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1.
Opening
De bijeenkomst wordt geopend door br. Rients Boiten, voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij heet
alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij laat zingen Ps. 84: 4 uit De Nieuwe Psalmberijming, en leest
Romeinen 12: 1-8. Hij toont de Oekraïense voorzittershamer, symbool van de macht daar. Maar hij
hanteert hem maar niet, gezien de vorm van het voorwerp, en vanwege de aard van de vergadering:
we zijn hier bijeen in broederlijke harmonie.
Met kennisgeving zijn afwezig Nank Sein, en Cees van den Berg, die intussen al afscheid hebben
genomen. Van 18 kerken zijn afgevaardigden aanwezig. Van de overige twaalf hebben enkele zich
met zoveel woorden afgemeld.
De agenda wordt vastgesteld. Er passeren stukken, die het verleden betreffen, verantwoording van
wat er is gedaan, in een jaar, dat al een poos achter ons ligt. Het jaar 2017 is al weer een eind
gevorderd. We willen ook denken aan de toekomst. Kijken naar de mogelijkheden. We zijn dankbaar,
dat er een nieuw pand voor het seminarie kon worden aangeschaft. Daar is lang naar uitgekeken, en
we hebben heel wat hobbels moeten nemen. De aankoop is een nieuwe stap in het proces naar
verzelfstandiging van de UERC.
Dankbaar vermeld de voorzitter de groei in de samenwerking tussen bestuur en RvT. Het
bestuursmodel was onderling even wennen, maar in goed overleg is er op basis van de statuten een
samenwerkingsovereenkomst gekomen.
We kunnen al een groot deel van 2017 overzien, en we gaan dankbaar verder. We mogen op onze
plek bezig zijn in het Koninkrijk van God. Dat is de geestelijke offerdienst, waarover ook in Rom. 12
gesproken wordt. We zijn in Christus met elkaar verbonden, zowel in ons ressort als met onze
geestelijke broers en zussen in Oekraïne. We bidden om het werk voort te kunnen zetten.
2.

Vaststellen verslagen
2.1 We stellen het verslag van de vorige Algemene Vergadering d.d. 5 november 2016 vast.
2.2 Financieel verslag over 2016, en begroting 2018, alsmede het jaarplan voor 2018.

Per 1 januari is de boekhouder, Reyer van Harten gestopt. Diederik Ensing fungeert ad interim als een
soort hulpboekhouder. Br. Johan Vermij (Ede-noord) heeft vragen gesteld over het beleid vanaf
2019. Dat komt wat later in de vergadering aan de orde. Eerst nu de vragen over 2016 dan wel 2018.
Er is een vraag over de verbondenheid met de plaatselijke kerken. Zouden die gemeenten niet ook
kunnen steunen bij de reizen? Reizen is meer een zaak van YouSee. Door die reizen kunnen er
contacten groeien. YouSee legt ook contacten met gemeenten in Oekraïne. De reizen kunnen dan
waar nodig gesponsord worden door de desbetreffende gemeenten. Maar het officiële contact is
meer voor het bestuur. Zouden daarom de kosten van het contact ook ten laste kunnen komen van
de OZ?
Het bestuur neemt dit punt mee, het zal besproken worden op het bestuur, en mogelijk ook door de
RvT.
Mogelijk is er ook een taak voor DVN. Die ondersteunt nu studenten bij hun studie in het buitenland.
Maar waar nodig ook als ze naar Kampen komen. Kampen en Kiev zouden daarin kunnen
samenwerken.

Het quotum gaat dit keer niet omlaag. Reden is de onzekerheid rond de geldstroom. In de afgelopen
jaren zijn er een paar kerken afgehaakt, en onzeker is ook, of de gemeenten die nu verbonden zijn,
ook blijven. We willen dus enige veiligheid inbouwen. Maar het quotum hoeft ook niet hoger te
worden. Bovendien moeten we de afbouw van de steun aan de UERC-gemeenten opnieuw
overwegen. Ze moeten ook in de toekomst hun broek kunnen ophouden. Dat vraagt zorgvuldigheid.
