Nieuwsbrief OZ-dec 2020

Het jaar anno 2020:

Oekraïne Zending in coronatijd
Het afgelopen jaar is geen gemakkelijk jaar geweest, een beetje ‘saai’ zelfs! De corona pandemie heeft ons
mondiaal tegen gehouden onze normale dingen te doen. In veel facetten van ons leven drongen de gevolgen van
het virus COVID-19 door, soms persoonlijk voor de één, weer psychisch of sociaal maatschappelijk voor de ander,
en voor middenstand en werknemers vaak economisch heel erg voelbaar. De anderhalve meter en het reisverbod
weerhielden bestuursleden om bezoeken in Oekraïne af te leggen. Dus geen synodes bijwonen, geen gesprekken
in het seminarie en geen bezoekjes bij kerkleden. Slechts een paar keer zijn de bestuurders fysiek bij elkaar
geweest om te vergaderen, de overige ontmoetingen gingen online. Geen vervolg voor regiovergaderingen om ons
nieuwe beleid van partnerschap met u te delen. De hele zendingsorganisatie heeft een tik meegekregen: YouSee
reizen konden niet doorgaan, de contacten tussen kerken konden slechts worden onderhouden via het internet en
ook in Oekraïne lagen jeugdzomer- en gezinskampen en andere saamhorigheidsactiviteiten stil.
Wij mogen dankbaar zijn voor de huidige technische
mogelijkheden zodat wel en wee met elkaar
uitgewisseld kan worden. Via het beeldscherm op
telefoon of computer elkaar even zien is nodig om de
verbinding met elkaar te onderhouden. Ook
wederzijds bidden voor elkaar geeft verbondenheid.
Mochten we geen of met weinig mensen de
erediensten bezoeken, we werden creatiever in de
digitale uitzendingen, zowel in Nederland als in
Oekraïne. Kerkdiensten via het internet geven weer
andere uitdagingen en mogelijkheden om het
evangelie uit te dragen. Gods werk gaat door, ook in
coronatijd!
Het virus houdt ook huis in Oekraïne. Sommige
voorgangers en hun partners en/of gezinsleden
werden ziek. Gelukkig mochten zij herstellen. Dank
God, dat Hij hen en ons voor elkaar heeft bewaard en,
zolang het virus actief rond waart, wil blijven doen! De
economische situatie is belabberd. Prijzen stijgen en
velen raken door de corona maatregelen hun werk en
inkomsten kwijt. Helaas is daar maar weinig (of geen)
support vanuit de overheid. De mensen roeien met de
riemen die ze hebben en men helpt elkaar daar waar
kan. Maar de rek is eruit!
Decemberacties OZ
Het bestuur is dankbaar dat de GKv kerken en hun
zendingsteams in Gelderland en Flevoland nog steeds
het werk van de Oekraïne Zending (OZ) met de
nodigde financiën en belangstelling steunen. En ook al
lijkt het werk bijna stil te liggen, wij willen u graag in
deze speciale kersteditie uw medewerking vragen
voor de decemberacties. In deze editie vindt u
informatie over de acties voor kerstpakketten en
kaarten. Kerstpakketten voor Oekraïne is een actie die
wij al lange tijd in onze fondswerving hebben, maar dit
jaar, vanwege de nood in Oekraïne, extra bij u
aanbevelen. Wij zijn blij dat wij het u gemakkelijk

