JAARVERSLAG GEMEENSCHAPSPROJECT GHANA VICE VERSA 2018-2019
In de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt vindt
vanaf najaar 2018 het gemeenschapsproject Ghana Vice Versa
plaats. De gemeenschap wil vanuit haar gelovige inspiratie een
heen en weer beweging op gang te brengen tussen Ghana en
Nederland. De geloofsgemeenschap verbindt zich voor drie jaar
met twee Ghanese ontwikkelingsprojecten: het PAS
Boerinnenproject en het AMO Educational Programme. Ze doet
dat door samen te werken met Nederlandse
partnerorganisaties: Kerk in Actie en Stichting ABaCus.
Enerzijds zamelt ze geld in voor beide projecten. Anderzijds wil
ze leren van de manieren waarop de bij de projecten betrokken
mensen leven, werken en geloven.
Vieringen
Na een periode van voorbereiding gaat het project
tijdens de viering van 14 oktober 2018 officieel van
start. Het speciaal voor dit project door Esther
Ocheng en Gerard van Eck gecomponeerde
projectlied We believe in sharing wordt voor het
eerst gezongen. De cantorij biedt de nodige vocale
ondersteuning.
Door het jaar heen is in vijf vieringen (24 december
(Kerstnacht), 10 februari, 14 april, 9 juni (Pinksteren) en 18 augustus) aandacht geweest voor
het project.
Tijdens de themavieringen worden het projectlied
gezongen, een collecte gehouden, filmpjes
vertoond en voorbeden gedaan. Met de voorgangers is steeds tevoren overleg geweest. Na
afloop zijn steeds Ghanese producten verkocht.
Geldinzameling
Het streefbedrag van €4.000 voor het eerste jaar
wordt overschreden. In totaal wordt na aftrek van
gemaakte kosten €4.872,60 ingezameld.
Collecten
Collecten kinderwoorddienst en
Brandhoutcafé
Particuliere giften
Verkoop
Sobere maaltijd
Totaal baten
Totaal uitgaven
Saldo
Te verdelen
Reserve

€ 2.607,12
€ 444,55
€ 1.527,72
€ 742,13
€ 84,50
_________ +
€ 5.406,02
€ 533,42
_________ +
€ 4.872,60
€ 4.500,00
_________ € 372,60

Zowel Kerk in Actie als ABaCus heeft aan het eind
van het eerste projectjaar €2.250 ontvangen om
aan de door hen ondersteunde Ghanese
ontwikkelinsgprojecten te besteden.

Reizen
Gemeentelid Kees van Beem maakt in 2018 als
PUM-expert een reis naar Ghana. Hij brengt ook
een bezoek de Ghanese ontwikkelingsprojecten.
Tijdens een goed bezochte bijeenkomst (19
november) deelt hij aan de hand van foto’s zijn
ervaringen en inzichten.
Gemeenteleden Carla en Rob van der Laan en
Marinka en Bert van den Akker brengen in mei hun
vakantie in Ghana door. Ze brengen ook een
bezoek aan de twee ontwikkelingsprojecten. Ook
maken ze een kerkdienst in de buitenlucht op
Ghanese platteland mee. Tijdens een goed
bezochte bijeenkomst (23 september), voorafgegaan door een Ghanese maaltijd, vertellen ze
over wat ze gezien en gehoord hebben. Hun
ervaringen zijn ook opgetekend in het Lopend Vuur
artikel ‘Zoveel meer dan een vakantie’.
Jeugd en jongeren
Esther Ocheng verzorgt een korte djembéworkshop tijdens de startviering. De kinderen
begeleiden daarna enthousiast de zang van het
projectlied.
Tijdens een kinderwoorddienst kleuren de
kinderen de etiketten in voor de verkoop van
potjes karitéboter.
Tijdens de kinderwoorddiensten en het Brandhoutcafé is ook steeds geld ingezameld voor het
AMO Educational Programme.
Deelnemers aan Het Brandhoutcafé (19 mei)
spelen een quiz en gaan aan de hand van een
videofilm met elkaar in gesprek over jong zijn in
Ghana. Hun vragen worden toegestuurd aan Micha
van den Akker en Ilja Bosch, twee jonge gemeenteleden, die voor hun opleiding enkele maanden in
Ghana verblijven.
Overige activiteiten
Gemeentelid Hennie Sohl verzorgt tijdens een
sobere maaltijd (16 april) in het inloophuis De

Ontmoeting een presentatie over Ghana en de
beide ontwikkelingsprojecten.
Gemeenteleden Stella Muns en Wiena Bakker
hebben een leeskring gevormd. Tijdens drie
bijeenkomsten bespreken een tiental vrouwen
twee historische romans, te weten: ‘Weg van Huis’
van Yaa Gyasi en ‘De Zwarte met het witte hart’
van Arthur Japin.
Esther Ocheng verzorgt op Eerste Pinksterdag (9
juni) tijdens het 25-jarig bestaan twee djembéworkshops rond het projectlied.