Daarnaast is ook nog niet bekend, op welke termijn Cor Harryvan een andere werkplek kan krijgen.
TRW krijgt steun, en dit wordt voortgezet. DVN heeft dit jaar nog ondersteund. We bekijken in
samenspraak met DVN of en hoe zij de hulp zullen voortzetten. Mogelijk vanuit een andere pot?
Het bestuur heeft besloten wanneer na afronding van een project nog geld over is, dat dat geld dan
wordt gestort op een rekening van een soortgelijk project. Daartoe zal de penningmeester de
projecten gaan clusteren. Dit besluit ontmoet geen bezwaar in de vergadering.
We begroten voorzichtig, omdat we langlopende verplichtingen hebben, die we niet zomaar even
kunnen stoppen.
Na de bespreking kunnen de stukken worden goedgekeurd.
2.3 Décharge
De vergadering verleent décharge aan Bestuur en RvT, de penningmeester wordt bedankt voor het vele
werk.

2.4 Personen
2.4.1 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft zijn eerste termijn erop zitten. Voor de continuïteit is het rooster van
aftreden wat aangepast. Dit in (lichte) afwijking van de officiële termijn in de statuten. Zo is de
termijn van Pim de Wilde met één jaar verlengd. En de voorzitter, Rients Boiten is bereid nog eens
drie jaar te dienen.
De vergadering gaat akkoord. Er is geen behoefte aan een schriftelijke stemming. De voorzitter dankt
voor het vertrouwen.
2.4.2 Bestuur
Cees van den Berg treedt af als bestuurslid (voorzitter van de Commissie Visie en Strategie, V&S).
Nank Sein treedt af als bestuurslid (lid van Voorlichting & Communicatie annex contact redactie
Naast).
Jelle Drijfhout stelt zich voor als nieuw bestuurslid en voorzitter van V&S. In het verleden was hij al
betrokken geweest bij de Raad van Toezicht, en later het bestuur. Dankbaar is hij, groei te kunnen
zien in het werk, met name noemt hij de uitbouw van de reizen naar de gemeenten in Oekraïne.
We zijn nog op zoek naar een penningmeester en een boekhouder.
3.
Video bezoek aan projecten in Oekraïne.
Koos van Loo laat opnamen zien van projecten die hij in oktober samen met voorzitter Wouter
Pansier bezocht. We zien beelden van een huisgodsdienstoefening in Zhytomir, waar kerkplantere
Oleg Kytowoyi actief is. We zien ook beelden van het jeugdkamp van afgelopen zomer, waar ds.
Wasja Pilipenko de leiding had. In de filmpjes wordt dank betuigd voor de gegeven hulp uit
Nederland. Ze vragen ons gebed, en beloven ook voor ons te bidden. Ze genieten als wij langs
komen, en daar vragen ze nadrukkelijk om. Dan merken ze tastbaar, dat ze er niet alleen voor staan.
Waar mogelijk, zouden zij hun gaven ook voor ons in Nederland willen inzetten.
4.

Bijdrage YouSee
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Namens de organisatie van YouSee vertelt Mariët Apperloo ons het een en ander. Een soort update.
Ze herinnert aan de 3 O’s van YouSee: Ontmoeten, Ondersteunen, Omarmen. We verschillen best,
maar in alles blijkt, dat we dezelfde God dienen. Vanuit die overtuiging zoeken we steeds weer de
ontmoeting. Ze voelen zich wel eens als Elia in de woestijn. Bezoek is dan een geweldige
bemoediging: “Kom naar ons toe, en bid met ons!” YouSee kan veel regelen, ook in de ondersteuning
van een reis. Een groep, die belangstelling heeft, wordt actief betrokken in de voorbereidingen. Er
zijn dan niet alleen maar sponsoracties om de reis te kunnen betalen, maar er is ook nadrukkelijk een
inhoudelijke voorbereiding. Er zijn al plaatselijke groepen, die veel zelf regelen. Dat vindt YouSee
prima, wel houdt de organisatie op de achtergrond dan nog wat toezicht, om de reis compleet te
maken.