kunnen maken: door onze ANBI-status is de Oekraïne
Zending opgenomen in de lijst onder GOED DOEL van
de GivT app. We hopen tevens dat de kerken extra
aandacht aan deze acties willen geven.
Persoonlijke aandacht
Ook aandacht voor een kaartenactie. Met een
persoonlijke wens voor de broeders en zusters van de
gereformeerde kerken in Oekraïne kunt u een warme
verbinding maken in dit jaargetij tussen Nederland en
Oekraïne. Een kerst- en nieuwjaarswens kan gestuurd
worden naar een van de adressen van de voorgangers.
Zo’n hartelijke bemoediging zal zeer gewaardeerd
worden. Laat uw hart spreken en laat uw pen
schrijven….
Blijf gezond!
Als stichtingsbestuur wensen wij u hele goede
kerstdagen toe, waarin de verwondering over de
geboorte van Gods Zoon nog steeds centraal mag
staan en uitgedragen mag worden. Een nieuw jaar
met vooruitzicht op herstel van het ‘gewone’ leven,
maar vooral gezondheid toegewenst onder Gods
beschermende hand! Het ga u goed in 2021 en wij
hopen opnieuw op blijvende steun van de kerken in
het zendingswerk in Oekraïne.
Hartelijke groeten,
namens bestuursleden en medewerkers in het
bestuur:
Wouter Pansier (voorzitter), Marianne Heidema
(secretaris), Geert Venhuizen (penningmeester), ds.
Jelle Drijfhout (Visie & Strategie), Jaap Meijer
(Voorlichting & Communicatie en webmaster), ds. Cor
Harryvan (adviseur en vm. zendeling), dr. Erik van
Alten (president ERSU), Bert Haaksema (boekhouder)
en ds. Piet Houtman (notulist).
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Uw gift in december
voor kerstpakketten
in Oekraïne
December is een feestmaand in Nederland van cadeaus geven en
ontvangen. In Oost-Europa viert niemand Sinterklaas, behalve de
expat uit het Westen. Integendeel, Oud- en Nieuwjaar en vooral bij
Kerst (7 januari) is het (enige) moment van het jaar om elkaar cadeaus
te geven. Onze zustergemeenten in Oekraïne benutten de feestperiode om mensen te verrassen. De Oekraïne Zending is al vele jaren
de trouwe partner geweest die de kerken hierbij ondersteunde. Het
gaat er beslist niet om zo nieuwe leden te ‘kopen’. Zie het meer als
diaconaal gebaar om juist in deze tijd mensen die het niet breed
hebben blij te maken met iets extra’s. Zo wil Oekraïne Zending graag
deze actie voor een kerstattentie aanbevelen. De gemeenten delen
een tasje levensmiddelen (een ‘kerstpakket’) uit aan broeders en
zusters in Oekraïne. Mensen die lid zijn of regelmatig de gereformeerde kerken in Oekraïne (de UERC-Ukraine Reformed
Evangelical Churches) bezoeken en hopelijk op termijn ook zich bij de
gemeente of churchplant gaan aansluiten. Per jaar stelt de stichting
Oekraïne Zending een bedrag beschikbaar dat is bedoeld als
kerstgroet van onze broeders en zusters aan de broeders en zusters
in Oekraïne.

Jaarlijks verzorgt ds. Eduard Sjevchuk en zijn team
(kerk Ruda) de kerstpakketten voor gemeenteleden
en trouwe bezoekers van de kerk.

Het gaat om ongeveer om 250-350 leden en bezoekers, verspreid over de 7 geïnstitueerde UERC kerken en hun
kerkplantingen: Chmelnitsky/Zhytomir, Kiev, Ruda, Stepanj/Sarny, Swaljawa, Rivne en Tavriske/Hola Pristanj. Je moet
je voorstellen dat zo’n kerstpakket voor veel mensen een welkome aanvulling is op de primaire levensmiddelen die
mens zich normaal gesproken niet snel permitteert. Al jaren gaat het economisch erg slecht in Oekraïne. De inflatie is
hoog en door corona loopt de werkloosheid dramatisch op.
Voor deze actie is ongeveer €4000 nodig en dit wordt spontaan in de fondswerving niet gehaald. Een extra collecte in
de kerken of uw gift voor dit doel zou fijn zijn. Kerst in Oekraïne wordt van ouds gevierd in januari, volgens de Juliaanse
kalender (7 januari), maar de gemeenten kopen de spullen graag tijdig in. De laatste jaren volgen steeds meer
Protestantse en Rooms Katholieke kerken de Gregoriaanse kalender (Kerst op 25 dec). Dus een kerkcollecte of gift voor
kerstpakketten schenken zou nu zeer gewenst zijn!
•

Met de GivT-code kan de gever heel
gemakkelijk een gift overmaken tot en met
het einde van dit jaar. Oekraïne Zending is
opgenomen in de GivT-lijst Goed Doel en is
in de decembermaand bestemd voor de
kerstpakketten Oekraïne.

