
CONCEPT VERSLAG ALGEMENE VERGADERING ZENDENDE KERKEN OEKRAÏNEZENDING (GLD/FLVLD) 

D.D. 05 NOVEMBER 2016 IN DE REHOBOTHKERK TE ERMELO. 

1. Opening  
Rients Boiten, voorzitter van de Raad van Toezicht, opent de vergadering. Hij laat zingen Ps. 84: 1,3, 
en leest met ons Romeinen 12: 1-12, en gaat voor in gebed. 
Hij heet alle broers en zussen hartelijk welkom, op deze derde Algemene Vergadering. In het 
bijzonder worden welkom geheten ds. Cor Harryvan, ds. Lucius de Graaff, ds. Sergej Nakul en zijn 
vrouw Olga. Naast hen heet hij ook de oud-voorzitter van het bestuur Herman Sietsma, en de oud-
secretaris Heeres Heres hartelijk welkom. Met kennisgeving afwezig is aftredend RvT-lid Gert 
Haveman. Drie kerken hebben zich afgemeld. 
Vandaag ligt er weer een heel pak papier op tafel. Dat ligt er op weg naar 2019. We werken aan een 
sterke, zelfstandige kerk in Oekraïne. We groeien naar het moment toe, dat er knopen moeten 
worden doorgehakt. We zouden graag zien, dat de gemeenten daar echte zusterkerken worden. 
Samen met de broers/zussen daar willen we nadenken over hoe we dat vorm geven. We vragen 
daarvoor wijsheid aan onze hemelse Vader.  
De agenda wordt vastgesteld volgens het voorgelegde voorstel. Meegedeeld wordt nog, dat deze 
vergadering wordt uitgezonden via internet. 
 
2. Vaststellen van het verslag AV 151010 
Het verslag van de vorige Algemene Vergadering  (10-10-2015, bijlage 1) ondergaat een kleine 
wijziging: op pag. 3 moet in plaats van Hattem-noord Hattem-centrum gelezen worden. Verder wordt 
het verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststellen van het financieel jaarverslag 2015 
In de bespreking nemen we ook de begroting van 2017 mee. (Resp. bijlage 2,3) 
Ede-noord legt de vinger bij de nood in Stepanj en Rivne. Ze hebben zelf de druk op ds. Pilipenko 
geconstateerd bij de YouSee reis naar Rivne. Hoe kan die  werkdruk verlicht worden?  
Antwoord: We onderkennen die situatie. Er is inderdaad een extra kracht daar nodig. Maar helaas 
moeten we werken met beperkte krachten. Eerst zal er iemand moeten afstuderen aan het 
seminarie. En het beleid van Oekraïnisering betekent ook, dat de kerken daar zelf werken aan een 
oplossing van dit probleem. 
Er worden geen vragen gesteld over het jaar verslag. De accountant heeft een verklaring bijgevoegd, 
waarin de cijfers een betrouwbare weergave worden genoemd van de feiten. Op voorstel van de 
voorzitter verleent de vergadering décharge aan het bestuur over het gevoerde beleid over 2015.  
Ermelo vraagt bij de begroting over 2017 naar de uitvoeringskosten, die zijn nogal gestegen ten 
opzichte van het verleden.  
Antwoord: De verhoging zit hem vooral hierin, dat het quotum van DVN is opgenomen in dat bedrag. 
Het bedrag dat wordt gebruikt voor de Oekraïnezending zelf, is even hoog als voorheen. 
De begroting wordt vastgesteld. 
 
