
JAARVERSLAG GEMEENSCHAPSPROJECT GHANA VICE VERSA 2019-2020 
 
Vanaf najaar 2018 vindt in de oecumenische geloofs-gemeenschap 
Het Brandpunt het project 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 
In het seizoen 2019-2020 is in zeven vieringen 
aandacht besteed aan het gemeenschapsproject: 
27 oktober en 24 november 2019, 26 januari, 15 
maart, 31 mei, 16 augustus en 27 september 2020. 
Tijdens de vieringen is steeds het projectlied 
gezongen of beluisterd, een collecte gehouden, 
een filmpje of powerpoint vertoond en een 
voorbede gedaan. Met de voorgangers is steeds 
tevoren overleg geweest. 
Het zingen van het speciaal voor dit project door 
Esther Ocheng en Gerard van Eck gecomponeerde 
projectlied We believe in sharing  blijkt, als er geen  
vocale steun door de cantorij geboden wordt, niet 
eenvoudig te zijn, alhoewel de samenzang steeds 
beter gaat. Besloten is om het couplet in de 
Ghanese taal Twi te laten vallen. Ook is voor de 
kerkgangers een apart blad met tekst en muziek 
beschikbaar. Sinds de uitbraak van de Corona 
pandemie is het lied enkel nog beluisterd. 
De viering op 27 oktober 2019 en 27 september 
2020 hadden het karakter van een themaviering, 
waarin door de hele viering heen aandacht was 
voor Ghana. Tijdens de viering van 27 oktober is 
het ingezamelde geldbedrag middels een cheque 
overhandigd aan vertegenwoordiger van de 
stichting ABaCus en Kerk in Actie. Om de 
gemeenschap een zo concreet mogelijk beeld te 
bieden van het leven van Ghanezen is aan 
contactpersonen gevraagd suggesties voor 
voorbeden aan te reiken. Tijdens de viering op 27 
september is een interview met ds. Jasper Maas en 
een beeldimpressie van een presbyteriaanse 
viering op het Noord-Ghanese platteland vertoond. 
 

GELDINZAMELING 
Tijdens de vieringen met aandacht voor het project 
is steeds gecollecteerd voor de twee 
ontwikkelingsprojecten. Tijdens de viering op 27 
november 2019 is geëxperimenteerd met een 
omkeercollecte. Kerkgangers konden geld uit de  
 

collectezak nemen. Gevraagd werd om hun 
talenten in te zetten om het bedrag te 
vermeerderen. Via inspiratiekaartjes werden 
suggesties aangereikt. Tijdens de volgende viering 
is het geld ingezameld. Het idee van een 
omkeercollecte werd wisselend gewaardeerd. Na 
de uitbraak van de pandemie is vanwege het 
aangepast karakter van de vieringen de opbrengst 
van de geldinzameling achtergebleven bij wat 
normaal mag heten. 
 

 
Boerinnen trainen zich om de shea-bonen te  
vermarkten en zo hun inkomen te vergroten 

 

Na afloop van de vieringen zijn ook steeds Ghanese 
producten verkocht. Na de uitbraak is dit komen te 
vervallen. Om kerkgangers toch de mogelijkheid te 
bieden om producten aan te schaffen, is een 
speciaal bestelformulier in omloop gebracht.  
Via Brandpuntnieuws en Lopend Vuur is voor de 
geldinzameling extra aandacht gevraagd. Het effect 
hiervan bleef beperkt. 
Een en ander heeft ertoe geleid, dat het 
streefbedrag van €5.000 niet gehaald is. Toch is 
nog een bedrag van € 4.257,95 ingezameld. Zowel 
Kerk in Actie als ABaCus heeft aan het eind van het 
tweede projectjaar €2.000 ontvangen om aan de 
door hen ondersteunde Ghanese ontwikkelings-
projecten te besteden. 