•

Liever een gift via de bank overmaken?
Oekraïne Zending NL43 RABO 0325 771 065
ovv Kerstpakketten Oekraïne.

Murza Wacheslav
Byl Shevchenka 46
Svaljava
Zakarpatska obl 89300
Ukraine

Kerst- en Nieuwjaarsgroeten
uit Nederland voor broeders
en zusters in Oekraïense kerken

Nakul Sergei
Church Blagodatj
Byl Sevastopolska 5 b
Kyiv 02099
Ukraine

Wat zullen de broeders en zusters uit Oekraïne verrast zijn
als er een kaartje uit Nederland komt. Hoe hartverwarmend
en bemoedigend voor hen om in deze tijd een persoonlijke
groet uit onze provincies te ontvangen! Zo’n kaartje uit
Nederland wordt zeer gewaardeerd als teken dat er aan hen
gedacht wordt!

Pylypenko Vasyl
byl O. Teligy 27,
Stepanj,
Sarnenskyi region,
Rivnenska obl 34560,
Ukraine
UERC Ukrainian Evangelical Reformed
Church
Byl Peresopnytska 200
Rivne 33001
Ukraine
Panko German
Byl Panyvetskyi building 13 appt 13
Kamenets Podilskyi 32303
Ukraine
Shynder Sergei
provulok. Krasovskogo 5
Chmelnytskyi 29000
Ukraine
Mychailov Mychailo
Byl Lisоva 65 a
Tawriske
Holoprystanskyi region
Chersonska obl 75656
Ukraine
Shevchuk Eduard
Byl Petroskogo 98
Ruda
Chmelnytska obl 32366
Ukraine
Blyznyuk Oleksyi
Byl Klenova 26/10
Hola Prystan,
Chersonska obl 75600,
Ukraine

In Oekraïne wordt Kerst pas op 7 januari gevierd, maar er zijn
ook kerken die aansluiten met de westerse kerstviering op 25
december. Bij de kerstpakketten actie vertelde ds. Harryvan al
meer over de kerstviering in Oekraïne.
In deze coronatijd wil de Oekraïne Zending graag nog iets
extra’s voor onze broeders en zusters in Oekraïne doen.
Stuur een kaartje naar één van de adressen
die hiernaast staan. Het zijn de adressen
van de voorgangers van de gereformeerde
kerken en kerkplantingen in Oekraïne. NB:
in Oekraïne komt eerst de familienaam en
dan de voornaam.
Het posttarief voor een brief of kaart in een
envelop is:
• €1,50 voor 0-20 gram
• €3,00 voor 20-50 gram
Bij het postkantoor zijn speciale internationale zegels te koop.
Er kan in Nederlands en Engels een wens opgeschreven
worden, maar wie in het Oekraïens de uitdaging wil aangaan,
wordt een beetje geholpen door ds. Cor Harryvan. Hieronder
een paar wensen als voorbeelden in het Oekraïens:
Щиро вітаємо вас з Новим Роком та Різдвом Христовим.
(Oprecht feliciteren we u met het nieuwe jaar en Kerst)

Христос народився, славімо Його! Щиро вітаємо вас з
великим Святом та з новим Роком.
(Christus is opgestaan, laten we Hem prijzen. Oprecht feliciteren we u met
het grote feest en het nieuwe jaar)

