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Beste scriba’s en leden van de zendingsteams,
Opnieuw willen wij u bijpraten over zendingszaken die ons bezig houden.
Noodhulp en Wederopbouw
De fondswerving voor noodhulp en wederopbouw is overweldigend geweest in de afgelopen maanden.
Als bestuur hebben we nooit kunnen bedenken dat er zoveel meeleven en royale giften zouden
binnenkomen. Vele kerken, kerkleden en organisaties hebben financieel bijgedragen, mooie initiatieven
zijn bedacht en ook uit het buitenland kwamen gulle donaties binnen. Het is om stil van te worden!
Hartelijk dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om de kerken in Oekraïne te helpen en de
nood voor vluchtelingen draaglijker te maken. Inmiddels heeft de stichting ruim €50.000 aan noodhulp
uitgekeerd aan het UERC-kerkverband voor noodhulp aan vluchtelingen en diaconale projecten.
Maar de oorlog duurt voort en nog steeds komen er vluchtelingen vanuit het Zuiden en Oosten naar het
Westen van Oekraïne. Sommigen op doortocht naar het buitenland, de een om te blijven en de ander om
terug te keren, maar vindt het huis in puin en heeft niets meer. Het is een trieste situatie waar Oekraïne in
beland is. Het dagelijkse leven balanceert voor velen op het randje. De kerken zijn een (doortrek)plaats
geworden voor onderdak, voedselhulp, medicijnen en -voor wie wil- een troostwoord uit de bijbel.
De aanvragen om financiële ondersteuning zijn van allerlei aard. Daarom heeft het bestuur opnieuw
besloten uit het noodfonds een bedrag van €2000 ter beschikbaar te stellen aan alle UERC-kerken en
churchplants voor diaconale hulp.
De UERC-kerken kunnen te allen tijde een beroep doen op het noodfonds. De aanvraag kan per mail
gedaan worden bij de secretaris@oekrainezending.nl en kan dan door het bestuur in behandeling
worden genomen. Als stichting willen we ook graag deze officiele lijn volgen. De voorwaarden zijn dat de
aanvraag een diaconaal karakter heeft en de besteding verantwoord moet worden in de jaarrekening van
de betreffende kerk en/of kerkplanting.
We hopen en bidden dat de oorlog spoedig beëindigd wordt. Met het fonds willen we ook reserveringen
doen voor de wederopbouw van Oekraïne. Daar zal nog heel veel voor nodig zijn!
Op woensdag 29 juni hebben de predikanten van de UERC-kerken een synode te Ruda gehouden. Het was
goed elkaar weer eens te zien en met elkaar te spreken.
Na de zomervakantie wil men dat opnieuw doen, maar dan in een veilig gebied, waaraan dan ook het
bestuur OZ hoop deel te nemen. Het bestuur hoopt met de kerken in dialoog te gaan over samenwerking
en aanpak op het gebied van de wederopbouw. Daarnaast is het ter bemoediging ook goed om elkaar
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weer eens fysiek te ontmoeten, omdat bezoek over en weer niet mogelijk was door corona en oorlog. Een
relatie gedijt nu eenmaal het beste in een echte ontmoeting. Aan zo’n ontmoeting hebben de Oekraïense
predikanten behoefte!
Nederland leeft mee
Bemoedigende woorden en gebed zijn belangrijke middelen om de broeders en zusters in Oekraïne te
laten weten dat u meeleeft, dat u voor hen en hun situatie bidt. Wij roepen daarom de kerken in
Gelderland en Flevoland op daar blijvend aandacht in de erediensten aan te geven. Hebt u een
partnerrelatie met een Oekraïense gemeente, mail vooral uw contanten en laat hen weten dat u er voor
hen bent. De relatie warm houden, weliswaar nu op afstand, betekent zoveel voor hen!
Maar wat voor de mensen in Oekraïne geldt, geldt natuurlijk ook voor de Oekraïense vluchtelingen die in
Nederland verblijven.
Oekraïense erediensten
In het voorjaar werden Oekraïense erediensten in de GKv Apeldoorn-Zuid gehouden. Inmiddels vernemen
we dat in veel plaatsen integrale diensten worden gehouden of activiteiten worden georganiseerd voor
Oekraïense vluchtelingen. OZ heeft nu besloten om deze speciale Oekraïenstalige erediensten vanaf mei
maar 1 keer in de maand te gaan houden (m.u.v. de zomervakantieperiode) en op locaties elders in de
provincies. Ook zijn er bij deze bijeenkomsten Oekraïenstalige Bijbels en christelijk kindermateriaal
beschikbaar. Op de website http://oekrainezending.nl wordt de informatie en het rooster gedeeld.
YouSee-dag in Zeewolde
Al vele jarenlang organiseren diverse GKv kerken hun zgn. YouSee-reizen in de zomerperiode naar
Oekraïne. Een succesvolle formule die al menig jongere en volwassene heeft doen kennis maken met de
Oekraïnse cultuur en de broeders en zusters in de gereformeerde kerken van het kerkverband UERC.
