
 
 
 
 
 



 
1 

Stichting Oekraïnezending 

JAARVERSLAG 2012 

 

De Stichting Oekraïnezending (voorheen Oekraïnecommissiee)  is het uitvoerend orgaan 

ten behoeve van het College van Zendingsdeputaten van de Provinciale Synode van de 

Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt van Gelderland en Flevoland. 

 

In dit rapport legt de Stichting Oekraïnezending verantwoording af van de werkzaamheden 

die zij volgens haar instructie heeft uitgevoerd in 2012. 

In het eerste deel, het bestuursverslag, verwijzen we regelmatig naar beleid, zoals dat is 

vastgelegd in het beleidsplan 2011-2015. 

 

We hebben voor het verslag geselecteerd op gegevens die met beleid te maken hebben. 

Voor een breed inzicht in alle ontwikkelingen en gebeurtenissen is het goed onze website 

http://www.oekrainezending.nl te raadplegen of een van de sites waar in dit verslag naar 

verwezen wordt. 

http://www.oekrainezending.nl/
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Woord vooraf 
 
Voor de Tweede Wereldoorlog waren er zo'n veertig Oekraïens Evangelisch Gereformeerde 

gemeenten en missieposten in Oekraïne. 

Deze gemeenten waren gesticht door geëmigreerde Oekraïeners die vluchtten voor het 

communisme, en in Canada en Amerika vol overtuiging lid waren geworden van 

gereformeerde kerken.  

Veel voormalige voorgangers konden de zware druk van het communisme echter niet aan, 

en zij ontvluchtten Oekraïne; anderen kwamen in werkkampen terecht.  Zo zijn de 

toenmalige kerken verstrooid. 

 

In 1992 besloten de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Gelderland en Flevoland om te 

beginnen met zendingswerk in Oekraïne en om ds. en mevr. Nap voor dit werk uit te 

zenden. 

Na een periode van oriëntatie viel het besluit om niet zelfstandig aan kerkplanting te doen, 

maar om aansluiting te zoeken bij de Oekraïens Evangelisch Gereformeerde Kerken 

(UERC). 

 

Na een oriëntatieperiode heeft ds. Marten Nap van 1995 tot 2001 als eerste zendeling met 

zijn vrouw in Oekraïne gewerkt en gewoond. Zijn vrouw Janneke Nap heeft humanitair werk 

gedaan in een kinderziekenhuis en hulp verleend aan straatkinderen en ouderen.  

Het werk van dominee Nap startte heel basaal. Hij legde – na een taalstudie Russisch - 

contacten met de UERC-gemeenten en verdiepte zich in hun gewoonten en hun noden. Van 

groot belang was de start van het theologische seminarie – kitchen seminary genoemd 

omdat de lessen in de keuken van de Tolstoiflat van de familie Nap werd gegeven. 

Vanaf 1998 tot 2003 werkte ook ds. Jan Werkman in Oekraïne. Samen met zijn vrouw Anja 

en hun kinderen was hij uitgezonden om mee te werken aan de stichting en opbouw van de 

gemeenten en hen te assisteren op allerlei gebied, waaronder basale gereformeerde 

literatuur. 

Anja Werkman was deels in dienst van De Verre Naasten waar ze een project opzette rond 

de verstrekking van microkredieten. 

Als opvolger van familie Nap kwam familie Colijn in 2001 en later werd de familie Werkman 

opgevolgd door de familie Harryvan. Vanwege het vele werk is in 2007 de familie Drost erbij 

gekomen. De drie predikanten vormen samen met hun vrouwen het Mission Team (MT) of 

zendingsteam. 

Hoe de situatie van het Seminarie, de UERC-gemeenten en de churchplants nu is, kunt u 

lezen in dit jaarverslag.    
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De drie predikanten werken tegen de achtergrond van deze Oekraïense geschiedenis, 

waarbij we als Stichting Oekraïnezending en zendingsteam ons gezamenlijk oriënteren op 

de (nabije) toekomst.  

Is het zendingswerk dat in Oekraïne gedaan wordt, nog lang nodig? Moet de aandacht 

worden verlegd? Waar liggen de zwaartepunten nu en waar komen die te liggen?  Hoe bouw 

je op de goede manier aan de zelfstandigheid van kerken en Seminarie?  

De vragen die daarbij gesteld worden hebben dit jaar de aandacht gehad en zullen in 2013 

verder besproken worden.  

 

Het eerste deel van het jaarverslag betreft alle activiteiten die in 2012 namens de Stichting 

Oekraïnezending hebben plaatsgevonden.  

Het tweede deel betreft de financiële verantwoording van de besteding van de gelden die 

door de Provinciale Synode aan de Stichting Oekraïnezending zijn toevertrouwd. 
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I. Doelstelling 

De algemene doelstelling van het zendingswerk in Oekraïne is nader omschreven in artikel 

twee van de statuten van het College van Zendingsdeputaten:  Het zendingswerk heeft ten 

doel: het vergroten van Gods eer door (bij te dragen aan) het stichten, assisteren en opbouwen 

van gereformeerde kerken waarin mensen bijeengebracht zijn die hun zaligheid zoeken bij Jezus 

Christus. 

De Stichting Oekraïnezending heeft in het beleidsplan verwoord  dat haar doel is:   

in Oekraïne en eventueel van daaruit in landen van het Russisch taalgebied bij te dragen 

aan: 

a. De verbreiding van het evangelie 

b. De opleiding van voorgangers 

c. Het stichten van nieuwe gemeenten 

d. De (verdere) opbouw van gemeenten 

e. De versterking van christelijke dienstbaarheid in de samenleving om barmhartigheid 

te bewijzen en de gerechtigheid te bevorderen 

f. Het geven van voorlichting in Nederland over de christelijke gemeenschap aldaar. 

Zij wordt hiertoe gemotiveerd door de bijbelse opdracht om Gods reddingsplan te 

verkondigen en te laten zien. 

 

De Stichting Oekraïnezending tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer: 

a. Het uitzenden van zendelingen 

b. Het oprichten en in stand houden van seminaries 

c. Het ondersteunen van kerken en kerkverbanden, zowel in geestelijk als in financieel 

opzicht, die zich willen richten naar de gereformeerde leer 

d. Het in ontvangst nemen en (voorlopig) beheren van quota van de kerken en van 

gelden van individuen en instituties 

e. Het aan haar doelstellingen besteden van de ontvangen gelden 

f. Het rapporteren over de activiteiten naar de individuen en instituties die gelden aan 

haar ter beschikking hebben gesteld. 

 

Sinds december 2008 gebruikt de Stichting Oekraïnezending voor het juridisch verkeer de 

rechtspersoonlijkheidsvorm van een stichting. Het bovenstaande over het doel van de 

Stichting Oekraïnezending is in de oprichtingsstatuten van die stichting opgenomen. 
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II. Seminarie 
Algemeen 

In 1995 begon ds. Marten Nap, op verzoek van de Evangelisch Gereformeerde Kerken in 

Oekraïne (UERC) en namens de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Gelderland en 

Flevoland (Stichting Oekraïnezending), in Kiev met een gereformeerd seminarie. 

Ds. Nap gaf les aan de keukentafel ('kitchen seminary') in zijn appartement. Zo'n vijf 

studenten kregen zo onderwijs. De meeste vakken gaf ds. Nap zelf. 

Iets soortgelijks gebeurde ook in het zuiden van Oekraïne, in Odessa aan de Zwarte Zee. Dr. 

Clay Quarterman - zendeling namens Mission to the World (MTW) van de Presbyterian 

Church of America - leidde daar voorgangers voor de Evangelisch Presbyteriaanse Kerken in 

Oekraine (EPCU) op. 

Toen ds. Marten Nap en dr. Clay Quarterman elkaar ontmoetten en hun ervaringen 

uitwisselden, kwamen zij en hun achterban tot de conclusie, dat ze hun krachten moesten 

bundelen. Samen zouden ze meer kunnen betekenen voor de kerken dan apart! 

In 2000 ging het Evangelical Reformed Seminary of Ukraine (ERSU) officieel van start. 

Het Seminarie wil in de eerste plaats de Gereformeerde en Presbyteriaanse kerken dienen,  

maar staat ook open voor studenten uit andere kerken. De studenten worden opgeleid tot 

voorgangers en predikanten van de gemeenten , zodat de kerk van Jezus Christus kan 

groeien in eenheid en volwassenheid en door Oekraïne wordt verspreid.   

Het Seminarie kent de volgende afstudeerrichtingen voor Master of Divinity: 

 Gemeentevoorgangers  -  predikanten en ouderlingen 

 Kerkplanters  -  mensen die een nieuwe gemeente willen stichten 

 Theologen  -  mensen die zich willen verdiepen in de theologie en misschien in de 
toekomst bij de opleiding kunnen worden ingeschakeld.  
 

Vanuit Nederland is ds. Jos Colijn als docent werkzaam aan deze opleiding.  Vanuit Amerika 

doceren Clay Quarterman en Scott Andes aan het Seminarie. 

Verder worden regelmatig ter zake kundige docenten uit vooral Amerika en Nederland 

ingevlogen.  

 

Aantallen en ontwikkeling van de opleiding  

In de tijd dat het Seminarie bestaat, zijn er 145 studenten ingeschreven.   

Lang niet alle studenten ronden de opleiding af met een diploma. Veel studenten willen 

alleen een aantal cursussen gereformeerde theologie volgen, om in de praktijk beter 

toegerust te zijn voor hun werk. Daarvoor ontvangen ze eventueel deelcertificaten. De 

studenten die nu actief studeren, komen uit verschillende regio’s van Oekraïne.  Er zijn ook 

enkele studenten uit Wit-Rusland en Kazachstan.  
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In september 2012 waren er  vijf nieuwe aanmeldingen. De studenten komen – zoals steeds 

– van verschillende achtergronden: gedeeltelijk uit de Gereformeerde en Presbyteriaanse 

en gedeeltelijk uit Baptistische of onafhankelijke kerken. Vaak zoeken niet-gereformeerde 

studenten vervolgens wel aansluiting bij de gereformeerden of presbyterianen. 

De studenten komen vijf keer per jaar voor in totaal acht weken naar Kiev. Dit zijn 

intensieve collegeperiodes. Daarna gaan ze terug naar huis met een aantal huiswerk-

opdrachten. Er zijn terugkomdagen om de huiswerkopgaven te bespreken en om 

tentamens af te leggen. 

Het Seminarie streeft ernaar dat studenten gemotiveerd zijn en zichzelf verantwoordelijk 

voelen voor hun leerproces. Daarin is een goede ontwikkeling te zien. Door een herziening 

van het studieprogramma moeten studenten eerst de cursussen in een semester voltooien, 

voordat ze verder kunnen naar het volgende semester. Met behulp van mentorgroepen 

worden de studenten hierin begeleid.  

 

Jos Colijn bericht hierover: 

 Vorig jaar (2011-2012) hebben we voor het eerst gedraaid met een nieuw model van studeren 

en begeleiden. Dat betekent: studenten die het werk voor Semester 1 niet hebben gedaan, 

mogen niet door naar Semester 2. In plaats daarvan is er wel meer contact met de studenten 

om hen te stimuleren om te studeren. Het resultaat is dat we een kleinere groep studenten 

hebben dan vroeger, maar dat de studenten wel beter gemotiveerd zijn. 

Een nadeel van dit systeem is dat we minder docenten uit het buitenland kunnen uitnodigen, 

omdat we kleinere groepen hebben (iemand voor 5 studenten uit NL of US invliegen is niet zo 

efficiënt). Dat betekent, dat we meer lessen zelf verzorgen – wel leuk, maar ook intensiever. 