4. Voorstellen van nieuwe bestuursleden  
Vorig jaar werd door een van de afgevaardigden aangegeven, dat het niet echt handig was, om zowel 
de voorzitter als de secretaris tegelijk te laten aftreden. Maar dat bleek toch niet anders te kunnen. 
De voorzitter prijst zich gelukkig dat hij nu twee nieuwe mensen kan presenteren. Koos van Loo uit 
Harderwijk kon benoemd worden tot eerste secretaris, en Wouter Pansier tot voorzitter. Vooral naar 
de voorzitter is er lang gezocht. Maar in Wouter hebben we een geschoold bestuurder gekregen. 
Beiden worden met applaus uit de vergadering begroet. Hen wordt de zegen van God toegewenst o 
hun werk in het bestuur. 
De voorzitter neemt afscheid van Herman Sietsma en Heeres Heres. De wegen tussen de nieuwe 
Raad van Bestuur en de aftredende bestuurders hebben naar verhouding maar kort parallel gelopen. 
Het is een intensieve inwerkperiode geweest, na de ombouw in het zendingswerk. Daar kwam nog 
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overheen de discussie met het landelijk verband in zendingszaken. Het is zaak er verder aan te 
werken, om er iets moois van te maken. Herman was een man van de grote lijnen, Heeres regelde 
eindeloos veel details op de achtergrond. We danken jullie beiden voor de energie die jullie er in 
hebben gestoken, en wensen jullie Gods zegen op jullie verdere leven. Heeres blijft op de 
achtergrond nog even actief, en Herman pakt werk op in de Eerste Kamer. Beiden krijgen als bewijs 
van dank een bos bloemen. 
Herman neemt nog even het woord. Hij vertelt hoe het werk in de zending hem in toenemende mate 
is gaan boeien. Het werk in de kerken daar en het contact daartoe met de kerken in Nederland. We 
zijn op weg naar 2019, een jaar waarin beslissingen moeten vallen. Loslaten wordt nog een hele klus.  
De samenwerking met de RvT zal verder moeten worden uitgewerkt, en de discussie met het LSV 
moet verder worden gevoerd. We zullen moeten werken aan een de-centraal bestuur, want het is 
bewezen, dat die structuur toch het beste werkt. Hij bedankt Heeres Heres voor de intense 
samenwerking. En ook het bestuur, waarin ook op de achtergrond veel werk is en wordt verzet. 
Rients bedankt Herman voor zijn  goede woorden. 
 
5. Ontheffingsverzoek  
Br. Gert Haveman heeft ontheffing verzocht van zijn taak als lid van de Raad van Toezicht. Hij is door 
zijn werk veel in het buitenland, en kan het niet meer combineren. We hebben alle begrip voor zijn 
vraag, en geven van harte hem zijn ontheffing. Er is gezocht naar een nieuwe kandidaat voor de 
Raad, en gezien de samenstelling ging de voorkeur uit naar een deskundige op theologisch gebied. 
Ds. Lucius de Graaff uit Heerde is bereid gevonden deze plaats in te nemen. Hij stelt zich voor in een 
soort CV (bijlage 4). Zijn benoeming vindt algemene instemming.  
 
6. Mededelingen.  
- De voorzitter vertelt, hoe bestuur en RvT het afgelopen jaar intensief bezig zijn geweest met de 

aankoop van een nieuw seminariegebouw. In september kon de RvT toch niet instemmen met de 
aankoop. Er waren teveel risico’s als het ging om de zekerheid dat het bedrag echt terecht zou 
komen waar het hoorde, en op de goede manier. De board van het seminarie heeft de zaak even 
laten bezinken, en zoekt nu via Erik van Alten verder. 

- We denken na over de situatie na 2019. We zoeken naar een evenwichtige manier om tot een 
beslissing te komen. We willen daarom in 2017 en 2018 werken aan meer helderheid. 

- Er is intussen een nieuwe folder rond de projecten. Hij ligt in de hal om meegenomen te worden. 
- In de week van 5 tot 12 maart wordt DV weer de Oekraïne-week gehouden. 
- De opbrengst van de dankdagcollecte voor de kerkbouw in Ruda is nog niet bekend. 
- In de hal is speculaas te koop, een privé project van br. Casper Spannenberg uit Hattem-centrum. 

De opbrengst is bedoeld voor een onderwijsproject in Rivne voor Down-kinderen. Aan het eind 
van de vergadering wordt bekendgemaakt dat de voorlopige opbrengst op dat moment € 1350,00 
is, wat dan ook ter plekke wordt overhandigd aan het bestuur! 