Omdat er op dit moment geen YouSee-reizen naar Oekraïne ondernomen kunnen worden, heeft YouSee
Zeewolde het plan opgevat om een specifieke dag voor Oekraïeners in Zeewolde te houden. Het
evenement vindt plaats op zondag 10 juli van 14:00 uur tot ongeveer 20:00 uur op of naast het
evenemententerrein aan de Horsterweg te Zeewolde.
Deze dag is speciaal voor Oekraïense kinderen en hun ouders. Er wordt vanalles georganiseerd met sport
en spel, knutselen, bijbelverhaal, koffie en taart, springkussen, stormbaan, ponyrijden en nog veel meer!
Hiervoor wil YouSee Zeewolde niet alleen de Oekraïeners uit Zeewolde uitnodigen maar ook Oekraïeners
die in jullie dorp of stad zijn ondergebracht. Dit bericht mag verspreid worden onder jullie gasten. De dag
wordt afgesloten met een eenvoudige BBQ.
YouSee Zeewolde wil graag weten op hoeveel gasten ze kunnen rekenen. Aanmelden met hoeveel
personen je komt kan bij Theo Kalsbeek tot en met woensdag 6 juli 2022 en uitsluitend per mail:
theokalsbeek@kpnmail.nl
Familiezomerkamp 2022
Ook in Oekraïne wil men iets extra’s voor vluchtelingen doen. Een van de grote successen van de UERCkerken om mensen te bereiken met het evangelie zijn de zomerkampen voor jongeren. Het is een jaarlijks
weerkerend project waarvoor OZ ook geld inzamelt. Ds. Wasja Pylypenko en ds. Slavik Murza hebben dit
jaar bedacht om een familiezomerkamp te organiseren in Transkarpatië, nabij de grens met Hongarije.
Ouders willen hun kinderen niet alleen laten reizen en er zullen vooral moeders met kinderen komen,
omdat de vaders in het leger zitten of moeten werken. Het kamp is bedoeld om de mensen even uit de
sores van de oorlog te halen. Maar liefst 150 personen kunnen deelnemen, waarvan de helft van de
beschikbare plaatsen zal ingenomen worden door kerkleden uit de UERC-kerken en de ander helft door
vluchtelingengezinnen.
Het bestuur OZ heeft besloten ook dit project financieel mogelijk te maken.
Een nieuwe pastor in de gereformeerde kerk van Kiev
Ons bereikte het bericht dat ds. Sergey Nakul per 1 juli is vertrokken als pastor uit de kerk van Kiev.
Daardoor ontstond er een vacature. Nu wil het geval dat ds. Misja Michailov met zijn gezin gevlucht is uit
Tawriske. Het gebied rondom Kherson in het Zuiden wordt nu bezet door de Russen. Het gezin heeft alles
achter moeten laten en ds. Misja zat ineens zonder werk. De kerkenraad van Kiev is in onderhandeling
gegaan met ds. Misja en heeft hem een contract voor 2 jaar aangeboden. Formeel is Misja per 1 juli nu aan
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de kerk van Kiev verbonden. Op 17 juli zal hij in de gemeente aan het werk gaan. In die tussentijd zal het
gezin, dat nu tijdelijk in Ruda woont, verhuizen naar de pastorie bij de kerk in Kiev.
Ondanks de nare omstandigheden zijn we blij met deze oplossing en bidden pastor Misja Michailov Gods
zegen toe in zijn nieuwe gemeente. Het zal voor zijn gezin nog niet meevallen om in een grote stad te
wonen. Leven we in gebed met deze predikant, zijn gezin en de Kiev-gemeente mee?
Tot slot
In deze dagen staat een gesprek over Oekraïne gelijk aan een gesprek over de oorlog. We kunnen er met
geen mogelijkheid omheen. Ook in 2021 was er al een hoop onrust in het land: de dreiging van de oorlog
die Rusland in 2022 begon was voelbaar – ook al was de start ervan een onverwachte schok. Ook de
strubbelingen die corona meebracht. We blikken nog even naar 2021 terug. In de onderstaande link wil de
stichting laten zien waar uw zendingsbijdrage aan besteed is. Als u deze informatie nog niet gebruikt
hebt, laat het YouTube filmpje zien bij een collecte of een zendingsmoment. (zie link)
Ondanks alles gaat Gods werk door in Oekraïne - Jaaroverzicht 2021 - Oekraïne Zending
Hartelijk dank voor uw steun!
Voor nu wensen wij u allen een goede zomerperiode.
Met vriendelijke broeder- en zustergroet,
Namens het bestuur,
Marianne Heidema,
Secretaris Oekraïne Zending

Ook in oorlogstijd gaat Gods werk door. Afgelopen week
vergaderden het bestuur van het seminarie en kwam de
synode van de gereformeerde kerken (UERC) weer voor het
eerst bijeen.
Foto boven:
Vergadering van The Board Seminarie met delegatie van
OZ-bestuur. De vergadering werd 28 juni jl. online
gehouden.

Foto links:
Een fotogroet van de predikanten en een paar
ambtsdragers uit Oekraïne, gemaakt op 29 juni tijdens de
synode. De Synode van de UERC-kerken is gehouden in de
kerk van Ruda. OZ werd verzocht de hartelijke groeten aan
de broers en zussen in NL te doen. De kerken zijn blij met
uw gebed, meeleven, financiële steun en de opvang van
Oekraïeners. Bij dezen!
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