 

Het Seminarie heeft de gebruikelijke sessies in september en oktober gehad. Er waren 12-

15 studenten aanwezig. Gastdocent was Dean Anderson (Grieks). 

 
 

Personeel 
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Het Seminarie werd, net als in voorgaande jaren, in 2011-2012 bemand door twee stafleden 

van MTW, Clay Quarterman en Scott Andes, en Jos Colijn.  

Vanuit de Stichting Oekraïnezending was opvolging van Jos Colijn in 2012 een belangrijk 

thema.  Omdat Jos Colijn is begonnen met afbouw van zijn werk aan het Seminarie en in 

dienst is getreden van de Theologische Universiteit te kampen, was het aanstellen van een 

opvolger aan de orde. 

De zoektocht naar zijn opvolger heeft vrijwel heel 2012 in beslag genomen, op 6 december 

2012 mochten we samen met de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Barneveld- 

Voorthuizen een beroep uit brengen op dominee Erik van Alten, predikant te Pretoria-

Maranata, Zuid-Afrika. Dit beroep heeft dominee Van Alten aangenomen. Deo Volente 1 

april 2013 zal hij in dienst van de Stichting Oekraïnezending treden.  

Omdat Jos Colijn vanaf 1 oktober 2012 is teruggegaan naar een werkverband van  75% voor 

de Stichting Oekraïnezending, zal er een ruime periode van overlap zijn om dominee Van 

Alten in te werken als docent aan het Seminarie.  

 

Een van de oud-studenten, Dima Bintsarovsky, is medewerker aan het Seminarie. Hij werkt 

ondertussen aan zijn dissertatie bij professor Kamphuis in Kampen. In het Seminarie is Dima 

verantwoordelijk voor het ontwikkelen van Distance Education, hij schrijft daarvoor 

cursussen en is betrokken bij het digitaliseren van de studenten-administratie.  

Oud-student Andrei Dylyk helpt mee met het onderwijs in de bijbeltalen.  

Alister Torrens heeft goede voortgang geboekt met het opzetten van een online bachelor 

programma van ERSU. Dat betekent, dat er cursussen online aangeboden  worden voor 

ouderlingen en geïnteresseerde gemeenteleden, of voor mensen die geïnteresseerd zijn in 

gereformeerde theologie. Voor het opzetten van het programma zal materiaal van 

ThirdMillenium worden gebruikt (http://thirdmill.org/). 

Distance Education 

Het Seminarie is al enkele jaren bezig met het ontwikkelen van onderwijs-op-afstand.  

Het Seminarie streeft naar een combinatie van conferenties en internetlessen om ervoor te 

zorgen dat er ook persoonlijk contact is met studenten die ver weg wonen en voor wie het 

niet mogelijk is die afstanden af te leggen, of voor de studenten die vanwege werk of 

persoonlijke omstandigheden niet naar het Seminarie kunnen komen. 

De lessen die voor Distance Education op de website geplaatst worden, zijn ook voor 

belangstellenden te volgen.  Op deze manier hoopt het Seminarie ook geïnteresseerden te 

informeren over gereformeerde theologie en nieuwe studenten aan te trekken.  

 

 

http://thirdmill.org/
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De websites worden door Jos Colijn en Dima Bintsarovsky onderhouden en worden door 

een groeiend aantal mensen bezocht (plm. 600 bezoekers per dag).1 Hierdoor wordt de 

uitstraling van het gereformeerde zendingswerk ondersteund. De bedoeling is om ook de 

documenten van het zendingsteam via internet te publiceren en zo beschikbaar te maken 

voor een groter publiek. 

Het vertalen en beschikbaar stellen van gereformeerde literatuur vindt plaats via de 

websites en vertaalprojecten. Op dit moment wordt er een catechese-leergang vertaald en 

is een werkgroepje bezig met het vertalen en redigeren van de 3 Formulieren van Eenheid. 

Het is onduidelijk hoelang de missionaire teams van GKV en PCA nog in Oekraïne actief 

kunnen zijn. Als bijvoorbeeld de politieke situatie zou verslechteren, is het goed zoveel 

mogelijk materiaal klaar te hebben, zodat het werk ook zonder de aanwezigheid van 

Nederlandse en Amerikaanse missionarissen door kan gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kwam in 2012 tot de zo gewenste strategische ontmoeting tussen een delegatie van de 

Stichting Oekraïnezending, Mission to the World en de Board van het Seminarie. 

Het onderwerp van deze ontmoeting werd als volgt geformuleerd: 

- voortgang van het Seminarie 

- voortzetting partnerschap 

- ontmoeting met de board  

 

Jos Colijn rapporteert hierover:  

In oktober 2012 is er een strategische conferentie geweest tussen vertegenwoordigers van de 

Stichting Oekraïnezending, Mission to the World en de Seminary Board. In een goede sfeer 

werd er kennis gemaakt en gesproken over de toekomstvisie voor het Seminarie. Door de 

sponsors werd commitment uitgesproken om het project voort te zetten. In de toekomst is het 

belangrijk om het veldwerk en het werk op het Seminarie goed op elkaar af te stemmen. 

 

                                                             
1
  Website voor gemeenteleden: www.reformedlife.org.ua; Website voor gereformeerde theologie: 

www.reformed.org.ua; Calvijn-site: www.calvin.reformed.org.ua ; Gereformeerde encyclopedie: 

www.refopedia.org; Seminarie website: www.ersu.org  

Uit het beleidsplan 2011-2015 van de Stichting  Oekraïnezending: 

De formele structuur biedt weinig ruimte voor de Stichting Oekraïnezending om beleidsmatig 

veel invloed te hebben. Dat betekent, omwille van de grote betekenis van het Seminarie, evenwel 

niet dat de Stichting Oekraïnezending niet nadenkt over de toekomst van het Seminarie. Voor de 

opbouw van de kerken in Oekraïne is een grote taak weggelegd voor het Seminarie. Prioriteit 

nummer één is dat het werk aan het seminarie doorgang kan vinden, ongeacht de formele 

structuur. 

http://www.reformedlife.org.ua/
http://www.reformed.org.ua/
http://www.calvin.reformed.org.ua/
http://www.refopedia.org/
http://www.ersu.org/


 
10 

.  

 Ontmoeting betrokkenen Seminarie 

 

De Stichting Oekraïnezending ervoer de  ontmoeting als zegenrijk. 

De Stichting Oekraïnezending stelt vast dat: 

- voor de komende jaren het Seminarie de plaats blijft voor de scholing en training van 

pastores en kerkelijke leiders, en niet te vergeten de churchplanters. Dit zal uitbreiding van 

het werk kunnen betekenen. 

- er mogelijkheden zijn voor distance education en support ten aanzien van de vele 

contacten die door de website ontstaan.  

- scholing op een academisch niveau moet plaatsvinden 

- 0ekraïnisering volle aandacht blijft houden maar geen overspannen verwachting moet 

wekken. 

- er commitment is over de financiering voor wat betreft de bijdrage vanuit Amerika en 

Nederland. 

- er commitment  is ten aanzien van de  ERSU kwalificaties, zowel van de theologische als 

de onderwijsgevende kwalificaties. 

Hoe het er op langere termijn uit zal zien is afhankelijk van een aantal factoren, zoals: 

uitbreiding, sponsoring, politieke situatie en personele bezetting. 

 

In het gesprek  was het onduidelijk welke positie de board voor zichzelf ziet. Het geringe 

aantal afgevaardigden verraadt een zwakke betrokkenheid. 
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Financiën Seminarie 

De kosten van het Seminarie bestaan uit personele lasten en kosten voor lokale 

medewerkers, huur van het kantoor en van de les- en verblijfsruimten.  

Deze kosten worden voor 50% gefinancierd door de Stichting Oekraïnezending ; de andere 

helft wordt gedragen door MTW. In 2012 ging het voor de Stichting Oekraïnezending om 

een bedrag van € 28.989,-. 

In de afgelopen jaren is meerdere keren gesproken over het uitbreiden van het 

zendingsteam met een ‘vierde man’. Ook in ons beleidsplan  is dit verwoord. 

 

In 2011 is het accent verschoven van het zoeken naar een vierde man naar het zoeken van 

een opvolger voor Jos Colijn.  Doordat er een ruime periode van overlap is waarin beiden 

aan het Seminarie werkzaam zijn, zal dit de komende jaren zwaarder op de begroting 

drukken. Wel zal het dienstverband van Jos Colijn steeds verder worden teruggebracht, 

zodat in 2015 D.V. alleen Erik van Alten namens de Stichting Oekraïnezending aan het 

Seminarie werkzaam zal zijn. 
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III. Ondersteuning kerken UERC  

 

In 1992 besloten de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Gelderland en Flevoland om te 

beginnen met zendingswerk in Oekraïne en om ds. en mevr. Nap voor dit werk uit te 

zenden. 

Na een periode van oriëntatie viel het besluit om niet zelfstandig aan kerkplanting te doen, 

maar om aansluiting te zoeken bij de Oekraïens Evangelisch Gereformeerde Kerken (UERC: 

Engelse afkorting van de naam van het kerkverband). 

 

Twintig jaar later zijn er acht gemeenten binnen dit kerkverband. Op het kaartje hieronder 

kunt u zien waar deze gemeenten liggen in Oekraïne. In het algemeen zijn de onderlinge 

afstanden erg groot. 

 

 

de acht gemeenten die deel uitmaken van het UERC-kerkverband 
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De drie centrale activiteiten van het zendingsteam zijn: 

- Het bezoeken van de gemeenten voor ondersteuning 

- Het organiseren van conferenties voor toerusting als ook voor ontmoeting van 

gereformeerden in Oekraïne 

- De begeleiding van de gemeente-stichting (churchplants) 

 

De Stichting Oekraïnezending heeft met het zendingsteam uitdrukkelijk  gekozen voor een 

werkwijze waarbij de UERC steeds meer als  volwassen gemeenschap wordt gezien; waarin 

niet het  Nederlandse aanbod centraal staat, maar de behoefte van de Oekraïense 

gemeente(n). Dat was aan beide kanten wennen, maar deze manier van werken groeit.   

Deze groei maakt dat de Stichting Oekraïnezending zich bezint op de vraag hoelang nog 

hoeveel capaciteit ingezet moet worden op gemeenteopbouw. In 2012 is hier nadrukkelijk 

aandacht voor geweest, het was het belangrijkste onderwerp van de ontmoeting tussen 

Stichting Oekraïnezending en het zendingsteam in juni 2012.  

 

Het zendingsteam schreef hiervoor het praatstuk:  'Door afbouw tot opbouw'.  Hierin wordt 

aan gegeven welk werk er (nog) ligt in Oekraïne en welke stappen gezet  moeten worden 

om te zorgen dat taken overgedragen worden naar de UERC-gemeenten.  

In dit stuk is voor een zestal werkvelden beschreven welke taken het zendingsteam voor 

zichzelf nog ziet en welke taken kunnen worden overgedragen naar voorgangers en/of het 

Seminarie. De zes werkvelden zijn: liturgie, preken, onderwijs, pastoraat, diaconaat en 

kerkverband.  

 

Er wordt door het zendingsteam materiaal ontwikkeld in deze lijn, om de UERC-gemeenten 

mee te dienen. In 2012 zijn er stukken geschreven over kerkplanting en kerkvisitatie.  Deze 

stukken geven een goede  theoretische ondergrond voor het werk dat gedaan wordt. 

Overgenomen uit beleidsplan van de Stichting Oekraïnezending 2011-2015: 

We willen toegroeien naar een situatie waarin de UERC de eigen verantwoordelijkheid voor 

de opbouw van een gezond missionair gericht kerkelijk leven daadwerkelijk voelen en 

aanvaarden. Een situatie, waarin het zendingsteam zich bezighoudt met de kerntaken van 

opleiden, stimuleren, coachen en begeleiden van voorgangers en gemeenten van de UERC 

en de uitvoerende taken voor het kerkelijk leven door de UERC zelf worden opgepakt. 