 2018-2019 2019-2020 
   
Reserve --- 372,60 
Collecten  2.607,12 2.868,85 
Collecten 
kinderwoorddienst 

444,55 
 

443,70 

Particuliere giften 1.527,72 380,00 
Verkoop  742,13 450,00 
Overig 84,50  
 + + 
Totale baten 5.406,02 4515,15 
Totaal lasten 533,42 200,00 
 _ _ 
Saldo 4.872,60 4.315,15 
   
Te verdelen 4.500,00 4.000,00 
   
Reserve 372,60 315,15 
 

REIZEN 
Leden van de impulsgroep doen mee aan door 
Kerk in Actie belegde regionale bijeenkomsten 
voor geloofsgemeenschappen, die evenals Het 
Brandpunt het PAS Boerinnenproject financieel 
ondersteunen. Ze wisselen ervaringen en ideeën 
voor activiteiten met elkaar uit. Voor het idee om 
gezamenlijk najaar 2020 een inspiratiereis naar 
Ghana te laten plaatsvinden, bestond zoals blijkt 
uit een eerste peiling voldoende interesse. De 
uitbraak heeft echter de verdere uitwerking 
verhinderd. Bij de planvorming zijn ook onze 
gemeentleden Joa Bosch-Mulder en Henk Bosch 
betrokken. 
 

OVERIGE ACTIVITEITEN 
Ook de door Stella Muns en Wiena Bakker 
geïnitieerde leeskring wijdde op 23 oktober 2019 
een tweede bespreking aan de historische roman 
‘De zwarte met het witte hart’ van Arthur Japin. De 
bespreking van het boek ‘Ghana ga weg’ van Taiye 
Selasi is vanwege de pandemie meermalen 
uitgesteld. 
Hubert Fermina, Hennie Sohl en Gerard van Eck 
hebben namens  de werkgroep Duurzaam op Weg 
een masterclass over de voedsel- en 
landbouwsituatie in Noord-Ghana voorbereid. Om 
de al genoemde reden moest deze op het laatste 
moment geannuleerd worden. De beoogde inleider 
Kees van Veluw is nadien over hetzelfde 
onderwerp geïnterviewd voor het themanummer 
van Lopend Vuur over voedsel. 
Corrie Borgers (commissie vieringen) en Gerard 
van Eck (impulsgroep) hebben contact weten te 
leggen met ds. David Asare van de Presbyterian 
Church of Ghana in Amsterdam Zuidoost. Nadere 
kennismaking en het tot stand brengen van een 
vorm van uitwisseling moest vanwege de uitbraak 
uitgesteld worden. 
De impulsgroep kon ook geen verdere uitvoering 
geven aan haar idee om via gemeenteleden, die als 

leerkracht werkzaam zijn, in contact te komen met 
basisscholen. 
 

COMMUNICATIE 
Voorafgaand aan de vieringen met aandacht voor 
Ghana zijn er steeds berichten in Brandpuntnieuws 
geplaatst. Daarnaast is daarin een drietal artikelen 
gepubliceerd over de invloed van de pandemie op 
het leven in Ghana en de ontwikkelingsprojecten. 
De artikelen zijn na te lezen op de webpagina 
https://hetbrandpunt.net/ghana-vice-versa/, 
waarop ook informatie over het 
gemeenschapsproject en de gehouden activiteiten 
resp. kijk-, lees-, luister- en doesuggesties te 
vinden is. 
 
IMPULSGROEP 
De impulsgroep coördineert met een mandaat van 
de Oecumenische Wijkraad 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 onderling overleg en gebruik- makend 
van ieders talenten goed samen. Ze vergaderden in 
de periode oktober 2018 tot en met september 
2019 zesmaal.  
 
BESTUURLIJK SAMENWERKING 
Een vertegenwoordiging van de impulsgroep 
besprak op 9 januari 2020 haar jaarverslag en 
plannen met de Oecumenische Wijkraad. 
Met de ondertekening van de intentieverklaring op 
13 februari 2020 werd de samenwerking tussen 
Het Brandpunt en de Stichting ABaCus officieel 
bekrachtigd. 
Met de Commissie Vieringen is meermalen contact 
geweest over de momenten waarop en de vorm 
waarin tijdens vieringen aandacht gegeven wordt 
aan het Ghanaproject. 
 
PLANNEN VOOR 2020-2021 
De impulsgroep hoopt in het laatste projectjaar het 
Ghanaproject een goed vervolg te kunnen geven. 
Afgelopen jaar verhinderde de pandemie dit. Het 
project heeft nodig, dat er naast vieringen en 
verspreiding van geschreven informatie doorde- 
weekse activiteiten georganiseerd kunnen worden. 
De onduidelijkheid over hoe lang de abnormale 
omstandigheden zullen aanhouden, maakt het 
lastig om uitvoering te geven aan bestaande 
ideeën. De impulsgroep staat open voor ideeën 
hiervoor van andere groepen en gemeenteleden. 


