Publieksversie jaarverslag 2016
1. Ledenwerving
De commissie benadert nieuw-ingekomenen met de vraag of zij lid willen worden van de
GZB. Ook in berichten rondom collecten wordt die vraag gesteld. In 2016 konden 6
nieuwe leden worden ingeschreven.
2. Collecten
In 2016 zijn drie collecten voor de GZB gehouden, de zgn. voorjaars-, pinkster- en
najaarszendingscollecte. Gedurende drie maanden was de inhoud van de offerblokken
bij de uitgangen van de kerk bestemd voor een project van de GZB: betaalbare
gezondheidszorg voor armen in Zimbabwe, “geloof in de gevangenis” in Albanië en hulp
aan vluchtelingen met een handicap in Turkije. De totale opbrengst van collecten en
offerblokken was circa € 4.187,00, een daling van bijna € 400,00 ten opzichte van 2015.
3. Landelijke zendingsdag GZB
Gemeenteleden worden opgeroepen deze dag bij te wonen. Het aantal gemeenteleden
dat aan die oproep gehoor geeft is helaas niet zo groot. De commissie gaat na hoe de
belangstelling voor deze dag vergroot kan worden.
Aan het jongerenevent hebben in 2016 geen jongeren uit Streefkerk deelgenomen.
4. Correspondentie met zendingswerkers
Een lid van de commissie stuurt kaarten naar zendingsarbeiders in een steeds wisselend
werelddeel (in 2016 waren dit Europa en het Midden-Oosten) en aan zendingswerkers
die vanuit de eigen Classis zijn uitgezonden.
5. Verkoop dagboekjes
In 2016 zijn via de commissie 71 dagboekjes Een handvol koren 2017 verkocht. Nog eens
132 dagboekjes zijn via de kerstbakjes bij ouderen en alleenstaanden terecht gekomen.
6. Postzegels en kaarten
In de hal van het verenigingsgebouw “Het Anker” staat een melkbus waarin kaarten en
postzegels gedeponeerd kunnen worden. Daar is goed gebruik van gemaakt. De inhoud
van de bus is aan de GZB overhandigd. Jaarlijks brengt de verkoop van postzegels en
kaarten de GZB circa € 30.000,00 op. Meedoen dus!

7. Lectuurpakketten
De Stichting Friedensstimme stelt lectuurpakketten beschikbaar die door gemeenteleden
van porto worden voorzien en verstuurd naar broeders en zusters in Rusland. Er zijn 150
pakketten verstuurd. Voor een bijdrage aan Friedensstimme in de kosten van de
pakketten is een collecte gehouden. Deze collecte heeft € 222,75 opgebracht.