 
14 

UERC-gemeenten 

De UERC begon 2012 met acht gemeenten. De twee laatst toegetreden gemeenten, Ruda 

en Chmelnitsky, zijn afkomstig uit de groep die bekend staat als Aven Ezer.   
 

 

Plaats    Voorganger   Kerkenraad  Aantal  

 

Chmelnitski   Sergei Shinder   Kerkenraad  17  

   er zijn 3 ERSU-studenten 

Kiev   op dit moment niet  Praktisch Comité  40 bezoekers 

   wel 3 ERSU-studenten        

Ridna Ukraina  Myroslaw Kalynyc  zie Tavrieske  15  

   

Rivne   Wasja Pilipenko Kerkenraad    50   

   (parttime)   (diakenen) 

Ruda   Eduard Schevschuk  Kerkenraad  30 

 

Stepanj   Wasja Pilipenko   Ouderling  13, 20 bezoekers 

 

Swaljawa  Slavik Murza   Praktisch Comité  26,  6 doopleden 

          40 bezoekers 

Tavrieske  Myroslaw Kalynych  Ouderling uit Ridna 25 

       + student Misja Michailow  

 

Het zendingsteam ervaart beide nieuwe gemeenten als een welkome toevoeging: 

Vanuit baptistenkringen zijn een paar gemeenten toegetreden tot het kerkverband.  Dat ging 

niet gemakkelijk vanwege de wat wantrouwende houding van de synode van de UERC, maar 

het is wel een winst voor dit kerkverbandje. Dat betekent groei – niet alleen in aantal, maar ook 

in inhoud. We werken als zendingsteam aan versterking van dit kerkverband.  (uit de 

rapportage aan Stichting Oekraïnezending) 
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Wel is de situatie nu zo, dat het zendingsteam adviseert te werken naar een samenvoeging 

van Tavrieske en Ridna Ukraina. De laatste gemeente is erg klein en heeft weinig tot geen 

toekomstperspectief omdat het dorp ook steeds verder vergrijst en krimpt. Het is 

realistischer wanneer besloten wordt tot samenvoeging, qua afstand is dat een goede 

mogelijkheid (zie kaartje blz. 12) .  

Voor 2012 had iedere gemeente uit het UERC-kerkverband een plan geschreven.  

Omdat Chmelnitsky pas eind 2011 werd toegelaten, werd door hen deze procedure niet 

gevolgd. Deze gemeente schreef wel een plan voor 2013. 

Aan het eind van 2012 is verslag gedaan, welke plannen gerealiseerd konden worden en 

voor welke nieuwe activiteiten men zich wil inzetten voor 2013. 

 

Er zijn binnen het UERC-verband gemeenten die actief zijn en ondersteuning van het 

zendingsteam minder nodig hebben.  Vooral de gemeenten die het laatst bij het UERC-

kerkverband zijn aangesloten, hebben een actieve kerkenraad en actieve gemeenteleden. 

Ook zijn er veel diaconale en evangeliserende activiteiten. 

 

In Kiev ontstond er onrust in de gemeente met betrekking tot de  voorganger Jura Sirenko. 

Hij moest stoppen met zijn studie aan het Seminarie en ook met zijn werk als voorganger 

van Kiev. 

Positief is dat de gemeente samen is gebleven. Er zijn drie ERSU-studenten en het gaat er 

nu om te werken aan voorbereidingen voor ambtsdragers en teambuilding. 

In 2012 kwam na lang wachten ook alle documentatie voor de kerkbouw in orde. 

 

Ook in Tavrieske was er onrust rond een voorganger. De huidige voorganger wil graag 

stoppen, maar de gemeente aanvaardde de beoogde opvolger niet. In Tavrieske is 

afgesproken dat deze opvolger nu, met hulp van het zendingsteam, een stagejaar krijgt. 

Daarna zal opnieuw worden bekeken of hij de gemeente kan voorgaan. 

In 2012 werd verder gebouwd aan het nieuwe kerkgebouw. In september 2013 hoopt de 

gemeente er daadwerkelijk te gaan kerken.  

 

Voor Rivne en Stepanj geldt dat hun gezamenlijke voorganger zwaar belast is. Door weinig 

personen wordt veel werk verzet. In Rivne zijn voornamelijk oudere gemeenteleden.  Voor 

beide gemeenten zou het beter zijn wanneer de voorganger zich op één gemeente kan 

concentreren en de tweede voorgangersfunctie door iemand anders wordt ingevuld. 

 

Er is een opbloei te zien in Swaljawa. Er wordt door de predikant hard gewerkt, maar er 

doen (nog) niet veel gemeenteleden mee.  Toch zijn er elke dienst zo'n 35 mensen 

aanwezig, en daaronder ook jongeren. Swaljawa heeft goede plannen voor conferenties en 

samenwerking met de churchplant in Chust.  
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UERC-synodes 

In 2o12 vergaderde de synode in maart, mei en oktober.   

 

Op de synode van maart in Chmelnitski is de gemeenten gevraagd na te denken over het 

werk van het zendingsteam.  Wat hebben de gemeenten (nog) nodig?  Hoe lang moet het 

zendingsteam nog opbouwwerk doen? Welke taken, doelen en vragen zien de kerken voor 

het zendingsteam?  

Er zullen voortaan Oekraïense voorgangers meegaan op visitatie bij andere gemeenten.   

Besloten wordt met betrekking tot de churchplants de term 'moederkerk'  te laten vallen, de 

term heeft te veel negatieve associaties. Voortaan wordt gesproken van steunkerk. 

Voor het bezoeken en begeleiden van de churchplants wordt afgesproken dat iemand van 

de steunkerk meereist met het zendingsteam.  

 

Aan de vooravond van de mei-synode vond de feestelijke bevestiging plaats van Sandor 

Molnar als predikant in Kiev.  Sandor werkt als kerkplanter in Huszt (in de Sub-Karpaten). 

Zijn steunkerk is Swaljawa.  

 

 

 
 

 

 

Een aantal gemeenten en kerkplanters komt op de synode van mei met concrete vragen 

aan het zendingsteam voor de toekomst.  Feedback wordt door het zendingsteam 

meegenomen in het praatstuk 'Door afbouw tot opbouw'.  

Er zijn meer contacten ontstaan met de EPCU, het kerkverband van de Evangelisch 

Presbyteriaanse kerk in Oekraïne.  Afgesproken is dat voortaan elkaars vergaderingen door 

een afgevaardigde bezocht worden en dat elk jaar een gezamenlijke vergadering zal 

worden gehouden.  

Op meer terreinen is samenwerking mogelijk: het uitgeven van Evangelische Waarheid ook 

in het Russisch; een gezamenlijke conferentie; bij elkaar preken. 
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De voorganger van Chmelnitski, Sergei Shinder, meldt dat hij contact heeft met een groep 

mensen uit een charismatische gemeente in de stad StaroKonstantiniw. De leider is student 

aan het Seminarie. De groep bereidt zich voor op het doen van belijdenis en wil een 

gereformeerde kerk beginnen. 

 

Op de synode van oktober is er aandacht voor doorgaande kennisoverdracht: over de 

roeping tot het ambt, catechese en kerkverband. Er zal structureel aandacht aan gegeven 

worden op de synode en op een bezinningsdag.  

De kerkplantingen zullen voortaan worden beoordeeld door een commissie 

'gemeentestichting' waarin behalve ds. Henk Drost en ds. Cor Harryvan ook twee 

Oekraïeners zitten. Verder wordt afgesproken dat geen nieuwe projecten meer gesteund 

worden als er geen kerkelijk onderdak is van een steunkerk. 

 

In oktober was er voorafgaand aan de synode een bijzondere ontmoeting: de Ronde Tafel 

Conferentie 'RE-PRES' van vertegenwoordigers van de Gereformeerde Kerk, de Oekraïens 

Evangelisch Gereformeerde Kerken (UERC) en Evangelisch Presbyteriaanse kerken in 

Oekraïne (EPCU).   

De naam is afgeleid van de naam van de kerken: Reformowana - Presybterianska. 

De ontmoeting had geen officiële status. Vertegenwoordigers uit de groeperingen mogen 

stemmen over voorstellen, maar daarna moet er op de respectievelijke synodes officieel 

over besloten worden. 

Er is een commissie opgericht die de ronde tafel conferentie zal informeren over de 

verschillen in denken, theologisch en praktisch. 

Daarna is gesproken over gezamenlijke onderwerpen: het verkeer van mensen tussen beide 

denominaties; vragen rond omgaan met Oekraïense overheid of Raad van Kerken in 

Oekraïne; afstemmen over kerkplantingen en evangelisatiewerk; gezamenlijke website, 

krant, jongerenconferentie, oprichten van een fonds ten bate van hulpbehoevenden. 

 

Deze ontmoeting zal in de toekomst D.V. jaarlijks plaatsvinden. 

 

Conferenties 

Voorafgaand aan de synode van 22 en 23 maart 2012 werd een strategische conferentie 

gehouden  met als voornaamste doel bezinning op de toekomst van de UERC. 

De gast- voorganger van de Bijbelgemeente in Rivne trad als spreker op en er kwamen   

verschillende voorgangers aan het woord, onder wie de UERC-voorgangers en ook 

bijvoorbeeld Sandor Molnar over missie in Zakarpatja en Myroslaw Kalynytsj over de 

zuidelijke regio.  

Myroslaws boodschap: we moeten mensen in vuur en vlam zetten voor actieve deelname 

aan evangelisatiewerk . Omdat je dat nooit in je eentje kunt klaren, moeten we de kerken 

helpen in  teams  te leren werken.  In zijn geval geldt  dat er samenwerking is ook buiten de 

eigen kring met de kerkplant in Cherson en de kerk in Mikolajev (onder leiding van Wolodja 
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Mikita, de gemeente die als gast op onze synodes komt, maar vooralsnog nergens bij 

hoort).  

 Ook het zendingsteam leverde een bijdrage aan deze conferentie. 

 

In november 2012 heeft het zendingsteam op verzoek van de gemeente in Mikolajev een 

conferentie gegeven.  Er was een goede sfeer, al met al een fijne conferentie, al waren er 

minder deelnemers dan een jaar eerder. 

 

Literatuur 

Het zendingsteam hanteert op dit moment dit werkplan voor het ontwikkelen van 

ondersteunend materiaal: 

  

1. ambten            wordt aan gewerkt 

2. missionaire visie    is klaar, ligt bij de drukker 

3. kerkplanting    is klaar en wordt besproken tijdens lessen 

4. opvoeding in het verbond   wordt aan gewerkt 

5. ethische onderwerpen     wordt aan gewerkt  

  

 Financiën UERC 

De belangrijkste steun aan de kerken van de UERC is de inzet van de twee zendelingen op 

het gemeente-opbouwwerk, plus een docent aan het seminarie. 

Daarnaast verleent de Stichting Oekraïnezending ook financiële hulp aan de afzonderlijke 

kerken. De Stichting Oekraïnezending heeft als beleidslijn geformuleerd dat langdurige 

structurele verplichtingen richting de UERC-kerken worden afgebouwd ten gunste van 

projectfinanciering.  

 

Hierin zijn stappen gezet. De UERC heeft een financiële commissie en ook de kerken 

hebben nu hun eigen financiële commissies. Deze commissies schrijven een budgetplan 

voor hun gemeente voor het komende jaar, waarna gelden kunnen worden toegekend door 

de Stichting Oekraïnezending .  