Нова радість стала, яка не бувала. Ой радуйся, земле,
радуйся, Син Божий народився. Щиро вітаємо з тим
великим Святом та з новим Роком.
(Nieuwe vreugde is ontstaan die er niet was. O, verheug je, aarde, verheug
je, de Zoon van God is geboren. Oprecht feliciteren we u met het grote
feest en het nieuwe jaar.)
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Advents-clip
Naast
in plaats van
regio uitgave
Oekraïne
Zending
Jezus’ komst verwachten, samen met onze broers en zussen uit de rest van de wereld. In de
decembermaand staan wij daar extra bij stil, misschien nu nog wel meer dan in andere jaren. Het
coronavirus heeft ons als kerken doen bepalen waar het nu eigenlijk om draait: Jezus! Hij is niet alleen
voor ons gekomen, maar Hij kwam om de hele wereld te redden. Daarom mogen we ook met ‘de hele
wereld’ uitkijken naar Zijn komst; een komst die Hij ons heeft beloofd!
Met dit korte filmpje, dat wij u aanbieden, hopen
wij op een verbindend, wereldwijd zendingsmoment in de (online) kerkdienst. Deze kerst- en
eindejaarsgroet wordt u aangeboden ter
vervanging van de editie van Oekraïne Zending,
de regionale uitgave bij Naast, die vanwege het
coronavirus deze maand niet is uitgebracht.
Ons verzoek is om het filmpje via de link te
bekijken en wij hopen dat de kerken het filmpje
op zondag 20 december willen tonen tijdens de
(online) kerkdienst. Wanneer het filmpje vóór het
gebed getoond wordt, kunnen de aangeboden
gebeds- en dankpunten voor het zendingswerk
ook in de dienst meegenomen worden.
Aandacht voor zending
Op de volgende pagina vragen wij aandacht voor
een aantal dank- en gebedspunten. Ds. Cor
Harryvan geeft daarbij achtergrondinformatie.

Wilt u een paar dank- en gebedspunten
meenemen in uw gebed?
Het filmpje is een compilatie uit alle
zendingsgebieden waar de GKv kerken van
Nederland actief zijn.
Het is te vinden op YouTube. Met CTRL + klikken
is deze link te activeren:

https://youtu.be/ODr0DZ4rr58
Neem voor vragen en/of opmerkingen gerust
contact met ons op.
In verbondenheid met al onze broers en zussen
wereldwijd, en voor onze regio in het bijzonder in
Oekraïne, namens het bestuur,
Marianne Heidema,
secretaris@oekrainezending.nl
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Dank- en gebedspunten
Oekraïne Zending
door ds. Cor Harryvan

Danken
•
•

Voor het ERSU seminarie: ondanks de maatregelen kan er online les gegeven worden en kunnen de studenten
en docenten communiceren.
Voor het ERSU gebouw: wat een zegen dat God ons vorig jaar sept een eigen gebouw gaf, op een goed
bereikbaar liggende plek in Kyiv. In sept had niemand kunnen voorzien hoe slechts een half jaar later de wereld
onherkenbaar zou veranderen. Wat een zegen dat we een vaste plek hebben als centrum voor de theologie en
een bibliotheek. Inmiddels ziet het gebouw er prachtig uit. Dit gebouw, deze eigen plek, betekent zo veel, iets
om vaak diep dankbaar voor te zijn!

Bidden
•
•
•

Het bestuur van ERSU is op zoek naar een nieuwe president in de plaats van dr. Erik van Alten. Wilt u
meebidden om een goede opvolger voor Erik.
Ook graag gebed voor de studenten en studentes: soms moeten ze afhaken omdat ze hun studie niet kunnen
combineren met hun baan of andere werkzaamheden. Het is moeilijk om gemotiveerd te blijven als je fysiek
niet bij elkaar kan komen.
Voor regeringsleiders en voor ieder die geroepen is tot het leiding geven aan besturen. Bid om wijsheid en
rechtvaardigheid en dat christenen zich wijs opstellen door zich te laten gezeggen door de regels van het
koninkrijk van Christus. (1Timoteüs 2:1-2).