Na de reis is er altijd evaluatie, en zijn er meestal weer even zoveel ambassadeurs van de
YouSee/Oekraïnezending. YouSee is van plan om ook in de toekomst de reizen te blijven
coördineren. Voor 2018 staan er weer veel reizen op de rol.
5.

Pauze

6.
Heropening, middagprogramma
Na de pauze heropenen we met het zingen van “Wat een God is Hij” in canon.
We nemen afscheid van Nank Sein. We zijn heel dankbaar voor haar grote inzet. Ze zat bij elkaar wel
tien jaar in het bestuur. Binnen het bestuur hebben we op een passende manier afscheid genomen.
We nemen ook afscheid van Cees van den Berg, die vijf jaren voorzitter was van V&S. Dank voor zijn
inzet.
We wensen hen Gods zegen. Beiden krijgen een hartelijk applaus.
De leden van de Raad van Toezicht worden nog even voorgesteld. We zijn blij met de bezetting, alle
aandachtsvelden zijn gedekt, en alles loopt goed in de samenwerking, zowel in de Raad als met het
bestuur.
Rients Boiten draagt de leiding voor de rest van de vergadering over aan Wouter Pansier.
7.

Wat er speelt/meeleven met.
Overzicht van de Oekraïnezending
De verschillende bestuursleden geven elk een korte presentatie van wat er gebeurt in het
zendingswerk in Oekraïne, en van wat we van plan zijn te gaan doen.
7.1/2 De zeven kerken en drie kerkplantingsprojecten
Diederik Ensing (2e secretaris) neemt ons mee op reis langs de zeven gemeenten in Oekraïne, en
langs de drie churchplants, zoals die op dit moment ondersteund worden. Er wordt met beperkte
krachten veel gedaan door predikanten, kerkplanters en gemeenteleden. Dat mag best onze
bewondering hebben.
7.3
Sociale en diaconale projecten
Marianne Heidema (voorlichting en communicatie) vertelt, dat we voor het begeleiden van de
aangemelde projecten daar de regie wat strakker willen aanhouden. We krijgen gelukkig via de site,
waar men de projecten kan vinden veel steun. En er zijn diverse projecten nu ook afgerond.
We zoeken een weg, om het algemene hulpfonds om te bouwen naar een algemener fonds. In Rivne
worden ouderen ondersteund. We ondersteunen de jaarlijkse jeugdconferentie, de jaarlijkse jeugden gezinskampen. We organiseren het Student-Adoptieplan.
De flyers van diverse projecten kunnen meegenomen worden.
7.4
Het seminarie
Wouter (voorzitter): Het seminarie is een speerpunt in ons beleid. Ooit opgezet door Martin Nap en
Clay Quarterman. We denken dan in dit Reformatieherdenkingsjaar onwillekeurig aan het seminarie
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van Geneve, waar Calvijn zijn predikers vormde. Wil je een kerkverband levend houden, moet je de
werkers ondersteunen. Het kerkverband van de UERC fungeert steeds volwassener. Ook het
lesprogramma aan het seminarie wordt steeds hoger van niveau. Als je dat een keer mee kunt
maken, is dat een plezierige belevenis. De lat ligt hoog op het seminarie. Er wordt gewerkt aan
vorming van leiders en kerkelijk werkers. De kerken moeten nog wel leren om ook bewust
verantwoordelijkheid te nemen voor het seminarie. De lessen hebben ook aantrekkingskracht voor
anderen die uit een andere geestelijke stroming komen. En er zijn inderdaad veel religieuze vormen
in Oekraïne. Clay gaat nu afscheid nemen. Na vele jaren intensieve arbeid gaat nu met pensioen.