De penningmeester van de Stichting Oekraïnezending, Wilco Onvlee, gaat drie à vier keer 

per jaar naar Oekraïne om de financiële commissies hierbij vaktechnisch te ondersteunen en 

hun professionaliteit hierin te vergroten. 

Het is soms lastig voor de commissies om een goede inschatting te maken van wat er nodig 

is en van wat ze kunnen vragen of verwachten; aan de kant van de Stichting 

Oekraïnezending spelen dezelfde vragen. Daarom geeft het zendingsteam hierin advies. 

 

Vanaf 2012 geldt dat de uitkering van steun aan de kerken jaarlijks wordt verminderd 

volgens een bepaalde systematiek.   
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De Stichting Oekraïnezending en UERC werkten in 2012 nog met vier soorten sponsoring: 

1. Financiële hulp aan Oekraïense voorgangers. 

In 2012 ging het daarbij om ongeveer € 24.000. 

2. Kosten voor onderhoud gebouwen en voor het kerkverband 

In 2012 ging het om ongeveer € 13.000. 

3. Functioneren van de plaatselijke gemeenten buiten gebouwen en inkomen 

voorgangers 

Dat bedroeg in 2012 ongeveer € 13.400. 

 

4. Andere projecten, bijvoorbeeld extra evangelisatieacties of kerkbouw 

In 2012 is daaraan ongeveer € 54.000 uitgegeven. 

Vanaf 2013 zal worden overgestapt op een lumpsumregeling, waarin de gemeenten zelf 

bepalen welk bedrag waarvoor bestemd is. 

 

Besteding van middelen in 2012 

32%

23%

23%

14%

4% 4%

UERC

Seminarie

Churchplants

Projecten

Uitvoeringskosten NL

Voorlichting NL

 

Toelichting: 
- MT kosten zijn verdeeld over UERC, Seminaie en Churchplants 
- UERC betreft de ondersteuning gemeenten incl. diverse activiteiten die in het kader van UERC worden uitgevoerd 
- Projecten: TRW en overige incidentele projecten 
- Uitvoeringskosten NL: vergader-/reiskosten e.d. 
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IV. Ondersteuning Aven Ezer 

Aven Ezer (bij ons bekend als: Eben Haëzer - tot hiertoe heeft de Here ons geholpen) is de 

naam van een missie: een groep broeders die zich bezig houdt met allerlei activiteiten met 

als doel het bekend maken van een gereformeerde kijk op het leven. Ze hebben op dit 

moment verschillende ministries: hulp met behulp van gereformeerde literatuur, distant 

education-programma, invaliden helpen aan een rolstoel enz.  

 

Sinds 2003 heeft het zendingsteam contact met deze groep: voorgangers en/of missionaire 

werkers die afkomstig zijn uit de Oekraïense baptisten kerken. De kerken waar deze 

studenten werken zijn vaak arminiaans en wetticistisch en gericht op uiterlijke vormen en 

tradities. 

Via literatuur en de website (www.reformed.org.ua), maar vooral door middel van 

gesprekken, conferenties en niet te vergeten de studie op het gereformeerde Seminarie 

hebben deze broeders kennis gemaakt met de gereformeerde leer en levensvisie. 

 

Het uittreden uit de Baptisten- kerken heeft hen in alle opzichten veel gekost, maar deze 

gemeenten willen op een goede manier omgaan met hun voormalige broeders en zusters 

om hen vast te kunnen houden, om hun te laten zien dat de gereformeerde leer een diepere 

en hechtere relatie met God geeft.  

Een aantal leden van deze missie en de kerken waar ze bij horen zoeken aansluiting bij de 

UERC. De gemeente in Ruda met ds. Eduard Shevtsjuk is al geruime tijd lid van de UERC, de 

gemeente in Chmelnitski met ds. Sergei Shinder is in 2011 lid geworden.  

 

De gemeente van Dunajvitsi wilde zich aansluiten bij de UERC, maar besloot eind 2012 deze 

aanvraag in te trekken. Deze gemeente wilde samenwerken met de UERC en de Stichting 

Oekraïnezending , maar ervoer naar eigen zeggen dat daarvoor geen interesse was van de 

kant van de UERC of de Stichting Oekraïnezending. 

Aven Ezer gaat door  met de missie: het verspreiden van het gereformeerde geloof in hun 

omgeving, maar niet in samenwerking met de UERC.  Zij hebben nu contacten met een 

Amerikaans kerkverband, om met hen samen te werken in hun missie. 

 

Er is op dit moment geen contact meer tussen de Stichting Oekraïnezending en Aven Ezer. 

Op hun verzoek is ook de informatie op de website die hen betrof, verwijderd. 

 De Stichting Oekraïnezending betreurt het dat Aven Ezer zich niet langer wil verbinden aan 

het UERC-kerkverband. Het zendingsteam heeft nog wel contacten en ook de gemeenten 

uit Aven Ezer die zich al eerder bij de UERC aansloten, hebben nog contacten met deze 

groep.   

Het blijft afwachten hoe het verder gaat. Aven Ezer blijft bezig met het verkondigen van de 

gereformeerde leer in Oekraïne. 
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V. Churchplants   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is

Uit het Stichting Oekraïnezending -beleidsplan 2011-2015  

Doelstellingen: 

a. De Stichting Oekraïnezending is bereid beginnende churchplant-projecten te steunen. De 

steun bestaat uit begeleiding door het zendingsteam en indien nodig financiële steun. Het 

zendingsteam streeft ernaar het project drie maal per jaar te bezoeken en behalve op het punt 

van de principiële koers (zie boven) ook te begeleiden in de praktische ontwikkeling en 

daarover te rapporteren aan de Stichting Oekraïnezending.  Daarnaast is het voornemen 

om jaarlijks een churchplant-conferentie te houden. De adviezen van het zendingsteam zijn 

voor de Stichting Oekraïnezendingrichtinggevend.(…)  

b. De Stichting Oekraïnezending is ook bereid churchplant-projecten financieel te steunen. Een 

valkuil daarbij is dat er een langdurige afhankelijkheidsrelatie ontstaat tussen de 

churchplanter en de Stichting Oekraïnezending. Steun van de churchplant-projecten is 

maatwerk. Deze steun zal uitsluitend op projectbasis gebeuren en elke keer voor één jaar (…). 

d.  Er zal nagedacht moeten worden over criteria voor levensvatbaarheid, hoe moeilijk die 

misschien ook te geven zijn.  

e. De toerusting van de churchplanters  is van wezenlijk belang. Op het seminarie zal in het 

aanbod van lessen hier extra aandacht voor zijn, onder andere voor een gezonde 

gereformeerde ecclesiologie. De churchplanters hebben verder de geestelijke steun nodig van 

het zendingsteam. 

f. Een risico voor elk churchplant-project is dat het een eenmansproject wordt. Daarom is de 

steun vanuit de kerken belangrijk. Het ideaal zou zijn dat elk churchplant-project door een 

kerk/gemeente( in Oekraïne) gedragen wordt. De churchplanter zal dan vanuit deze 

kerk/gemeente uitgezonden kunnen worden en er zal in deze gemeente regelmatig voor de 

churchplanter of het churchplant-project gebeden kunnen worden. 

g. Omdat churchplant nieuw is voor de Stichting Oekraïnezending en het zendingsteam, 

zullen we de komende jaren ook moeten gebruiken om een nieuwe weg te zoeken. Er moet nog 

veel geregeld worden. Dat vraagt om bezinning en regelmatige evaluatie. Ook daarom zal de 

Stichting Oekraïnezending geen langlopende verplichtingen op zich nemen. 
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De activiteiten rond kerkplanting zijn nog relatief jong. Daarom is het voor zendingsteam en 
Stichting Oekraïnezending belangrijk om per churchplant te bekijken welke ondersteuning 
op het personele dan wel het financiële vlak nodig is.  
Doel van churchplanting is het ontstaan van zelfstandige gereformeerde kerken, die zich in 

een verband willen voegen.  In het beleidsplan is een aantal voorwaarden vastgesteld. Er is 

een structureel bedrag beschikbaar voor churchplants,  daarnaast kan  via 

projectfinanciering steun verleend worden, wanneer er plannen worden ingediend die de 

methodiek van het zendingsteam volgen. 

De adviezen van het zendingsteam zijn voor de Stichting Oekraïnezending richtinggevend.   

 

Degenen die als churchplanter aan de slag gaan, studeren of hebben gestudeerd aan het 

Seminarie. De begeleiding van het zendingsteam is gericht op de belangrijke principes van 

churchplant: geestelijk leiderschap, samenwerking, spiritualiteit en leidersvisie.   

Toekomstige nauwere samenwerking met het Seminarie is een aandachtspunt.  

 

Trainingsbijeenkomsten 

Het zendingsteam begeleidt de churchplants. Naast allerlei persoonlijke contacten worden 

daarvoor ook gezamenlijke ontmoetingen georganiseerd.  De planning was om deze 

ontmoetingen rond de UERC-synodes te plannen in verband met de reisafstanden, maar 

dat bleek in de praktijk toch (te) lastig.  De bijeenkomsten worden nu weer op locatie 

gehouden. 

In februari was er een bijeenkomst en ook op de synode in mei zijn er kerkplanters 

aanwezig.  Op de synode geven ze een update over hun werkzaamheden. 

In december is  een ontmoeting (met aansluiting een praktijkoefening in evangelisatie) in 

Chust, in de Karpaten geweest. Daar is begonnen met het lesgeven uit het handboek 

'Sowing and Growing .   

Behalve inhoudelijke training en bespreking zijn er persoonlijke contacten. Er worden 

bezoeken gebracht door Henk Drost en Cor Harryvan op locatie. Naast de 

instructiesamenkomsten is dat minimaal twee maal per jaar.  

  

De groep churchplanters 

In 2012 zijn vier churchplants begeleid, het gaat om de churchplants van: 

 

 Sandor Molnar in Chust in de Sub-Karpaten 

 Witaly Solunjets in Cherson, een grote stad 70 km ten noorden van Tavrieske 

 Herman Panko in Donetsk 

 Oleg Kutowie in Zhitomir 

 
Deze churchplanters hebben voor 2013 een nieuw plan geschreven en een budget voor hun 

werk als churchplanter. Deze plannen worden door het zendingsteam en het Stichting 

Oekraïnezending gesteund. 
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Verder zijn er contacten met:  

  Pawel Petrow in Korostenj  

 Maxim Gawrilenko in Kyiv, hij wil graag in Browarie, 20 km ten oosten van Kiev, een kerk 
starten.  

 Sergei Udaljow uit Mogilow.  

 

In 2012 is er € 25.473,-  naar de vier churchplants gegaan. De toelage die een churchplanter 

ontvangt, is niet genoeg als inkomen. Uitgangspunt is dat de churchplanter zijn toelage 

aanvult met een eigen inkomen. 

 

 

Churchplant - steunkerk 

Om ervoor te zorgen dat er een goede basis is voor een churchplant, zou het mooi zijn als de  

verschillende churchplants gekoppeld worden aan een ondersteunende kerk – bijvoorbeeld 

van de UERC. Zoals bij de synodes is beschreven (pag...) gaat dat nog niet zonder slag of 

stoot.   

Nog niet elke churchplant heeft 'onderdak'.  Oleg Kutowie heeft zelf aangegeven niet met 

Kiev als steunkerk te kunnen werken, hij ervaart het als opgelegd. 

