
Berichten van de Z.W.O.-commissie 
 
 
Ondanks de Corona-crisis hebben we toch nog 18 paasgroetkaarten mogen versturen vanuit onze gemeente.  
Voor de spaardoosjes mag u het bedrag óf overmaken op ons rekeningnummer ovv Spaardoosje óf het doosje 
inleveren wanneer we weer naar de kerk kunnen gaan. De opbrengst is voor straatkinderen in India.  
 
Delta voor Indonesië en Corona: 
In Indonesië staat het officiële aantal besmettingen op 7418 met 635 sterfgevallen ( 22 april).Voor een 
bevolking van 270 miljoen inwoners is dat aantal onwaarschijnlijk laag. Voor bijna alle landen in deze regio 
geldt dat er nauwelijks wordt getest. De aantallen liggen veel hoger volgens berichten . Er bestaan wel 
aanwijzingen dat het virus minder makkelijk overleeft in tropische temperaturen met een hoge 
luchtvochtigheid, maar voor harde conclusies daarover is meer onderzoek nodig. 
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO sprak eerder zorgen uit over de ongecontroleerde verspreiding van 
het coronavirus in Zuidoost-Azië. Ook omdat deze landen bijna allemaal een zwakke gezondheidszorg 
hebben. 
Uiteraard ondervinden onze projecten hier de gevolgen van: 
 
 
Dreamhouse ( voorkomen en opvangen van straatkinderen in Yogyakarta) 
In de hoofdstad leven sommige wijken in totale lockdown, met de bijbehorende effecten. Maar ook omliggende 
dorpen hebben extra zorg nodig. Als eerste moeten de inwoners informatie krijgen wat dit virus met ze doet 
en hoe ze hier tegen kunnen handelen. Stromend water, zeep en maskers zijn daarbij van essentieel belang. 
Dreamhouse geeft hier voorlichting en deelt handzeep uit. Daarnaast is er een recept om zelf zeep te maken, 
omdat er op dit moment veel te weinig zeep is. Ook hebben ze verschillende werkjes en opdrachten voor de 
kinderen bedacht zodat ze zich niet vervelen nu ze thuis zitten. 
Voor kleine ondernemers zoals straatverkopers is de totale lockdown een ramp. Ze krijgen geen inkomsten 
en kunnen geen eten kopen. Dreamhouse probeert hen te voorzien van basis ingrediënten en vitamines 
waarmee ze 14 dagen vooruit kunnen. 
 
 
Trukajaya ( duurzame landbouw op Java) 
• Plaatsen van banners om aan te geven dat er 1,5 m afstand bewaard moet worden 
• Medische interventies uitvoeren en temperatuur meten bij gezinnen 
• Ontsmetten van het kantoor en de omgeving 
• Verspreiden van hand desinfecterende middelen 
• Al het personeel heeft maskers en extra vitamines ontvangen 
Vanuit Trukajaya vragen ze ook om gebed. Gebed dat de verspreiding van het coronavirus mag verminderen, 
dat mensen worden beschermd tegen het virus. Voor verbetering van de omstandigheden, dat uitbraken 
verdwijnen en alles weer normaal mag worden. 
 
 
P3W (versterken van de positie van de vrouw op Papua) 
Ook op Papua zijn alle scholen en kantoren dicht zodat er vanuit huis wordt gewerkt. P3W heeft afwisselend 
een jaar met cursisten in de sociale - en kerkenwerk-cursus. Die cursisten blijven dat jaar intern wonen. Het 
andere jaar bezoekt de staf van P3W vrouwengroepen, activiteiten en alumni in het land. In datzelfde jaar 
worden kortdurende cursussen georganiseerd. Dit is zo’n jaar van korte cursussen en bezoeken en 
begeleiding door het land. Er zitten maar twee meisjes intern, waarschijnlijk studentes die in Jayapura 
studeren, terwijl hun familie ergens ver weg woont. Omdat de gebouwen voor internaat en lessen grotendeels 
leeg zijn, is het nu de tijd voor opknapwerk. 
Ook alle kerkelijke activiteiten zijn gestopt. Bij plaatselijke kerkgemeenten is het de gewoonte dat 
gemeenteleden door de week bij toerbeurt huisdiensten organiseren. Vanwege het besmettingsgevaar is dat 
nu gestopt, maar men stuurt elkaar wel de liturgie toe. Diensten bijwonen via internet, zoals we dat in 
Nederland doen, is voor de meeste mensen niet mogelijk. 
Mogen we op uw steun blijven rekenen? Helaas kunnen we onze geplande acties niet organiseren.  In 
Nederland zien we al een voorzichtige daling in het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen, dat is in 
Indonesië nog lang niet het geval. Uw gebed en gulle gift is dus echt hard nodig… 
 
 
 



Gebed uit Indonesië  
  
VERGEEF ONS, MOEDER AARDE  
  

Geliefde Moeder Aarde,  
Alle andere wezens,  
Collega-ziektekiemen en virussen,  
Vergeef ons dat we u kleineren,  
U uitbuiten, aanvallen en pijn doen Zelfs proberen u te vernietigen  
  
Door COVID-19 leren we sinds begin dit jaar  
Hoe de Schepper alle dingen goed heeft gemaakt.  
Alle wezens zijn onze broers en zussen  
Allen leven door de genade van de Schepper van het leven  
Gezegend door de aarde die elke dag voedsel geeft.  
Toch, we hebben Moeder Aarde pijn gedaan.  
We hebben onze broers en zussen vernietigd.  
Met een verlangen naar meer en meer rijkdom, meer en meer welvaart  
Hebben we de aarde zonder genade beschadigd.  
  
We dumpen ons afval overal  
De oceanen, bergen, velden en bossen  
Ze zijn gebroken door onze acties.  
Zelfs de ingewanden van de aarde zijn zonder genade gebaggerd  
Voor goud, kolen, mangaan, marmer en andere mineralen.  
Vergeef ons onze trots en hebzucht.  
Vergeef ons onze arrogantie en slechte manieren.  
  
Moge deze plaag een kans zijn om te leren  
Dat onze menselijke economie niet alles is.  
De economie moet meebewegen met ecologie.  
Ecologie en economie moeten in evenwicht zijn omwille van de oikoumene, Zodat de aarde voor iedereen een 
huis is, een thuis voor alle wezens.  
  
Mogen we met heel onze geest leren dat de schepping niet onze vijand is  
Wij moeten ons leven verstandiger organiseren  
Om het leven te leven en niet uit te sterven  
Zodat wij van deze generatie  
De intentie van De Schepper van het Leven ervaren, dat het werkelijk goed is.  
  
Vergeef ons, Moeder Aarde,  
Vergeef ons, leven van de schepping.  
Accepteer ons alstublieft terug in de dans van het goddelijke leven  
Waar we elkaar als broers en zussen omhelzen  
Energie delen met elkaar voor een leven dat wederzijds en heel is. 
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