Met de stichting ABaCus is een intentieovereenkomst opgesteld, waarin de samenwerking
gedurende de projectperiode is geregeld. De
overeenkomst wacht nog op officiële goedkeuring
door de OWR.
Met de Commissie Vieringen is overleg gevoerd
over de momenten en de wijze waarop tijdens de
zondagse vieringen aandacht wordt gegeven aan
het gemeenschapsproject. Vooral het zingen van
het projectlied is voorwerp van aandacht.

Communicatie
Bij de start van het project is een fraai vormgegeven folder onder gemeenteleden verspreid.
Voorafgaand aan de diverse in het kader van het
project gehouden activiteiten zijn berichten in
Brandpuntnieuws en Lopend Vuur geplaatst.
Op de website van Het Brandpunt worden enkele
pagina’s bijgehouden met informatie over activiteiten evenals kijk-, lees-, luister- en doesuggesties.
Impulsgroep
De impulsgroep coördineert de diverse activiteiten
in het kader van het project. Voor een deel geeft ze
ook uitvoering aan enkele activiteiten (vieringen,
verkoop, geldwerving, communicatie, bestuurlijke
samenwerking).
De leden van de impulsgroep zijn Marina Budding,
Gerard van Eck, Jeannette Koolstra, Johan Kruize,
Carla van der Laan en Hieke van der Meulen. Ze
werken in goed onderling overleg en gebruikmakend van ieders talenten goed samen. Ze
vergaderen in de periode juni 2018 tot en met
september 2019 tienmaal. Om elkaar persoonlijk
beter te leren kennen is ook tweemaal met elkaar
gekookt en gegeten.
Bestuurlijk samenwerking
Juni 2018 is een door Carla van der Laan en Gerard
van Eck opgesteld adviesrapport besproken in de
oecumenische Wijkraad van Het Brandpunt. De
impulsgroep krijgt een mandaat om het project
Ghana Vice Versa binnen de geloofsgemeenschap
tot ontwikkeling te brengen.
Met Kerk in Actie is een overeenkomst gesloten in
verband met de ondersteuning van het PAS
Boerinnenproject voor een periode van drie jaar.
Leden van de impulsgroep doen actief mee aan de
door Kerk in Actie belegde regionale bijeenkomsten voor gemeenten die evenals Het Brandpunt het PAS Boerinnenproject financieel ondersteunen. Ze wisselen ervaringen en ideeën voor
activiteiten met elkaar uit. Er is een begin gemaakt
met de gezamenlijke voorbereiding van een
Ghanareis voor gemeenteleden.

Plannen voor 2019-2020
De impulsgroep zal bij wijze van proef een
omkeercollecte houden. Gemeenteleden worden
gevraagd met geld uit de collectezak zelf geldwervende activiteiten te ontplooien. Ook andere
geldwervende activiteiten zal ze ontplooien.
Met de Commissie Vieringen zal worden verkend
hoe elementen uit in Ghana gangbare liturgieën
geïntegreerd kunnen worden in de liturgie van de
geloofsgemeenschap. Ook zullen de kansen van
een uitwisseling met Ghanese geloofsgemeenschappen in Nederland worden verkend.
Er zal gezocht worden naar manieren om het
zingen van het projectlied tijdens de vieringen voor
de gemeenschap te vergemakkelijken.
Met Kerk in Actie zullen de mogelijkheden van
intercultureel Bijbellezen worden verkend.
De impulsgroep zal diverse groepen binnen de
geloofsgemeenschap zien te interesseren om op
hun eigen wijze aandacht te geven aan het project.
Op initiatief van de werkgroep Duurzaam op Weg
is door enkele gemeenteleden een begin gemaakt
met de voorbereiding van Ghana Masterclasses.
Gemeenteleden en andere belangstellenden zullen
zich tijdens openbare lessen hun kennis over
aspecten van het leven in Ghana (voedsel, energie,
onderwijs) kunnen verbreden en verdiepen.
Met de stichting ABaCus zal de impulsgroep
gemeenteleden, die in het onderwijs werkzaam
zijn, zien te interesseren voor actief leren in het
Ghanese basisonderwijs.