 

Het zendingsteam schetst de situatie als volgt: 

Het gevolg is dat we straks (hopelijk) een Missionair Comité hebben van de synode, maar ook 

kerkplantingen die daar niet onder vallen (Donetsk; Zhitomir; ook Cherson misschien). Die 

hebben alleen met het zendingsteam te maken. Dat is geen goede zaak. Er dient kerkelijk 

onderdak te zijn. Het is ook in praktisch opzicht geen goede ontwikkeling : begeleiding alleen 

door buitenlanders (en niet door Oekraïners) leidt maar zo tot het leggen van een mistgordijn 

waar niet echt achter te kijken is. Die ervaring hebben we opgedaan in Chmelnitski en dat kan 

zo maar weer voorkomen als kerkplantingen in Oekraïne alleen met zendingsteam te maken 

hebben en er geen gezonde kerkelijke inbedding komt.  
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VI. Projecten 
 

The Right Way 

De christelijke stichting The Right Way (TRW) in Rivne is actief in de hulp aan alcohol- en 

drugsverslaafden en verleent ook hulp aan HIV/Aids- patiënten. De stichting telt ongeveer 

acht betaalde medewerkers. 

TRW verleent preventieve hulp, zoals voorlichting op scholen en voorlichting aan ouders, 

maar de medewerkers van TRW proberen ook via allerlei therapieën de verslaafden van hun 

verslaving af te helpen. De STICHTING OEKRAÏNEZENDING en stichting De Verre Naasten 

(DVN) betalen beide 50% van de ondersteuning die gezamenlijk aan TRW gegeven wordt.  

In december 2011 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten, die loopt van  

januari 2012 tot december 2015. De financiering van The Right Way gaat via lumpsum 

sponsoring. Bestuur en directie dragen de verantwoordelijkheid voor de besteding van het 

geld  en rapporteren hierover en over hun andere activiteiten maandelijks. 

 Jaarlijks betaalt de Stichting Oekraïnezending   € 12.600 aan The Right Way. 

Er zijn tussen de 10 en 20 patiënten intern. Verder 
zijn er vier ondersteunende groepen waarin ook 
zo'n 40 - 60 (ex-)verslaafden en hun familie 
geholpen worden. 

Er wordt actief voorlichting gegeven, waarbij grote 
groepen jonge mensen worden bereikt. 

In 2012 kreeg de hoofdarts zijn officiële licentie. 

The Right Way heeft een website waar meer informatie te vinden is: 

http://rehabcenter.org.ua/en.html  

 
Zomerkampen van de UERC 
Deze kampen worden elk jaar georganiseerd. Er zijn 2 kampen voor kinderen van 10-14 jaar. 
En een jongerenkamp voor jeugd van 15 jaar en ouder. 
Een week lang is er een afwisselend programma: 's morgens bijbelles en 's middags excursie 

zwemmen of sport . 

Voor een impressie kunt u een verslag lezen op de website Oekraïnezending.nl:  

 

http://www.oekrainezending.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=502%3A

kinderkamp-2012&catid=1%3Alaatste-nieuws&Itemid=70&lang=nl 

 

 

 

VII. Thuisfront 
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Snuffelstage 

In mei 2012 kwamen zes studenten van het Seminarie met Jos Colijn naar Nederland voor 

een snuffelstage. 

Ze verbleven een korte week in Veenendaal en volgden een intensief programma. Hierover 

kunt u lezen op de website van Oekraïnezending.nl:  

http://www.oekrainezending.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=496%3A

snuffelstage&catid=1%3Alaatste-nieuws&Itemid=70&lang=nl 

 

 

Overlijden Janneke Nap 

Eind juni overleed Janneke Nap, de weduwe van Marten Nap, de eerste zendeling namens 

de Stichting Oekraïnezending  in Oekraïne. Ze is bijna zeventig jaar geworden. 

De Stichting Oekraïnezending herdenkt in dankbaarheid het werk dat Janneke Nap deed 

voor veel mensen in Oekraïne. 

Zij en haar man Marten hebben van 1993 tot 2005 gewerkt voor de zending in Oekraïne en 

zes jaar in dat land gewoond. Pionierswerk hebben zij daar verricht onder soms heel 

moeilijke omstandigheden. 

Zij hebben de basis gelegd voor het kerkelijk opbouwwerk en het seminarie in Oekraïne. Zij 

deden het werk vanuit een grote drang om het evangelie van Christus in Oekraïne te 

vertellen. 

Wij zijn de HERE dankbaar voor het vele dat Janneke samen met haar man voor Oekraïne 

heeft mogen betekenen. Wij bidden om Gods troost en bemoediging voor de kinderen en 

de kleinkinderen. 
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VIII. Beleidsmatige en organisatorische zaken  

 

De inspanningen van de Stichting Oekraïnezending hebben zich in 2012, behalve op de 

reguliere bezigheden, vooral gericht op: 

- De zoektocht naar een opvolger voor Jos Colijn, dus naar een nieuwe docent voor het  

Seminarie. Dit was een langdurig proces, waarbij er heel wat hobbels genomen 

moesten worden. De Stichting Oekraïnezending is de Here dankbaar dat ds. Van Alten 

beroepen kon worden en dat hij dit beroep heeft aangenomen. Ook zijn we dankbaar 

dat de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Barneveld-Voorthuizen wil optreden als 

zendende kerk. 

- Het nadenken over de toekomst van het zendingswerk in de Oekraïne en in het 

verlengde daarvan, de toekomst van de zendingsechtparen daar. Door het 

zendingsteam werd het document van 'Door afbouw tot opbouw' geschreven. In juni 

werd de gezamenlijke vergadering van Stichting Oekraïnezending en het 

zendingsteam hieraan besteed. 

- Jos Colijn ging per 1 oktober 2012 parttime (25%) voor de Theologische Universiteit 

Kampen werken.  Daarover moesten goede afspraken gemaakt worden, zowel met de 

Theologische Universiteit, als met Jos Colijn zelf, en met de beide andere zendelingen. 

- Om de zelfstandigheid van de UERC-gemeenten te bevorderen, is de penningmeester, 

Wilco Onvlee, meerdere malen naar Oekraïne gereisd om de financiële deskundigheid 

te vergroten.  

- Zoeken naar een goede manier van samenwerken met De Verre Naasten.  Door 

veranderingen in deze samenwerking maakt Jaap Schiebaan niet langer deel uit van de 

Stichting Oekraïnezending. Wel blijft als medewerker van De Verre Naasten met de 

stichting samenwerken in het project 'The Right Way'. 

- Binnen de Stichting Oekraïnezending zijn een aantal wisselingen geweest. Afscheid 

werd genomen van Albert Souman als voorzitter van de Stichting Oekraïnezending, 

met al zijn kennis en ervaring. We zijn blij dat er een nieuwe voorzitter is gekomen.  

- Arie Jansen, portefeuillehouder Personeel & Organisatie, besloot halverwege 2012 met 

het Stichting Oekraïnezending-werk te stoppen.  Deze vacature wordt niet opgevuld. 

- Zowel Marien Geelhoed als Ab Toornstra hebben aangegeven het voorlichtingswerk te 

zullen gaan verlaten in 2013. Het is belangrijk hiervoor goede opvolging te vinden.  

Jarenlang werd voorlichting gegeven door Henk en Heleen van der Kooij. Zij besloten 

dit jaar daarmee te stoppen. In hun plaats zijn geen  nieuwe voorlichters gekomen.  De 

reiscoördinatoren Marcel Apperloo en Mariët Odink beginnen hun werk voor de 

Stichting Oekraïnezending. In 2012 hebben zij een oriëntatiereis naar Oekraïne 

gemaakt, waarbij bekeken is wat goede mogelijkheden zijn voor bv. een jongerenreis. 

- Overdracht van de gebouwen die in Oekraïne zijn aangekocht en op verschillende 

namen geregistreerd staan.  Het gaat om woningen, kerken en het gebouw van het 

Seminarie. Ondanks ruime aandacht voor dit onderwerp is het nog niet gelukt dit 
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volledig te regelen. Het gaat in fasen, Albert Souman heeft dit onderwerp nog onder 

zijn hoede. 

- In het najaar van 2012 werd Louis Godschalk uit Ermelo aangesteld als archivaris om 

het archief op orde te brengen. 

 

Samenstelling Stichting Oekraïnezending eind 2012: 
Herman Sietsma  Ermelo  voorzitter  
Heeres Heres   Ermelo  1e secretaris 
Wilco Onvlee   Zaltbommel  portefeuillehouder financieel 
Deze commissieleden vormen het Dagelijks Bestuur. 
 
Ds. Cees van den Berg Barneveld  pf-houder Visie & Strategie  
Marien Geelhoed  Barneveld  pf-houder Voorlichting & Communicatie 
Nank Sein   Ermelo  lid Voorlichting & Communicatie,  
       redactie Naast/  
Harry Janssen   Heerde  boekhouder 
Anneke van den Hoek Putten   2e secretaris 
 
 
De heren Heres, Onvlee en Sietsma vormen tevens het bestuur van de Stichting Huisvesting Ukraïne die 
namens de Stichting Oekraïnezending het juridische eigendom heeft van de panden in Oekraïne. 

 
In 2012 werd binnen de Stichting Oekraïnezending afscheid genomen van: 
Albert Souman en Arie Jansen. 
 
Het College van Zendingsdeputaten bestond eind 2012 uit:  
Jan Boersema    Apeldoorn  
Jaap van den Herberg   Apeldoorn  
Janneke Slingerland-Koppelaar  Lieren  
Henk J. Leskens    Hattem  
Klaas Pol    Barneveld  
Jan H. Veenstra  verliet het CvZ 
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IX. Financieel verslag en begroting 
 

1.   Balans (na verwerking voorstel resultaatbestemming) 
 
ACTIVA Balans per 

31-12-2012

Balans per 

31-12-2011

Vaste activa

Gebouwen 4.01 477.189 561.245

Vervoermiddelen 4.02 11.567 21.011

Inventaris Nederland en zendingslocaties 4.03 1.751 2.928

Totaal vaste activa 490.506 585.184

Vlottende activa

Vorderingen 4.04 37.098 25.355

Transitoria 4.05 5.547 13.353

Liquide middelen 4.06 901.367 940.770

Totaal vlottende activa 944.011 979.478

TOTAAL ACTIVA 1.434.518 1.564.663

PASSIVA

Reserves en fondsen

Reserves 4.07 986.329 1.041.331

Fondsen 4.08 295.625 335.941

Totaal eigen vermogen 1.281.954 1.377.272

Lang vreemd vermogen

Lening o/g 4.09 18.000 27.000

Totaal lang vreemd vermogen 18.000 27.000

Kort vreemd vermogen

Schulden korte termijn 4.10 108.613 147.685

Transitoria 4.11 25.951 12.706

Totaal kort vreemd vermogen 134.565 160.391

TOTAAL PASSIVA 1.434.518 1.564.663  
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2. Staat van Baten & Lasten 
 

BATEN Werkelijk  

2012

Begroot  

2012

Werkelijk  

2011

Eigen fondsenwerving

Bijdragen kerken (quota) 5.01 508.556 512.811 464.398

Giften/legaten 5.02 48.646 39.000 331.474

Netto baten 557.202 551.811 795.872

Resultaat verkopen artikelen 5.03 48 300 364

Totaal eigen fondsenwerving 557.250 552.111 796.236

Bijdragen derden 5.04 12.600 51.281 55.453

Totaal eigen/extern fondsenwerving 569.850 603.392 851.689

Overige baten en lasten 5.05 14.336 5.000 18.568

TOTAAL BESCHIKBAAR VOOR DOELSTELLING 584.186 608.392 870.257

Lasten

Zendingsarbeid in Oekraïne 

Zendingsteam 5.06 300.927 283.052 281.635

Uitvoeringskosten in Oekraïne 5.07 117.059 47.450 33.470

Structurele facilitaire hulp 5.08 161.452 198.300 191.677

Incidentele projecten / hulp 5.09 54.119 15.000 28.689

Totaal zendingsarbeid in Oekraϊne 633.558 543.802 535.471

Voorlichting in Nederland

Directe kosten van voorlichting 5.10 21.904 27.609 18.077

Beheer en administratie

Uitvoeringskosten in Nederland 5.11 24.042 20.150 26.727

TOTAAL BESTEED AAN DE DOELSTELLING 679.503 591.561 580.274

RESULTAAT -95.318 16.831 289.982

Mutatie van: 

Continuïteitsreserve -4.728 0 0

Bestemmingsfondsen -40.316 5.000 237.930

Bestemmingsreserves -94.167 -4.000 1.954

Mutatie overige reserves 43.893 15.831 50.099  
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3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

In dit hoofdstuk worden de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling behandeld. 
 
