ZWO-enquête 2018
• Doel:
Als commissie willen we graag weten wat er in de
gemeente leeft als het gaat over Zending en
Werelddiaconaat.

• Waarom:
Hier kunnen wij ons voordeel mee doen om activiteiten en
projecten op af te stemmen.

Response:
Uitgegeven: ca. 1700 / Retour: 46 stuks (2,7%)

Vraag 1: Wat verstaat u onder Zending en Werelddiaconaat?

• Daar helpen waar nodig met Gods hulp en dat ook
doorgeven
• Gods liefde doorgeven
• Eerste plaats Werelddiaconaat (helpende hand bieden)
gevolgd door Zending (wat ons drijft)
• Je naaste liefhebben en ondersteunen in gebed en
financiële bijdrage
• Verspreiding van het Evangelie en het lenigen van Nood in
de wereld
• Delen van het Evangelie in Woord, daad en middelen
• Omzien naar je medemens
Samenvattend:
Het Evangelie brengen en de daad bij het woord voegen

Vraag 2: Op welke manier kunt u meer betrokken blijven
of raken bij Zending?
Door meer aandacht in
Kerkvensters aan ZWO te geven.
Door eens per kwartaal in een
dienst speciaal aandacht te
besteden aan ZWO.
Presentaties na de dienst met
externe sprekers over de projecten
welke we steunen.
In elke kerk een hoekje in te richten
met aandacht voor ZWO en de
projecten welke we steunen.
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Vraag 3: Vindt u het belangrijk dat u geïnformeerd wordt
wat er met uw giften wordt gedaan?
Niet nodig zolang de gift aan Kerk in
Actie wordt overgemaakt of aan
een andere bekende organisatie.
Ja, zodat ik de hoogte van mijn
bijdrage daaraan kan aanpassen.
Ja, om betrokkenheid met andere
culturen/organisaties te vergroten.
Niet nodig, Ik ga ervan uit dat mijn
gift goed besteed wordt.
Geen mening
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Vraag 4: Wat verwacht u van de ZWO-commissie?
De ZWO…
…brengt projecten onder de
aandacht en biedt in financieel
opzicht ondersteuning aan
organisaties in het buitenland of die
daar werkzaam zijn.
…ondersteunt in financieel opzicht
particuliere initiatieven (vanuit onze
gemeente) in de hulpverlening voor
onze naaste veraf.

…informeert de gemeente en doet
suggesties voor te steunen
projecten/organisaties.
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Vraag 5: Wat vindt u belangrijk aan een zendingsdoel?
Liever kleine organisaties steunen
dan grote organisaties.
Het doel moet enige relatie hebben
met een christelijke organisatie.

Garanties dat geld goed besteed
wordt.
De organisatie moet het erkende
goede doelen status hebben (anbi).
Voorkeur voor combi projecten,
zowel Zending als Werelddiaconaat.
Steunen van particuliere
initiatieven vanuit onze gemeente.
Rapportage en sprekers beschikbaar
om de gemeente te informeren.
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Vraag 6: Suggesties hoe ZWO-cie zich (beter) kan presenteren?

•
•
•
•
•

Beamerpresentatie collectes vóór de collecte weer te geven
Info in KV of na kerkdiensten presentatie over projecten
Ruimte geven aan organisaties om iets te vertellen
Tijdens de diensten projecten/filmpjes laten zien
In de kerkdienst en eventueel (club)kinderen erbij te
betrekken
• “Wist je datjes” rubriek beviel me goed
• Een project kiezen waar direct contact mee opgebouwd kan
worden (b.v. via de uitgezonden medewerker)

Samenvattend:
Regelmatig je als commissie/leden presenteren
zowel via KV als in/na kerkdiensten