 
7. Bespreking van de brief van de kerk van Zutphen, 
De kerk van Zuthpen heeft in een brief uitgelegd, waarom zij voorlopig niet in staat zijn een bedrage 
te leveren aan de Oekraïnezending, maar willen wel blijven meeleven en meedenken ( zie bijlage 5). 
De brief spreekt voor zich, een toelichting wordt niet nodig geacht. We leven met Zutphen mee. 
Zie bijlage 5. De brief spreekt voor zich. Geen toelichting nog nodig geacht. We leven met Z. mee. 
 
8. Lezing van ds. Cor Harryvan uit Kiev ‘Op weg naar 2019’, 
Hoe lang zijn we nog als zendende kerken aanwezig in Oekraïne? Ds. Cor Harryvan acht het 
waarschijnlijk, dat hij in 2019 terugkeert, en stelt zich de vraag: wat is er nog te doen intussen, en 
welke objectieve criteria zijn er, om eraan te kunnen werken? En hoe gaat het daarna? Dat is een 
lastige vraag, die ons dwingt om er goed over na te denken. 
We concentreren ons vandaag op de weg naar 2019. 
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Als een dochter volwassen wordt, gaat ze een keer het huis uit. Ze komt allicht nog wel een keer 
terug in het ouderlijk huis. Maar de verhoudingen zijn dan wel anders dan vroeger.  
Zo wordt het ook in onze verhouding met de kerken in Oekraïne. Het contract loopt door tot eind 
2019. Dan komt er een eind aan het werk van begeleiden. De kerken gaan op eigen benen staan, en 
de opvoeding gaat stoppen.  
De kerken in Oekraïne zijn op weg naar volwassenheid. Na 2019 zal het contact echt niet stoppen, 
maar het wordt wel anders. Dan mag je samenwerken met jongere  broertjes en zusjes, gemeenten, 
kerkplantingen. Ondersteund vanuit het kerkverband. 
Vandaag een viertal aandachtspunten:  
# 1 Wat moet er gebeuren? 
# 2 Hoe werken we en hoe meten we? 
# 3 De modder, oftewel de harde werkelijkheid 
# 4 De afsluiting 
 
Ad 1 Wat moet er gebeuren? 
Het Missionair Team heeft vanuit de beleidsnota van het bestuur voor de jaren 20150-2019 een 
werkplan geschreven, met vier speerpunten van beleid: 

1. De UERC op weg naar oecumenische relaties 
2. Stichten van nieuwe kerkelijke gemeenten 
3. Opleiding van nieuwe voorgangers 
4. Kadervorming 