Balans 

 de inventarissen en vervoermiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde 
verminderd met lineaire afschrijving op basis van de verwachte levensduur; 

 

 Gebouwen worden gewaardeerd op de aanschafwaarde. Er wordt niet op de 
gebouwen afgeschreven in verband met de (positieve) ontwikkeling van de 
vastgoedmarkt in Oekraïne. De gebouwen worden gebruikt voor de doelstelling en 
liggen in Oekraïne.  

 

 de overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder 
aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen. 

 
 
Staat van Baten en Lasten 
 

 het saldo van baten en lasten is bepaald op basis van historische kostprijs, tenzij 
anders vermeld. 

 

 giften worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen.  
 

 legaten worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar is vast te 
stellen. 

 

 De verplichtingen op grond van de samenwerkingsovereenkomst met de UERC 
worden geheel ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarin de verplichting 
voor de UC onvoorwaardelijk is geworden. De doorlopende kosten van de 
samenwerkingsovereenkomst (jaarlijkse ondersteuning van het kerkverband van de 
UERC) worden op basis van het toerekeningprincipe verwerkt. Dit betekent dat de 
kosten worden toegerekend aan het jaar waar deze betrekking op hebben.  

 

 De doorlopende kosten van de bijdragen aan het Seminarie worden op basis van het 
toerekeningprincipe verwerkt. Dit betekent dat de kosten worden toegerekend aan 
het jaar waar deze betrekking op hebben.  
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4.   Toelichtingen op de balans 
 
4.01. Gebouwen 
 
De gebouwen werden tot en met 2006 volledig ten laste van het vermogen gebracht en 

derhalve op nihil gewaardeerd. Reden daarvoor was de politiek onstabiele situatie, alsmede 

de onverzekerbaarheid van de panden. Inmiddels is de politieke situatie stabieler en tevens 

zijn de panden sinds maart 2007 wel verzekerd. Besloten is daarom de panden in 2007 te 

herwaarderen naar de aanschafwaarde.  

 

Jaar van Boekwaarde Bijzondere Investering Boekwaarde

aanschaf 31.12.2011 waardever- 2012 31.12.2012

mindering 2012

Zendingslocatie Tolstoi 1995 225.807 0 0 225.807

Zendingslocatie Dobri Put 1998 153.382 0 0 153.382

Zendingslocatie Rivne 2007 182.056 84.056 0 98.000

Totalen per balansdatum 561.245 84.056 0 477.189  

 

Gebouw Tolstoi 13, app 3, Kiev. 

Het appartement is in augustus 1995 gekocht en in 1996 verbouwd. 

Het pand wordt bewoond door de familie Colijn en doet dienst doet als pastorie.  

Familie Colijn zal in juli 2013 repatriëren en de familie van Alten zal dan vanaf augustus 2013 

voor het 1e jaar hun intrek nemen in dit appartement. 

 

Gebouw Dobri Put 51, Kiev. 

Het pand (vrijstaand woonhuis plus bijgebouwen en ommuurde tuin) is in 1998 gekocht. Het 

pand doet dienst als pastorie voor de familie Harryvan.  

De gebouwen te Kiev zijn juridisch eigendom van de Stichting Huisvesting Ukraine 

Commissie Hattem, gevestigd te Hattem. 

 

Gebouw Rivne. 

 

Het appartement is in juli 2007 verworven en in de maanden daarna afgebouwd en vanaf 

februari 2008 in gebruik als pastorie voor de familie Drost.  

Het appartement is begin 2013 getaxeerd op $ 129.200 (= € 98.000) 

Het pand te Rivne is juridisch nog eigendom van één van de zendelingen. Ondanks diverse 

inspanningen vanuit het bestuur zijn er nog geen zichtbare vorderingen dat het eigendom is 

overgedragen aan de stichting. Momenteel worden er acties opgestart vanuit de Oekraïne. 
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4.02. Vervoermiddelen 
 

Jaar van Boekwaarde Investering Afschrijving Boekwaarde

aanschaf 31.12.2011 2012 2012 31.12.2012

Zendingslocatie Tolstoi 2008 4.304 0 4.304 0

Zendingslocatie Dobri Put 2011 16.707 0 5.141 11.567

Zendingslocatie Rivne 2008 0 0 0 0

Totalen per balansdatum 21.011 0 9.444 11.567  

 

4.03. Inventaris 
 

Boekwaarde Investering Afschrijving Boekwaarde

31.12.2011 2012 2012 31.12.2012

Voorlichting – NL 786 456 329

Zendingslocaties Oekraïne 2.143 721 1.421

Totalen per balansdatum 2.928 0 1.178 1.751

Investeringen tot en met 2012 85.549

Afschrijvingen tot en met 2012 -83.799

Boekwaarde per balansdatum 1.751  

 

De jaarlijkse afschrijvingen bedragen 20%-33 1/3%  van de aanschaffingswaarden. In het jaar 

van aanschaf wordt tijdsevenredig afgeschreven. De activa worden volledig gebruikt in het 

kader van de doelstelling.  
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4.04. Vorderingen 

 

De vorderingen per balansdatum zijn inbaar. Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet 

nodig geacht. 

De bedragen zijn als volgt te specificeren: 

 

31.12.2012 31.12.2011

Nog te ontvangen quota 37.098 25.355

Totalen per balansdatum 37.098 25.355  
 

 

 

4.05. Transitoria 

 

Als volgt te specificeren: 

31.12.2012 31.12.2011

Overlopende rente 5.547 13.353

Totaal per balansdatum 5.547 13.353  

De overlopende rente is lager t.o.v. vorig jaar omdat van de bonusspaarrekening de rente 

per kwartaal wordt bijgeschreven. 
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4.06. Liquide middelen 

 
Het totaal aan beschikbare geldmiddelen per balansdatum kan als volgt worden 
gespecificeerd. 

 

31.12.2012 31.12.2011

Rabobank IJsseldelta, bedrijfsbonusrekening UC 660.804 641.278

Rabobank IJsseldelta, bedrijfstelerekening UC 170.558 188.830

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC 21.973 69.220

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC euro's 10 0

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC v.v. 5.762 38

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC t.b.v. Tolstoi 3.090 4.078

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC t.b.v. Drost 1.012 621

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC t.b.v. Harryvan 1.222 0

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC t.b.v. Seminarie 162 2.794

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC t.b.v. Stepanj 43 209

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC t.b.v. Rivne 1.086 1.476

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC t.b.v. Swaljawa 1.198 781

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC t.b.v. Travieske/R.Ukrainka 4.492 797

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC t.b.v. Kiev 9.014 6.782

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC t.b.v. Ruda 61 485

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC t.b.v. Chmelnitsky 14 170

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC t.b.v. Dima 5.557 2.610

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC t.b.v. Chust (Sandor) 143 0

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC t.b.v. Zhitomyr 1 0

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC t.b.v. Aven Ezer 0 0

Rabobank IJsseldelta, rek.cour. UC t.b.v. Kerkbouw Kiev 3.805 0

Kas Tolstoi (Colijn) 2.562 4.065

Kas Rivne (Drost) 3 1.421

Kas Dobri (Harryvan) 8.798 15.116

Totalen per balansdatum 901.367 940.770  
 

Het saldo is o.a. opgebouwd uit 31.12.2012 31.12.2011

Continuiteitsreserve (zie 4.07) 195.272 200.000

Bestemmingsreserve excl. financiering activa (zie 4.07) 117.465 116.954

Algemene reserve (zie 4.07) 172.464 150.149

Fondsen (zie 4.08) 295.625 335.941

Lening o/g (zie 4.09) 18.000 27.000

Overigen 102.542 110.726  
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Over de liquide middelen kan vrij worden beschikt. De tijdelijk overtollige liquide middelen 

worden allen risicoloos belegd bij betrouwbaar geachte Nederlandse banken, in het 

bijzonder in spaartegoeden of deposito’s  met een zo hoog mogelijke rente. 

 

Om geldstromen t.b.v. het zendingswerk van de UC te scheiden van de privé-rekening van 

de zendelingen zijn 3 rekeningen geopend voor het zendingsteam.  

 

4.07. Reserves 
 
 Het verloop van de reserves kan als volgt worden weergegeven: 
 

Stand 

31.12.2011

Dotatie    

2012

Onttrekking 

2012

Stand 

31.12.2012

Continuiteitsreserve

Egalisatie personeelslasten 50.000 0 -4.728 45.272

Vervanging / 4e zendeling 150.000 0 0 150.000

Bestemmingsreserves

Kerkbouw Kiev 110.000 0 0 110.000

Verbouwing/inventaris zendingsterrein 6.954 5.000 -4.489 7.465

Financiering activa bedrijfsvoering 585.185 0 -94.678 490.506

Overige reserves  

Algemene reserve 139.193 43.893 0 183.086

TOTAAL RESERVES 1.041.331 48.893 -103.895 986.329  
 

Algemeen 

Het beleid van de Stichting Oekraïnezending is erop gericht de reserves op een 

verantwoorde wijze zo minimaal mogelijk te houden. Ontvangen donaties en andere 

inkomsten dienen niet onnodig ‘opgepot’ te worden, maar dienen zo spoedig mogelijk te 

worden uitgegeven aan de doelstelling. De aard van het zendingswerk brengt echter met 

zich mee dat het soms meerdere jaren duurt voordat inkomsten voor een bepaald doel 

kunnen worden besteed.  

 

De totale reserves vallen onder te verdelen in een aantal bestemmingsreserves door het 

bestuur gevormd en algemene reserve. 
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Continuïteitsreserve: 

 

Personeelslasten 

In de personeelslasten kunnen pieken ontstaan, bijvoorbeeld doordat een vertrekkende 

zendeling en zijn opvolger in de overloopfase beide ten laste van de Stichting 

Oekraïnezending kunnen komen. In verband daarmee wordt gestreefd naar een reservering 

van maximaal € 50.000 (één gemiddeld jaartraktement).  

 

Bestemmingsreserves: 

Kerkbouw Kiev 
Deze reserve is bestemd voor de kerkbouw van Kiev, welke de afgelopen jaren is gevormd 
uit de door de Stichting Oekraïnezending bestemde gelden voor dit doel. 
Inmiddels is met de bouw gestart en zal er in 2013/2014 een beroep worden gedaan op deze 
reserve. 
 

Verbouwingen / inventaris zendingsterrein 

De bestemmingsreserve verbouwingen / inventaris is bestemd ter dekking van toekomstig 

groot onderhoud of verbeteringen aan de pastorieën.  

 

Reserve financiering activa 

Dit betreft het vermogen dat is vastgelegd in de materiële vaste activa. Alle materiële vaste 

activa worden gebruikt ten behoeve van de doelstelling.  

 

 

Algemene reserve 

De algemene reserve wordt aangehouden met de volgende doelen:  

 Als buffer voor onverwachte tegenvallers, inclusief de dekking van niet verzekerbare 

of niet verzekerde risico’s; 

 Als liquiditeitsreserve (het opvangen van de vertraagde ontvangst van de 

afgesproken quota gedurende het jaar en na afloop van het jaar, zodat de Stichting 

Oekraïnezending ten allen tijde aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen)  

 

Het saldo van baten en lasten (na dotaties aan en onttrekkingen uit alle overige reserves) 

wordt jaarlijks aan de algemene reserve toegevoegd dan wel onttrokken.  