Het student-adoptie-plan is bedoeld om studenten het studeren mogelijk te maken. Ze krijgen geen
beurs, als in Nederland, maar moeten voor eigen inkomsten zorgen. Dat vergt tijd en energie. Met
onze steun krijgen ze meer armslag. Het plan zou misschien nog wel uitbreiding kunnen gebruiken.
Skype-contact
We worden nog getrakteerd op een Skype-gesprek met Erik van Alten in Kiev. Daaruit het volgende:
We zijn heel blij, dat er een nieuw gebouw aangeschaft kon worden. We staan voor onze
gereformeerde spiritualiteit. Dat willen we ook op een goede manier ingebed hebben in het
kerkelijke leven in Oekraïne. Het moet daar ook van binnenuit gaan komen. We willen naar een
situatie, dat Oekraïners zelf de goede kern gaan overdragen, en daarbij aansluiten bij het geloof en
gevoel van de Oekraïners. Na heel veel gedoe mag het pand er nu zijn. We hebben het kunnen
financieren. Het ligt centraal ten opzichte van de vele verschillende locaties, die tot nu toe gebruikt
werden. Het sanatoriumgebouw, dat nu nog gebruikt wordt, is geen geweldige locatie. En de
bibliotheek staat weer op een andere locatie. We hebben inhoudelijk en qua exploitatie een groot
voordeel nu. De jongere generatie werkt ook in Oekraïne allicht meer via internet, maar de primaire
boeken zijn en blijven nodig. En straks hoeven ze geen lange tijd meer te besteden aan het opzoeken
van de nodige lectuur.
Binnenkort gaan de mensen van het seminarie om de tafel met een aannemer, om een vast omlijnd
plan voor de inrichting van het pand. Hopelijk kan het gebouw dan in het nieuwe academische jaar
onderdak bieden aan docenten en studenten. We zijn van harte uitgenodigd om de opening mee te
maken.
Hoe Nederland kan helpen met de opbouw en de inrichting, moeten we nog een beetje uitzoeken.
Maar daar komt hopelijk snel duidelijkheid over. Daar kan mogelijk wel een project op gezet worden.
Erik dankt namens de board voor het gebed en de financiële steun.
Met het gezin gaat het prima. Tineke doet de boekhouding, en doet elke veertien dagen bijbelstudie
met Oekraïens-talige vrouwen. En met de kinderen gaat het ook goed.
7.5
The Right Way
Marianne Heidema vertelt ook over The Right Way, de verslavingskliniek, waar Vitaly Korsunski de
leiding heeft. De ontwikkelingen gaan door. De bouw van de detoxkliniek liep niet erg voorspoedig.
Er zijn de nodige gesprekken gevoerd over verbetering van de administratie, personeelsbeleid en
geldstromen. We hebben veel profijt van de adviezen van een man als Jaap Verdoes, die namens ons
de verbeteringen ter plaatse begeleidt.
Vorige maand bleek dat de bouw van de detox-kliniek verder vertraagd was door nieuwe
brandveiligheidseisen, die de overheid is gaan stellen. Maar wij van onze kant willen eigenlijk die tak
van het geheel niet ondersteunen. Wij willen in principe focussen op het werk in de 12+ kliniek.
7.5.1 V.O.N.K
Komend jaar hoopt DVN opnieuw Missie V.O.N.K te organiseren. Een soort survivalkamp rond de
zending. We willen als Oekraïnezending deelname vanuit ons ressort stimuleren. Vorm een team en
meld je aan!
7.6
YouSee
Zie punt 4.
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7.7
Toekomst na 2019
Jelle Drijfhout (voorzitter V&S) bespreekt de plannen voor de toekomst. Daarbij gaat hij ook in op de
vragen van Ede-noord, gesteld door Johan Vermij.
Gaan we nog een ronde van 25 jaar in? Dat is sterk de vraag. We staan op een scharnierpunt wat we
verder willen gaan doen. V&S denkt daar hardop over na. Wat vindt men binnen de UERC nodig om
van ons te krijgen. Het werken aan de toekomst moet echt met hen samen gebeuren. Waarbij we
graag gebruik maken van de kennis van Jos Colijn. Maar voor de mensen in Oekraïne is het een lastig
proces. We hebben onze vragen gesteld op de synode van oktober jl. Al was het enkel maar om het
proces van nadenken op gang te helpen. Koos en Wouter hebben daar toen nadrukkelijk aandacht
voor gevraagd.