Vanmorgen concentreren we ons even op speerpunt 1 en 2. Bij de formulering van dit werkplant zijn 
de kerken in Oekraïne nauw betrokken, ze hebben er in mee gedacht. Deze punten komen ook 
steeds terug op de synoden, in overleg met de predikanten en kerkplanters.  
Voor speerpunt 1 zijn de volgende doelen geformuleerd: het is nodig dat elke gemeente een gezonde 
gereformeerde kerk wordt, dat het kerkverband zich verder ontwikkelt, en dat de UERC vanuit die 
positie gaat deelnemen aan conferenties als de ICRC. 
Voor speerpunt 2 zijn de volgende doelen benoemd: de synode neemt het initiatief als het gaat om 
beleid en het organiseren van gemeentestichtingsprojecten, en de synode neemt het initiatief op het 
punt van kerkplanting, en zoekt naar wegen om dat te faciliteren. 
Ad 2.  Hoe meet je dat nu?  
Ds. Henk Drost heeft hard aan deze zaken gewerkt. Door het organiseren van conferenties, en 
toerustingscongressen. Dat in de sfeer van een belangrijke publicatie van prof. De Ruijter: we zijn als 
ambtsdragers medewerkers van God. Die leverde ook overzichtelijke schema’s om het kerkelijke 
leven te kunnen “doorlichten”. 
Dat moet de opbouw van de gemeenten dienen. En ook de uitbouw, op het gebied van de eredienst, 
de preken, het onderwijs. En daarnaast ook het pastoraat, het dienen en het werken aan een echte 
gemeenschap.  
Vanuit dit model zijn al jaren aan het werk. Daarvoor is bijvoorbeeld ook de kerkvisitatie 
georganiseerd. Daarin zijn de Oekraïense broeders actief betrokken. Zij moeten het nu zelf gaan 
doen. Maar het blijkt nog een lastige klus om dat zelf ook adequaat op te pakken. De werkers uit 
Nederland komen niet meer ongevraagd. 
Ook het zoeken naar een oplossing voor de inderdaad nijpende situatie in Rivne en Stepanj is 
allereerst een zaak voor de UERC. Elke gemeente moet in oktober een plan schrijven en een daarop 
gebaseerde begroting. En dat moet dan inderdaad ergens over gaan. Het bestuur heeft nu het plan 
opgepakt om rechtstreeks met de gemeenten te corresponderen. 
In 2012 heeft het Missionair Team een rapport geschreven onder de titel “Door afbouw tot opbouw”. 
Daarbij werd ook gevoegd een diagnose van de gemeenten op dat moment. In 2013 is daarover een 
conferentie georganiseerd in Oekraïne. 
Begin 2016 kwam Cor Harryvan met een volgende diagnose, en nu dan in nadrukkelijke vergelijking 
met het materiaal van 2012. 
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Als voorbeeld valt te noemen het (derde) werkveld: Onderwijs. Eindterm is: er is goed 
onderwijsmateriaal aanwezig in de gemeenten. 
In 2012 moest worden geconstateerd: Er is gebrek aan goed materiaal. Eind 2015 kunnen we 
constateren dat er nu veel materiaal ligt, maar er moet nog veel aandacht besteed worden aan zaken 
als hoe ben je lid van de gemeente, men moet nog onderwezen worden in het actief lid zin van de 
kerk. En er moet aandacht zijn voor geestelijke groei. 
Cor Harryvan werkt aan een soort manual voor het werken in de gevestigde gemeenten en aan 
kerkplanting. Daarin kan men elkaars missionaire ervaring gaan delen. 
Hoe meet je dan de eindterm?  
Hier kunnen we leren van iemand als Bill Hybels. Die benadrukt, dat de gemeente vooral moet 
focussen op wat je wil bereiken, om daar mee aan het werk te gaan. De kerken in Oekraïne moeten 
over hun eigen muren heen leren kijken. Contact zoeken, met de presbyterianen, met de kerken in 
Nederland, bijv. via YouSee. Er is een City-to-City-conferentie in Kiev geweest. Dat was een mooie 
conferentie. Men merkte, dat men kon leren van elkaars ervaring. Ook de publicaties van Tim Keller 
helpen verder. 
Ad 3. De modder 
Dit traject moet plaatsvinden, terwijl er een oorlog woedt in Oekraïne. Die heeft een enorme impact 
op het dagelijkse leven. Er is veel werkloosheid. En dus is men ook erg bezorgd over de inkomsten. Er 
komt maar heel langzaam verbetering. En werkgevers betalen slecht. Veel jongeren gaan studeren in 
Polen, omdat daar ook betere carrièremogelijkheden zijn. Er is met andere woorden een uittocht van 
hoogopgeleide mensen. De studie is vaak ook te duur. Door de oorlog zijn er 1.700.000 vluchtelingen 
op drift, die elders een bestaan proberen op te bouwen. Er is onzekerheid over troepenbewegingen 
in het oosten. Er is veel diefstal, wat aangeeft, dat het sociaal slecht gaat. En investeerders wachten 
af. De economie is er een van overleven. En in de komende twee jaar zal dat waarschijnlijk ook niet 
sterk veranderen of verbeteren. 
Deze sociale nood geeft overigens wel mogelijkheden om de mensen te vertellen van de liefde van 
Jezus Christus. Kapelanen doen veel en goed werk. En diaconaal is er ook eindeloos veel te doen. We 
grijpen de kansen aan om de mensen ook daadwerkelijk de liefde van Jezus te laten voelen. 
Ad 4. Wat moet er gebeuren? 
Oekraïne is een prachtig land met een rijke cultuur. In dat land zijn er kerken, die een rijke band met 
elkaar hebben: de liefde van Christus delen. Je zoekt aan zijn hand samen naar een goede toekomst. 
Ze mogen zich samen leren inzetten, via een jeugdconferentie, deze zomer was er een conferentie 
voor gemeenten, om zo ook de brede gemeenschap der heiligen vorm te geven. 
Hoeveel mensen tot geloof komen, welke verwachtingen we ervan hebben? We weten het niet. Dat 
is afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. We kunnen er om bidden en onze bijdragen voor 
leveren. Hier in Nederland, en in Oekraïne. Het verhaal vertellen, in biddend opzien naar God, dat 
geeft bemoediging. Cor verwijst hier naar I Tess. 3: 12v, een gebed om overvloedige liefde voor 
elkaar. Een liefde die kracht geeft om zuiver voor God te leven. 
 