Als norm voor de algemene reserve wordt door de Stichting Oekraïnezending aangehouden 

35%-45% van de begrote jaarlijkse inkomsten uit quota van het komende jaar. Ultimo 2011 

bedraagt de vastgestelde bandbreedte € 190.000 - € 250.000. Op basis van de VFI Richtlijn 

‘Reserves Goede Doelen’ mag de reserve maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten (kosten 

eigen personeel, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en de kosten van 

fondswerving) van de werkorganisatie bedragen. Dit zou voor de Ukraine Zending een 

reserve betekenen van maximaal € 560.000. De Stichting Oekraïnezending is van mening 

dat er geen reden is om een hoge reserve aan te houden en heeft daarom een norm 
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vastgesteld die aanzienlijk lager is. Enerzijds acht de Stichting het niet wenselijk grote 

reserves die zijn opgebracht voor de zending aan te houden. Anderzijds is de aard van de 

inkomsten (quota) en de achterban van de Stichting Oekraïnezending dermate stabiel dat 

dit een lagere reserve rechtvaardigt.  
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4.08. Fondsen 

 

De fondsen betreffen bestemmingsfondsen op grond van beperkingen door derden 

bepaald. Het verloop van de fondsen kan als volgt worden weergegeven: 

 

Stand 

31.12.2011

Dotatie    

2012

Onttrekking 

2012

Stand 

31.12.2012

FONDSEN

Bestemmingsfonds projecten fac.hulp 1) 84.825 31.962 -35.050 81.736

Bestemmingsfonds Vertaalproject ‘Bijl’ 12.828 0 -3.100 9.728

Bestemmingsfonds Churchplants 10.121 11.716 -21.836 0

Bestemmingsfonds kerkbouw kiev 45.698 0 -16.260 29.438

Bestemmingsfonds Michael Fesenko 6.823 0 -310 6.514

Bestemmingsfonds Wapenveld 50.000 0 0 50.000

Bestemmingsfonds Borowski 66.636 0 0 66.636

Bestemmingsfonds Seminarie 50.000 0 0 50.000

Bestemmingsfonds Douma 9.010 25 -7.462 1.572

TOTAAL FONDSEN 335.941 43.703 -84.018 295.625  

 
1) Bestemmingsfonds projecten fac.hulp Stand 

31.12.2011

Dotatie    

2012

Onttrekking 

2012

Stand 

31.12.2012

Huisvesting Travieske 9.001 9.000 -18.001 0

Huisvesting Stepanj 3.374 0 -1.000 2.374

Huisvesting Swaljawa 54.197 6.057 0 60.254

Huisvesting (bakkerijproj.) Ridna 

Oekrainka
5.449 0 0 5.449

Kerstpakketten (alle) 2.310 1.816 -3.500 626

Restant jongerenreis 2010 1.096 0 0 1.096

Zomerkamp 1.633 5.144 -6.000 778

Chmelnitsky (rolstoelen) 2.210 1.455 0 3.665

Oezbekistan student 3.055 1.523 -954 3.624

Conferenties jeugd/UERC 1.017 1.458 -2.474 0

Semeniuk Canada 1.483 0 -1.483 0

Gevangeniswerk 0 2.961 -1.401 1.561

E-readers 0 1.510 0 1.510

Radist School 0 1.038 -238 800

Totaal per balansdatum 84.825 31.962 -35.050 81.736  
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Op grond van de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Stichting Oekraïnezending 

en de kerken van de UERC kunnen de kerken van de UERC via de financiële commissie van 

hun synode projecten indienen bij de Stichting Oekraïnzending. De Stichting heeft zich 

verbonden zich in te spannen hiervoor binnen de achterban in Nederland dekking te vinden 

(inspanningsverplichting). In principe wordt er niet voorgefinancierd, wat wil zeggen dat 

eerst in Nederland het geld moet zijn opgebracht voordat het gevraagde budget aan de 

UERC kerken kan worden overgedragen ter uitvoering van het project. Het bedrag dat 

inmiddels in Nederland is opgebracht en door de Stichting Oekraïnezending is ontvangen 

maar nog niet is besteed wordt in de bestemmingsreserve projecten facilitaire hulp 

opgenomen.  

 

Bestemmingsfonds vertaalproject ‘Bijl’ 

Gelden die zijn ontvangen met als bestemming de vertaling van boeken van ‘Bijl’ worden 

aan dit bestemmingsfonds toegevoegd. De uitgaven voor het project worden ten laste van 

het fonds gebracht. 

 

Bestemmingsfonds Kerkbouw Kiev 

In 2011 is een definitieve keuze gemaakt van de te bouwen kerk en is in 2012 gestart met de 

bouw van de kerk. Een gedeelte van dit fonds wordt gebruikt bij de reeds aanwezige reserve 

om de bouw te realiseren. 

 

Bestemmingsfonds Michael Fesenko Trust Fund 

Op 19 maart 2003 heeft de Stichting Oekraïnezending een bedrag van € 45.050,60 

ontvangen van de Presbyterian Church in Canada, betreffende een fonds van ds. Michael 

Fesenko, t.b.v.  

1. de uitgifte van een krant (The Evangelical Truth) van de  Ukraine Evangelical 

Reformed Churches (UERC)  en  

2. voor de uitbreiding en facilitering van de bibliotheek van het Evangelical Reformed 

Seminary of Ukraine (ERSU).  

 

Volgens de opdracht zal het Michael Fesenko Fonds tot uiterlijk in het jaar 2013 voor beide 

doeleinden worden ingezet. De bestemming Seminary is inmiddels volledig besteed. Het 

nog beschikbare bedrag wordt besteed aan de uitgifte van een krant.  

 

Bestemmingsfonds Wapenveld / Bestemmingfonds Seminarie 

Van het bedrag, € 50.000,- vraagt de commissie Z&H van GKV Wapenveld expliciet vooraf 

verantwoording van de Stichting Oekraïnezending. Er wordt nog onderzocht waaraan het 

besteed kan worden dat gerelateerd is aan het zendingswerk in de Oekraïne.  

 

Bestemmingfonds Seminarie 

Er zal nog onderzocht worden hoe dit bedrag besteed kan worden binnen het Seminarie.  
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Bestemmingsfonds Borowski 

Er is al een verdeling gemaakt aan welke onderdelen dit besteed kan worden. Hieraan dient 

nog verder invulling te worden gegeven. 

 

Bestemmingsfonds Douma 

In 2011 is o.a. een legaat ontvangen van € 13.000,- t.b.v. van het vertaalwerk van de serie 

“Gaan in het spoor van de Bijbel” van Prof. dr. J. Douma. 

 

 

4.09. Lening o/g 

 

In 2010 is een bedrag van € 45.000,- overgemaakt aan de stichting. Dit bedrag is in eerste 

instantie een lening met een looptijd van vijf jaar. 

De aflossing wordt jaarlijks verrekend met eenzelfde bedrag welke we als stichting van de 

donateur ontvangen als schenking. Inmiddels is € 27.000,- verrekend.  

Van deze lening wordt de afbouw van de kerk in Travieske gerealiseerd. 

 

 

4.10. Schulden op korte termijn 

31.12.2012 31.12.2011

Buitenlandtoeslagen zendelingen

Stand begin boekjaar 147.685 132.076

Dotatie per saldo 15.876 15.609

Uitbetalingen -54.948 0

Totaal per balansdatum 108.613 147.685  
 
In december 2012 is de buitenlandtoeslag aan de familie Colijn uitgekeerd i.v.m. de 
terugkeer naar Nederland in juli 2013. 
 
Tevens is in samenspraak met de zendelingen de afspraak gemaakt dat de opbouw van 
deze toeslag per 1 januari 2013 wordt bevroren, daar de Stichting Oekraïnezending van 
mening is dat het opgebouwde bedrag toereikend is bij terugkeer naar Nederland. 
 
De balanspost heeft deels een kort- en deels een langlopend karakter, en de verdeling 
tussen kort- en langlopend is afhankelijk van de terugkeerdatum van de zendelingen naar 
Nederland. 
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4.11. Transitoria 

31.12.2012 31.12.2011

Declaratie A. Jansen 0 334

Nota Open Poort 0 23

Belarus 8.394 5.694

Vakantiegeld predikanten 7.144 4.939

Accountant 10.000 7.500

Assurantiepremie Colijn 0 -5.784

Restitutie quota 2012 413 0

Totaal per balansdatum 25.951 12.706  
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4.12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 

4.12.1 Contract UERC 

 

De Stichting Oekraïnezending is een verplichting aangegaan in de vorm van een 

samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten van de UERC. 

Eind maart 2011 is tussen de Stichting Oekraïnezending en de kerken van de UERC een 

nieuw samenwerkingsovereenkomst getekend, geldig t/m 2014.  

Centraal voor de komende jaren is de route naar zelfstandigheid. En dat in een land dat 

gebukt gaat onder een zware economische crisis. De mensen hebben al geen geld voor het 

eigen onderhoud, hoe moeten ze dan ook nog geld geven voor het onderhoud van 

predikanten en voor andere goede doelen? Begrijpelijke vragen en problemen, die wij niet 

zo maar kunnen oplossen. We streven er naar dat de gemeenten na verloop van jaren op 

eigen kracht verder kunnen, zowel organisatorisch als financieel. 

Voor 2013 zijn de verwachte kosten € 59.000. 

 

4.12.2 Contract ERSU 

 

De Stichting Oekraïnezending heeft zich verplicht jaarlijks voor 50% bij te dragen in de 

exploitatiekosten van het Evangelical Reformed Seminary Ukrain (ERSU). De andere 50% 

wordt bijgedragen door de Presbyterian Church of America (PCA).  

Momenteel is er geen contract tussen de Stichting Oekraïnezending en ERSU over de 

financiële ondersteuning vanuit de Stichting. 

Voor 2013 zijn de verwachte kosten € 38.000. 

 

4.12.3 Contracten Stipendia studenten ERSU 

 

Met diverse studenten zijn overeenkomsten aangegaan tot het verstrekken van een 

stipendium gedurende de looptijd van de studie. Voor het jaar 2013 zullen de verplichtingen 

die uit deze overeenkomsten voortvloeien ongeveer € 10.000 belopen.  

 

 

4.12.4 Contract The Right Way 

 

De Stichting Oekraïnezending heeft zich samen met DVN verplicht tot bijdragen aan het 

project “The Right Way” voor verslaafdenzorg in Rivne. De kosten worden door Stichting 

Oekraïnezending en DVN ieder voor 50% gedragen. Op grond van het nieuw afgesloten 

contract per 1 januari 2012 wordt het project ondersteund. 

De verwachte kosten voor 2013 zijn € 25.200. 
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4.12.5 Contracten met VSE 

 

De thuiskerken van de drie uitgezonden zendelingen (Hattem-Noord, Lelystad en Arnhem) 

hebben elk een contract gesloten met de Vereniging VSE omtrent 

emeriteringsverplichtingen die de kerken jegens de aan haar verbonden predikanten 

hebben. Op grond van deze overeenkomsten is de Stichting Oekraïnezending verplicht de 

hieruit voortvloeiende bijdragen te voldoen aan de VSE. Aan de andere kant bestaat de 

verwachting dat de VSE in de toekomst (deels) zal bijdragen aan de emeritaatsuitkeringen 

jegens de aan de Stichting Oekraïnezending verbonden predikanten en hun betrekkingen.  