Belarus
•

Het seminarie heeft vier studenten uit Belarus (Wit-Rusland). In augustus waren daar presidentsverkiezingen. President Lukashenko heeft de overwinning opgeëist en slaat iedereen die protesteert. En zelfs
diegene die dat niet doet maakt mee dat hij door de politie (en allerlei vage knokploegen zonder emblemen)
keihard wordt meegesleurd en in de gevangenis wordt gezet. Er vallen gewonden en zelfs ook doden. Er zijn
honderden mensen vermist van wie niemand weet waar ze zijn en of ze nog leven. Wie op straat loopt kan
zomaar ruw worden meegesleurd in een bus of auto en zonder te weten waarom men klappen oploopt of soms
erger. Voor onze broeders en zusters in Belarus is dit half jaar nog moeilijker dan dat de situatie al was. Laten
we vaak voor hen bidden om moed, geduld en uithoudings-vermogen.

Ukraina
•

•

•

God zij dank werken gemeenten door zolang het kan. Kerkdiensten werden tijdens de volledige lockdown
opgenomen en online uitgezonden. Verder probeert ieder zo goed als dat kan voort te zetten wat binnen de
regels mogelijk is. Stepanj heeft op dinsdagavond bijv. een gebedsgroep, maar het aantal blijft klein. En dat
geldt ook voor de andere gemeenten. Na de Kerst (vanaf 8-24 januari) zal het land weer in volledige lockdown
gaan.
De COVID crisis treft Ukraina hard: in ziekenhuizen kunnen ze het aantal zieken niet aan, soms liggen mensen op
de gangen. Soms moeten patiënten op de IC een paar uur van de beademing af om anderen in hun plaats
beademing te kunnen laten krijgen. Soms zijn er storingen met de elektriciteit omdat de apparatuur te veel
vergt van het netwerk. De gevolgen van COVID treffen ook de economie: de prijzen van levensmiddelen zijn
ongewoon omhoog gegaan en helaas worden mensen ook ontslagen. De regering heeft een steunpakket maar
sinds april is daarvan vrijwel niet uitgekeerd. Kortom, de situatie is nog benauwder (soms letterlijk maar ook
overdrachtelijk).
Binnen de kerken merk je dat iedereen zich vastklampt aan elkaar, en boven alles op God. In Kyiv was op 6
december een belijdenis van een echtpaar, zij lieten ook hun kinderen dopen. Ruim een maand geleden ontviel
juist die gemeente twee zusters die echt veel betekend hebben voor de gemeente. Eén van hen was de oma van
de broeder die zondag belijdenis deed met zijn vrouw.

Laten we danken en bidden en ik weet uit eigen ervaring hoe men al jullie blijken van meeleven, een kaartje, een
berichtje, ook via de sociale media ontzettend op prijs stelt! 2 Cor 9: 8 - God overstelpt ons met al zijn gaven, zodat we
genoeg hebben voor onszelf én ook nog onze broeders en zusters kunnen verrassen). Gezegende feestdagen gewenst!
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Hieronder nogmaals de wensen voor kerst en nieuwjaarsgroeten,
zodat u de Oekraïense zinnen met knippen en plakken makkelijk kunt
overnemen.

Щиро вітаємо вас з Новим Роком та Різдвом
Христовим.
Vertaling: Oprecht feliciteren we u met het nieuwe jaar en Kerst.

Христос народився, славімо Його! Щиро вітаємо вас з
великим Святом та з новим Роком.
Vertaling: Christus is opgestaan, laten we Hem prijzen. Oprecht feliciteren
we u met het grote feest en het nieuwe jaar.

Нова радість стала, яка не бувала. Ой радуйся, земле,
радуйся, Син Божий народився. Щиро вітаємо з тим
великим Святом та з новим Роком.
Vertaling: Nieuwe vreugde is ontstaan die er niet was. O, verheug je, aarde,
verheug je, de Zoon van God is geboren. Oprecht feliciteren we u met het
grote feest en het nieuwe jaar.
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