Over de toespraak van Cor komt een enkele vraag: 
Wat is eigenlijk de visie op het werk in Oekraïne? 
Maar je komt er niet met conferenties alleen. We werken eraan, dat onze visie ook landt. In 
Nederland zijn we er allang achter, dat onderwijs gewoon nodig blijft. Dat moet men ook in Oekraïne 
beseffen. 
Hoe is de samenwerking met de presbyterianen, en hoe gaan zij om met “2019”? 
De presbyterianen hebben een andere kerkstructuur, en ook een andere manier van sponsoring. De 
predikanten hebben een aantal gemeenten in de VS, die hen ondersteunen. De ondersteuning is niet 
zo consistent als in Nederland. Dat geldt ook van de zelfstandige presbyteriaanse gemeenten in 
Oekraïne. Zij werken minder planmatig dan wij. 2019 speelt voor hen niet een doorslaggevende rol. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen kerk en churchplant, maar is dat apart werken niet een 
verzwakking van je werk? 
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Wel, samenbundelen is niet goed mogelijk. De afstanden zijn in Oekraïne ook zo groot, dat 
samenvoegen geen optie is. Maar het streven is wel, gemeenten en kerkplantingen hartelijk te laten 
samenwerken, in de uitwisseling van ervaring. We houden vast aan het onderscheid, maar we kijken 
steeds meer ook naar de levensvatbaarheid van een kerkplantingsproject. Daar zijn we wat 
voorzichtiger in geworden. 
De Ruijter heeft ons gediend met een schema, waarin het kerkelijk leven wordt weergegeven. Waar 
het gaat om serving oftewel diaconaat, zouden de gemeenten geholpen moeten worden in een 
overlevingseconomie. De gemeenten moeten het allemaal wel redden, geeft dat geen 
spanningsveld? 
Dat is een lastig punt. In november 2014 hielden we een eerste conferentie rond diaconaat, vooral 
theoretisch in de theorievorming, maar had ook een praktische spits. Toen kwam er veel los, ook 
door hulp van deskundigen van buiten. Er bestaat nu al veel, en daar moeten de kerken dan op 
inhaken. En het zal per gemeente en plaats verschillen wat de mogelijkheden zijn. Een gemeente als 
die van Chmelnitsky ondersteunt bijvoorbeeld gezinnen, waarvan de vader is omgekomen in de 
oorlog, en waar de staat niet steunt. 
 
Cor wordt bedankt door de voorzitter, namens de vergadering wenst hij hem Gods zegen toe, en de 
hartelijke groeten aan de gemeenschap in Kiev, en Oekraïne. 
 