De verwachte kosten voor 2013 zijn € 45.000. 

 

4.12.6 Contract Tadeda / Naast 

 

De Stichting Oekraïnezending is partij bij het akkoord van samenwerking betreffende de 

uitgave van het zendingsinformatieblad “Tot aan de einden der Aarde” (thans genaamd 

Naast/), zoals laatstelijk vastgesteld op 1 december 2000. Op grond van dit akkoord is de 

Stichting Oekraïnezeding jaarlijks een bedrag verschuldigd ten behoeve van de uitgave van 

het bedoelde blad aan de Overijsselse Zendings Deputaten.  

De verwachte kosten voor 2013 zijn € 18.000. 
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5. Toelichting op de Staat van Baten & Lasten 

 
 

5.01. Bijdragen kerken (quota) 

 

Werkelijk Begroting Werkelijk

2012 2012 2011

Totaal quotum per ziel 34,42 34,42 33,74

Aantal zielen 14.776 14.900 13.764

Totaal Bijdrage kerken (quotum) 508.556 512.811 464.398  

 

 

5.02. Giften/legaten 

Werkelijk Begroting Werkelijk

2012 2012 2011

35.559 25.000 201.480

0 0 9.745

25 0 15.143

11.716 8.000 25.350

1.347 6.000 29.756

0 0 50.000

48.646 39.000 331.474Totaal

Giften Churchplant

Giften Vertaalproject Bijl / Douma

Giften Kerkbouw Kiev

Giften facilitaire hulp 
1)

Legaat Wapenveld

Giften The Right Way
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1) Giften facilitaire hulp Plaats / kerk Werkelijk

2012

Begroting

2012

Werkelijk

2011

Huisvesting kerkgebouw Tavrieske 9.000 - 9.000

Zomerkamp Alle 5.144 - 8.849

Kerstpakketten Alle 1.816 - 4.068

Rolstoelen Chmelnitsky 1.455 - 240

Ondersteuning studenten Alle 2.713 - 1.626

Huisvesting kerkgebouw Stephan 0 - 250

Huisvesting kerkgebouw Swaljawa 6.057 - 48.053

Conferenties jeugd/UERC Alle 1.458 - 2.277

Oezbekistan student 1.523 4.154

Semeniuk Canada Rivne 0 1.483

Masterstudie Dima 0 - 1.525

Beamer/scherm Ruda 884 - 381

Aven Ezer 0 - 2.187

E-readers 1.510 - 0

Gevangeniswerk 2.961 - 0

Radist school 1.038 - 0

Seminarie 0 - 50.000

Borowski fonds 0 - 66.636

Zondagschoolwerk 0 - 750

Totaal 35.559 25.000 201.480  

 

 

 

5.03. Resultaat verkoop artikelen 

Werkelijk Begroting Werkelijk

2012 2012 2011

Verkopen 48 600 364

Inkoopwaarde 0 -300 0

Resultaat 48 300 364  
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5.04. Bijdragen derden 

Werkelijk Begroting Werkelijk

2012 2012 2011

Bijdrage DVN mbt samenwerkingsovereenkomst '11 12.600 51.281 52.000

Stichting HBS 0 0 3.453

Totaal 12.600 51.281 55.453  

 

5.05. Overige baten en lasten 

Werkelijk Begroting Werkelijk

2012 2012 2011

Resultaat beleggingen (rente) 14.948 5.000 13.353

Koersverschillen -612 0 1.748

Overige baten & lasten 0 0 3.467

Totaal 14.336 5.000 18.568  

 

5.06. Missionair team 

Werkelijk Begroting Werkelijk

2012 2012 2011

Traktementen 
a)

180.819 169.320 174.181

Bijdrage emeritering (VSE) 44.380 46.200 43.120

Premies volksverzekeringen 0 1.500 1.291

Studiekosten missionair team en literatuur 172 5.600 521

Buitenlandtoeslagen 15.876 16.932 15.609

Ziektekosten(verzekeringen) 19.714 18.000 18.543

Internationale school kinderen uitgezondenen 12.264 12.000 7.159

Kinderbijslag en reiskosten kinderen 6.208 7.000 7.495

Reis- en verblijfskosten 16.766 6.500 13.716

Kosten inzake vacature 4.728 0 0

Totaal 300.927 283.052 281.635  

a)  Traktementstabellen 
De predikanten in dienst van de Oekraïne Zending ontvangen een traktement gebaseerd 
op de SKB tabellen.  
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5.07. Uitvoeringskosten in Oekraϊne 

Werkelijk Begroot Werkelijk

2012 2012 2011

Autokosten 8.182 8.000 7.611

Afschrijving auto’s 9.444 10.000 10.944

Reis-, verblijfkosten en representatie 0 9.000 0

Opstalverzekeringen 1.656 2.750 1.161

Communicatie 2.692 2.100 2.759

Apparatuur / inventaris (incl. afschrijving) 721 5.000 812

Werk derden (tolken, juristen, vertalers) 1.268 3.600 576

Onderhoud gebouwen 5.425 5.500 6.861

Bijzondere waardevermindering gebouw Rivne 84.056 0 0

Bankkosten 1.442 1.500 1.457

Servicekosten 2.173 0 1.289

Totaal 117.059 47.450 33.470  
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5.08. Structurele hulp 

Werkelijk Begroot Werkelijk

2012 2012 2011

Samenwerkingsovereenkomst gemeenten UERC 1) 44.083 62.000 52.925

ERSU (exploitatiebijdrage) 28.989 42.000 32.494

Stipendia studenten ERSU 9.284 12.000 12.155

Boekengeld dominees UERC 0 600 0

Website Geref. Leer (Russisch talig) 5.240 5.000 6.725

Bijdragen andere denominaties / Churchplants / AE 26.427 26.500 19.421

Conferenties en zomerkampen UERC 
2) 10.957 12.100 15.607

Kerst-/paaspakketten en overige materiële ondersteuningen 3.500 3.900 3.999

The Right Way (verslaafdenzorg) te Rivne 25.200 25.000 41.136

Fesenko Trust Fund (krant The Evangelical Truth) 310 1.000 422

Literatuur – vertaalprojecten (Douma) 7.462 5.000 6.795

Zondagschooltrainingen 0 3.200 0

Totaal 161.452 198.300 191.677  

 
1) Samenwerkingsovereenkomst gemeenten UERC Werkelijk

2012

Begroting

2012

Werkelijk

2011

Kiev 9.905 25.986 17.438

Rivne 8.052 8.015 7.181

Tavrieske/Ridna Ukrainka 5.927 9.233 9.477

Stepanj 5.830 6.767 6.618

Swaljawa 6.669 5.570 5.317

Ruda 7.699 6.428 6.893

Totaal 44.083 62.000 52.925  

 

2)
 Conferenties en zomerkampen UERC Werkelijk

2012

Begroting

2012

Werkelijk

2011

Zomerkampen 6.000 - 8.615

Conferentie UERC 963 - 5.731

Conferentie jeugd 2.973 - 1.260

Europese conferentie 1.021 - 0

Totaal 10.957 12.100 15.607  
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5.09. Incidentele hulp / project 
 

Werkelijk Begroot Werkelijk

2012 2012 2011

Kerkbouw Kiev 16.260 0 387

Kerkbouwprojecten overige UERC gemeenten 1)
24.500 0 18.774

Overigen 2)
13.359 15.000 8.577

Chmelnitsky project 0 0 950

Totaal 54.119 15.000 28.689  

 

1)
 Kerkbouwprojecten overig UERC gemeenten Werkelijk

2012

Begroting

2012

Werkelijk

2011

Huisvesting Travieske 23.500 - 18.005

Huisvesting Stepanj 1.000 - 769

TOTAAL 24.500 0 18.774  

 

2) Overigen Werkelijk

2012

Begroting

2012

Werkelijk

2011

Ondersteuning Belarus/Minsk 0 - 2.933

Ondersteuning Dima 96 - 572

Newspaper 0 - 620

Dordtse Leerregels Russisch 700 - 314

Brink uitgave 3.100 - 1.731

Reisk/ink Valenti (Ruda) 0 - 1.200

Studenten Kampen 0 - 657

Oekraïners in Nederland 3.708 - 173

Beamer Ruda 884 - 377

Gevangenis 1.401 - 0

Klok Rivne 1.483 - 0

Auto Swaljawa/Slavik 1.000 - 0

Radist school 238 - 0

Laptop/versteker Sandor 750 - 0

TOTAAL 13.359 15.000 8.577  
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5.10. Voorlichting 

Werkelijk Begroot Werkelijk

2012 2012 2011

Bijdrage Naast/ 14.785 17.687 14.461

Kosten website / webhosting 217 1.000 567

Zendingsdag 0 3.000 0

Afschrijving inventaris 456 662 335

Nieuwsbrieven drukken/verspreiden 3.308 2.500 4.030

Overige kosten voorlichting (reis- en comm.kosten) 3.229 2.760 0

Opbrengst boekje Ria Drostki -92 0 -1.317

Totaal 21.904 27.609 18.077  

 

 

5.11. Beheer en administratie 

Werkelijk Begroot Werkelijk

2012 2012 2011

Vergaderkosten 2.720 1.750 5.180

Communicatie, porti, overige (kantoor)kosten 322 1.500 1.546

Apparatuur (incl. afschrijvingen) 0 1.200 0

Reis-, verblijfkosten en representatie bestuur 8.544 4.200 7.901

Ondersteuningsreizen naar Oekraïne 0 6.000 0

Accountant 11.409 5.500 10.849

Bankkosten Stichting Oekraïne Zending 1.047 0 1.251

Totaal 24.042 20.150 26.727  

 

Bezoldiging bestuur 

De bestuursleden (Ukraine Commissie) en de leden van de Raad van Toezicht (College van 

Zendingsdeputaten) ontvangen voor hun werk geen bezoldiging. Wel worden (werkelijk) 

gemaakte onkosten door de Oekraine Zending aan haar bestuursleden en toezichthouders 

vergoed.  

 



 
51 

6. Staat van herkomst en besteding van middelen 
 
Herkomst van middelen 2012 2011

Resultaat boekjaar -95.318 289.982

Afschrijvingen 10.622 12.091

Bijzondere waardevermindering gebouw Rivne 84.056 0

Mutatie lening o/g -9.000 -9.000

Cash flow -9.640 293.073

Mutatie kort vreemd vermogen -25.826 16.294

Onttrekking algemene reserve 0 -78

Desinvesteringen 0 0

Totaal herkomst -35.466 309.289

Besteding van middelen

Mutatie vlottende activa 3.937 -29.640

Investeringen 0 23.047

 

Totaal besteding 3.937 -6.593

Netto kasstroom -39.403 315.882

Liquide middelen begin boekjaar 940.770 624.888

Liquide middelen eind boekjaar 901.367 940.770

Per saldo mutatie van de liquide middelen met -39.403 315.882  
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7. Overige gegevens 
 

 7.01. Goedkeuring begroting 2012 

Op 27 oktober 2011 was de Particuliere Synode van kerken in Gelderland en Flevoland 
bijeen. Tijdens die vergadering werd onder andere de begroting voor het jaar 2012 
behandeld en ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
7.02. Goedkeuring jaarrekening 2011 en begroting 2013  

Op 25 oktober 2012 heeft de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken van 
Gelderland en Flevoland decharge verleend voor de jaarrekening 2011 en tevens de 
begroting 2013 goedgekeurd.  
 
 

7.03. Voorstel bestemming overschot Baten & Lasten 2012 

Het boekjaar wordt afgesloten met een negatief resultaat van € -95.318,- 
De verdeling  van het resultaat alsmede de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 
is terug te vinden in paragrafen 4.07 en 4.08.  
 
 

7.04. Controleverklaring 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


