
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klein maar krachtig. Dat typeert de 
Lutherse Broederkerk van Noord-
Kameroen. Deze gemeenschap van 
bevlogen christenen werkt actief mee 
aan de ontwikkeling van het arme 
West-Afrikaanse land. Het is een 
kerk die de boerengemeenschap 
houvast wil bieden, in 
materieel én in geestelijk opzicht. 
 
Duurzame landbouw: voedsel voor 
iedereen 
De kerk is met 1300 kerken breed 
verspreid over heel Noord-Kameroen, 
een gebied zo groot als Nederland. 
Door klimaatverandering wordt het 
noorden van Kameroen steeds droger. 
De natuur is onvoorspelbaar.  

 
Verkeerd water- en grondgebruik 
maakt de situatie er niet beter op. De 
woestijn rukt op en verdrijft de  
boeren van hun grond. Veel dorps- 
bewoners leven onder de armoede-
grens. De Lutherse Broederkerk leert 
de boeren duurzame landbouwtech-
nieken. Hun oogst levert meer op, ze 
leren die goed te bewaren en te  
voorkomen dat de bodem verder  
uitdroogt.  
Daardoor kunnen ze hun gezin voeden 
en kunnen hun kinderen naar school. 

 
Predikanten opleiden 
Al ruim vijftig jaar worden aan het 
theologische instituut van de kerk 
predikanten en kerkelijk werkers 
opgeleid op verschillende niveaus: van  

 

 
boeren die vrijwillig voorganger zijn 
tot volleerd predikanten. Ieder jaar 
worden veertig jongeren opgeleid: 
dertig volgen een bacheloropleiding 
theologie en tien een masteropleiding. 
De kerk verspreidt bijbels en  
liturgisch materiaal in vijftien lokale 
talen. Voorgangers leren omgaan met 
de problemen waar mensen in  
Noord-Kameroen mee te maken  
hebben, zoals de strijd tegen  
armoede.  
 
Driekwart van uw bijdrage voor dit 
project is voor duurzame landbouw en 
een kwart voor de predikantenoplei-
ding. 

 



 
 
Project ZWO-Epe 2021-2022 
De drie ZWO-commissies voeren dit 
jaar actie voor:   
                        

Samen werken aan een stabiele 
toekomst in Kameroen 

 
Steun onze collectes en acties! 
U leest hierover in uw kerkblad 
 
- oliebollenverkoop (sept.) 
- appels en peren plukken (aug./sept.) 
- verkoop herfstbloemstukken (okt.) 
- speculaas-en appeltaartactie (nov.) 
- kerstkraam (dec.)   
- gereedschapsmarkt (april) 
- plantenmarkt (mei) 
- collectes in de kerken 
   
Samen werken aan een stabiele 
toekomst in Kameroen is een project 
van 

 
 
 
      

 
www.kerkinactie.nl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZWO staat voor: 

 
       Z- zending 
      W- werelddiakonaat 
      O-  ontwikkelingssamenwerking 
 
 
 Uw gift, hoe klein ook,  
 is van harte welkom! 
 
 ZWO-cie. Goede Herderkerk 
 IBAN NL 42 INGB 0003 638995 
        
 ZWO-cie. Regenboogkerk 
 IBAN NL 22 RABO 0373 7125 29 
 
 ZWO-cie. Grote Kerk     
 IBAN NL 19 RABO 0316 8098 61 
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