9. Pauze. 
Na de pauze krijgt Wouter de leiding van de vergadering. 
 
10. Dmytro Rybydailo en ds. Sergey Nakul  
Er wordt een zithoekje ingericht voorin de kerk.  Daar nemen naast Dmytro en Sergey ook Wouter 
Pansier plaats, en Cor Harryvan als tolk. Dmytro en Sergej vertellen over hun studie in Kampen. 
Wouter stelt de vragen, Dmytro en Sergej antwoorden. 
Dmytro uit zijn dank voor de mogelijkheid om hier aanwezig te zijn. Het was zijn droom om theologie 
te mogen studeren. Hij is jaren lang thuis lid geweest van een baptistengemeente, maar daar had je 
de mogelijkheid niet. Toen hij in contact kwam met het seminarie in Kiev, was de keus snel  gemaakt. 
Sergej spreekt een paar woorden in het Nederlands, maar schakelt toch maar over op Engels. Hij had 
al lang interesse in geestelijke zaken, en dat groeide nog verder toen hij in contact kwam met de 
gereformeerde zendelingen, en in het verlengde daarvan ook met het seminarie. Daar mocht iets 
moois groeien. 
Dmytro: Het was een echte verrassing dat ik naar Kampen mocht. Ik aarzelde, maar iedereen drong 
erop aan om het wel te doen. Het niveau in Kampen is hoger, en beter gekwalificeerd. Voor Sergej is 
het een droom die uitkomt. De kwaliteit is hoog, en je krijgt een geweldige rijkdom aan bagage mee! 
Dmytro is langzaam maar zeker wel gewend aan het leven in Kampen. Je moet wel heel veel lezen, 
het is een intensief leven. Voor Sergej is het verschil in stijl opvallend, en hij geniet van de atmosfeer 
die zicht geeft op bijbel en kerk. 
Dmytro heeft er soms last van dat hij thuis niets kan doen. Als er door een stroomstoring daar dingen 
kapotgaan, voelt hij de afstand dubbel. Sergej lost de afstand op door elke avond te skypen, en 
geniet nu van de aanwezigheid van zijn vrouw Olga in Nederland. 
 
11. Student Adoptieplan. 
Nank Sein vertelt over het student-adoptie-plan. Binnenkort komt er weer een regionale editie van 
Naast uit, waarin er nog meer verteld wordt over dit plan. 
De aanleiding om er mee te beginnen was de weg naar meer zelfstandigheid. Wat is de toekomst van 
de UERC, en hoe is de plek van de studenten aan het ERSU. Het doel van het plan is ondersteuning 
van studenten, zodat zij zich zonder zorgen om hun levensonderhoud aan hun studie kunnen wijden. 
Er zijn gemeenten die hen onderhouden. Daarnaast is er ook een route van persoonlijk contact: er 
kan een relatie groeien tussen student en ondersteunende gemeente. 
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De president van het seminarie, op dit moment ds. Erik van Alten is verantwoordelijk voor de criteria. 
Hij doet de aanvraag, en evalueert ook de gang van zaken. 
De volgende gemeenten doen op dit moment mee met het plan: Barneveld, Almere, Hattem-
centrum, Zeewolde/Wezep/Ermelo samen, en 5 Achterhoekse gemeenten samen: Neede, Duiven-
Velp, Doesburg, en de twee Apeldoornse kerken.  
Barneveld heeft Dmytro Rybydailo ondersteund, maar hoefde hem in verband met andere fondsen 
voor zijn studie in Kampen niet langer te ondersteunen. Het contact is een lastig verhaal, vooral door 
de taalbarrière. De gemeente ondersteunt nu via de Oekraïnezending het gezin van Dmytro. 
Het contact met Vasil Apretov uit Chmelnitsky verloopt lastig door het cultuurverschil, en de altijd 
aanwezige taalbarrière. 
Aleksei Byzhnyuk uit Tavrieske bezocht alle drie de ondersteunende gemeenten, en is daar 
enthousiast over. 
Het contact met Andrej Mykychuk (Ruda/Hattem-centrum loopt via de contactpersoon de Z&H-
commissie. 
Roman Sjevchuk uit Ruda wordt ondersteund door de groep van 5 gemeenten. Er is maar moeizaam 
contact, mee door verandering van mailadres. Erik van Alten begeleidt hem in het relationele proces. 
Student Vladimir Kalinchuk uit Kiev/Berdychiv zoekt nog een gemeente die hem wil ondersteunen. 
Wat zijn studie betreft zit hij in het tweede jaar. Hij ondersteunt de kerkplanting in Zhytomir, met 
pastorale aandacht. Hij gaat geregeld voor in de gemeente van Kiev, en coördineert werk in de 
gevangenis, en bezoekt die zelf ook. Ook ds. Sergej Nakul is er bij betrokken. Maar eerste inzet is, dat 
hij werkt aan het afronden van zijn studie. We zoeken dus een gemeente in ons ressort, die hem 
zowel financieel als pastoraal wil helpen. 
Tot nu zijn alle overeenkomsten prima nagekomen. Vanuit het seminarie kijkt men heel tevreden 
over de gang van zaken tot nu toe. Aandachtspunten zijn dat we willen werken aan groei vanuit het 
contact naar een goede relatie, met een betrokken achterban. Vanuit UERC gezien moet ook daar 
gewerkt worden aan meer contact tussen gemeenten en studenten. 
 