We streven er naar om op de volgende AV, die van DV 2018, een plan te kunnen presenteren voor
2019 en volgende jaren.
Hun eigen zelfstandigheid groeit, en dat achten wij een groot goed. Men heeft daar behoefte aan
internationale contacten. Wij ondersteunen hen waar het kan. We willen bevorderen dat ze
allereerst contact zoeken met de EuCRC. En ook dat er bilaterale relaties ontstaan tussen gemeenten
in Oekraïne en Nederland, c.q. ons ressort.
Wat kun je nu wel doen om het werk te stimuleren, en waar moet je het aan hen overlaten? We
hebben kerkplantingsprojecten bevorderd, maar kunnen ze zonder de steun en coaching van Cor
Harryvan? Er is groei in het contact tussen moederkerk en kerkplanting, maar ze staan nog erg op
zichzelf. Cor zou straks mogelijk ook op afstand kunnen begeleiden. Na het vertrek van Henk Drost
bleken de kerken toch een stuk zelfstandiger te kunnen functioneren dan we hadden verwacht. Ze
pakten zelf allerlei zaken zelf op.
Cor heeft daar onder de kerken en kerkplanters veel goodwill. Hij heeft een samenbindende plek.
Hoe dat na zijn afscheid zal worden opgepakt, is ook voor de UERC een echte uitdaging. Er valt te
denken aan een dienstverband van 50%.
Een eventueel tekort aan studenten speelt op dit moment niet.
Het zoeken is nu vooral naar het ondersteunen van diaconale projecten. Dit om het leggen van
contact met mensen van buiten en het missionair elan te stimuleren. Hoe, dat is op dit moment een
zaak van studie.
Ede-noord stelt alsnog de vraag naar de invulling van het werk na 2019. In Ede-noord werkt men met
een meerjarenbegroting, en wil men weten waar men aan vast zit voor de tijd na 2019. Kerkenraad
en commissie Z&H wil de gemeente graag mee hebben in de steun voor de Oekraïnezending. Is het
presenteren van een toekomstplan in november 2018 niet rijkelijk laat?
Antwoord: We zullen moeten zoeken naar blijvende hulp. Dat blijven de kerken in Oekraïne gewoon
nodig hebben, ook na 2019. De begroting geeft niet voor niets al cijfers tot en met 2021. Daar kan
Ede-noord zich in eerste instantie op richten. Ook het onderhoud van Cor Harryvan zal tot en met die
tijd een zaak van onze zorg zijn. Daarnaast zullen we zeker ook stimuleren dat de kerken in Oekraïne
zelf hun bijdragen geven.
Oekraïnisering is een zaak die een lange adem vergt. Maar zodra er op dit vlak meer duidelijk wordt,
zal het bestuur de kerken dienen met meer informatie. De opvolging van Cor is inderdaad al een stuk
dichterbij als die van Erik. Maar de opvolging van beiden heeft onze directe aandacht. Dat laten we
zeker niet op zijn beloop.
Opleiding blijft nodig voor de kerkelijke opbouw, en voor zondagschoolwerk. Er kan gelukkig al veel.
Maar we moeten niet vergeten, dat de Oekraïners zelf te maken hebben met een oorlogseconomie.
En bovendien is de leegloop van het land, als het gaat om de bevolking, ook niet bevorderlijk voor de
groei van de kerken. Maar er wordt in de gemeenten veel aandacht besteed aan het doorgeven van
de blijde boodschap aan de volgende generatie.
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8.
Rondvraag en sluiting
De rondvraag levert niets noemenswaard op. Diederik Ensing gaat ons voor in dankgebed, waarna de
voorzitter de vergadering sluit.
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