaan, al gingen leerlingen voor het grootste deel in shifts naar school.
Het in shifts naar school komen gaf nog een
ander probleem, namelijk dat leerlingen onregelmatig een schoolmaaltijd kregen. Voor veel
leerlingen is dit de enige echte maaltijd op hun
dag. Na veel protest is toen besloten dat alle
leerlingen naar school mogen komen, maar
niet iedereen les kreeg en dat zij na de maaltijd weer naar huis werden gestuurd. Een nare
situatie.
Naast het screenen van leerlingen hebben
Anna en Pinky gelukkig het grootste deel van
hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Naast
het beheren van de bibliotheek voor de leerlingen hebben ze vooral in de eerste twee
schoolsemesters kleine groepjes kunnen begeleiden bij het Engels lezen. Dit is hun kernactiviteit waarvoor ze door onze stichting zijn
opgeleid.
Met het nieuwe schooljaar in aantocht is het

echter belangrijk om vertrouwen te houden
dat corona en de maatregelen geen beslissende factor gaan spelen. Een deel van de
mensen in Ba-Phalaborwa is gelukkig inmiddels gevaccineerd en een groot deel
heeft inmiddels corona
gehad. Het is nu dus te
hopen dat de leerlingen
van Refense Primary
School een mooi, maar
vooral leerzaam schooljaar
tegemoet gaan. Een
schooljaar waar onze Anna en Pinky de leerlingen
weer onafgebroken en in
kleine groepjes intensieve
begeleiding kunnen geven
met de Engelse taal, want deze hulp is
hard, hard nodig! De achterstand die leerlingen de laatste twee jaar hebben opgelopen is enorm, en dit heeft op zijn beurt
grote gevolgen voor alle andere vakken op
school.

Wij als stichting zouden het erg op prijsstellen
als u weer meehelpt dit streven te faciliteren,
onder meer door extra leermiddelen, zoals
woordenboeken, pennen en schriften te sponsoren, zodat Anna en Pinky dit komende

schooljaar alle middelen in huis hebben om de
achterstanden die de kinderen hebben opgelopen te gaan inhalen. Zonder uw hulp zal dit
heel lastig worden. We hopen dus dat u ons
bijft steunen.

Baie dankie!

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 2021

Colofon
Deze Samen-Delen-Krant is een
uitgave van de groep Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van de Protestantse Gemeente te Voorburg
met bijdragen van Conny van
Dijk, Sandhya Siccama, Foka
van de Beek, Joke Wittekoek,
Carine en Ank van den Berg, Jan
Jenezon, Hester Sanderman en
Houw Thè. De Samen-DelenKrant verschijnt doorgaans twee
keer per jaar, in februari en oktober. Wilt u reageren op artikelen
uit deze krant, dan kunt u uw
reactie sturen naar:
samendelenkrant@gmail.com
Contactpersoon: Hester Sanderman, 06 24 79 26 17
Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te Voorburg,
Bruijnings Ingenhoeslaan 2
2273 KR Voorburg
Drukkerij: Vadéli, Den Haag
www.vadeli.nl

Ontvangsten
In 2021 zijn in het kader van het Werelddiakonaat twee acties gehouden: in februari en in oktober.
Deze acties hebben in totaal € 19.140 opgebracht.
Uitgaven
In 2021 hebben wij aan onze twee vaste projecten elk € 3.500 overgemaakt en € 1.500 aan een
nieuw project in India. Onze verbintenis met deze projecten is langdurig, zodat de projecten in hun
jaarplannen de zekerheid hebben van een vaste bijdrage.
 JW Support: verbeteren leefomstandigheden voor meisjes en vrouwen in Bangladesh
 Stichting Docenten voor Afrika: verbeteren onderwijs in de townships van Zuid-Afrika
 Stichting Manasu, Girl Care Center: opvanghuis in India voor ca. 30 meisjes die een opleiding
krijgen waarmee ze later in hun levensonderhoud kunnen voorzien
Zending
De Protestantse Gemeente Voorburg heeft in 2021 haar jaarlijkse, vaste bijdrage van € 1.000 aan
het Zendingsproject van ds. Foka van de Beek in Bulgarije overgemaakt. Zij is door de Gereformeerde Zendingsbond voor zes jaar naar Bulgarije uitgezonden.
Noodhulp wereldwijd
De werkgroep heeft met de opbrengst van de acties in 2021 financieel kunnen bijdragen aan het
lenigen van acute nood die als het gevolg van de verspreiding van het Coronavirus is opgetreden
in de directe omgeving van onze vaste projecten in Bangladesh en Zuid-Afrika. Daarnaast heeft
de Werkgroep in het kader van noodhulp ook bijgedragen aan de actie van Kerk in Actie voor
Haïti en via de Stichting INLIA aan de Karen (volk in Myanmar). In totaal is voor noodhulp in 2021
een bedrag van € 3.200 geschonken.
Uw bijdrage leveren
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.