12. YouSee,  
Twee groepen van de vijf die dit jaar naar Oekraïense gemeenten zijn gereisd, vertellen van hun 
ervaringen daar.  
Vanuit Veenendaal ging een groep die qua samenstelling er wat ouder uitzag dan de doorsnee 
YouSee groep. Daar zitten meestal jongeren bij. Reisdoel was Tavrieske. Daar hebben ze voor de 
ontvangst erg hun best gedaan. Er werd ondanks de barrières toch een goed contact gelegd. Ook 
richting de locale gemeenschap. We konden ook samen zingen. In de eredienst op zondag konden we 
samen zingen in twee talen. Dat was een ontroerend moment.  
Ons trof de armoede en de eenvoud daar. Er is veel verval. Oekraïne bevindt zich duidelijk in een 
impasse na het terugtrekken van de USSR. De levensstandaard is laag. Maar je staat verbaasd hoe ze 
in staat zijn van niets toch nog iets te maken, en dat nog te delen ook. De kerkbouw is duidelijk een 
collectief gebeuren. Nieuwe vriendschappen werden gesloten. En ondanks de taalbarrière was er 
contact van hart tot hart. 
Het was fantastisch om dit mee te mogen maken. En we zoeken naar nog meer contact. Veenendaal 
heeft er nu 16  nieuwe ambassadeur voor de Oekraïnezending bij. 
 
Wezep ging naar Kiev. Binnen de commissie Z&H was verlangen gegroeid, om meer betrokkenheid te 
kweken. Dit was een prachtig initiatief om het geloof te kunnen delen. In juli was de groep jongeren 
daar, en de ontmoeting was prachtig. De jongelui kregen een aardig beeld van de mensen in de kerk 
daar. Het was even wennen aan de grootte van de gemeente: Zeventig zielen lijkt niet veel als je zelf 
lid bent van een gemeente van bijna tien keer zoveel zielen. Ze mochten actief bijdragen aan het 
verder opknappen van het kerkgebouw, en uiteraard was er de gezamenlijke sport. Maar ook waren 
er de gesprekken over wat de gemeenten beweegt, het werk van Jezus Christus. Zo werd een 
fundament gelegd onder een dieper contact. Jongeren uit de omgeving werden uitgenodigd, en die 
kwamen er warempel ook! De kerkdienst was een indrukwekkende gebeurtenis, en gaf een gevoel 
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van verbondenheid. De jongeren in de kerk hebben daar een geweldige drive om het evangelie te 
delen. Maar de jongeren van Wezep hebben dat ook, naar blijkt. De wederzijdse herkenning gaf een 
kick. Voor Kiev was er de bemoediging, ze mochten zelf iets moois delen, er was het contact met de 
jongeren. En onderlinge betrokkenheid. Voor Wezep was er het gevoel van gemeenschap, dat er ook 
mede-gelovigen in Kiev zijn, in een kerk met een frisse uitstraling, met een missie. Er is een relevant 
evangelie voor kwetsbare jongeren. 
Ds. Sergej Nakul kon reageren: het doel is echt bereikt, de gemeente van Kiev is zeer dankbaar voor 
jullie bezoek. Er is nu een muur om de kerk, die niet alleen als bescherming werkt, maar ook naar 
buiten duidelijk maakt: wij zijn geen sekte. Het is nu mogelijk om mensen uit de omgeving te trekken. 
We hebben op dit moment groepen van wel 15 kinderen die elke week komen. Voor hen gaat het 
licht aan! 
 
13. Sluiting. 
Er is niets van de rondvraag te melden.  
We danken onze God voor de betrokkenheid van de mensen hier, en we vragen Gods zegenende 
nabijheid voor de toekomst van het werk in Oekraïne.  
Na dankgebed van Wouter Pansier, sluit hij als voorzitter de vergadering. 
 


