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“Zending is  
geduld hebben, bidden 
en moed houden”

Biddagweek = 
Oekraïneweek
betrokkenheid voor  
jong en oud
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Aan deze uitgave van Oekraïne Zending
werkten mee
Teksten: Wouter Pansier, Jelle Drijfhout,  
Marianne Heidema, Diederik Ensing
Foto's: Marianne Heidema. Met dank voor de 
foto's uit het beeldverhaal van de familie  
Sytsma uit Ede, Elvira van Eerden uit Doesburg, 
Z&H Putten en YouSee uit Zeewolde.
www.oekrainezending.nl 

ontwerp en lay-out 
Novente concept en creatie, www.novente.nl

Van 10 tot en met 17 maart was de zeer geslaagde Oekraïneweek! Een 
delegatie broeders en zusters uit Oekraïne bezochten diverse gemeenten in 
Gelderland, Flevoland en zelfs Ommen, in Overijssel. Ze brachten het Woord 
op zondag en op Biddag. In één zin samengevat deelden alle Oekraïners 
eenzelfde boodschap: ’Gods Geest is aan het werk! Onze krachten zijn 
beperkt, maar het werk gaat door. Bid voor ons en met ons. Steun ons in uw 
gebeden en indien mogelijk ook materieel, breng een bezoek aan ons land! 
En bovendien dank God voor Zijn geweldige kracht en liefde!’ 
Er waren ontmoetingen waarin het thema partnerschap op allerlei manieren 
aan de orde kwam. We staan er niet alleen voor! Die boodschap is ook heel 
belangrijk voor de Oekraïense gemeenten en missionaire projecten. Zij 
blijven ondersteuning hard nodig hebben. Daarom een aantal punten om 
voor te danken en te bidden.

Dank God voor: 
•    Zijn Geest die al 27 jaar het werk in Oekraïne mogelijk maakt en groei 

geeft; 
•    Veilige reizen van en naar Oekraïne;
•    Vele mooie samenkomsten, waaronder diensten, met senioren, 

catechisaties, kinderen, TU Kampen, Verre Naasten, Z&H’s, gastgezinnen 
en met het bestuur van Oekraïne Zending. 

Uw gebed vragen we voor:
•    Studenten en hun studies, hun werk met weeskinderen, daklozen, kinderen 

en jongeren; 
•    Voltooiing van de bouw van het ERSU-gebouw in Kiev; 
•    Voortzetting van de ondersteuning via YouSee, uitwisseling en onderlinge 

bemoediging;
•    Voorbereiding op verhuizing van het gezin van Erik van Alten in december 

en ons gezin in juni van dit jaar; 
•    Dat de Geest krachtig zal blijven waaien in Oekraïne. Moed en inspiratie 

voor iedereen. 

Soli Deo Gloria! God alleen al onze aanbidding!

inhoud / voorwoord

Bij de voorpagina: Aaron van Eerden bezocht de kinderbiddagbijeenkomst in Doesburg. 
Foto: Elvira van Eerden

Tekst: Cor Harryvan

We staan er niet alleen voor
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nieuws

Actie inrichting seminarie
Tijdens de Oekraïneweek zijn de kerken gevraagd 
hun zendingscollecten te bestemmen voor de 
inrichting van het seminarie. Deze financiële actie 
loopt nog tot en met september van dit jaar. Het 
nieuwe seminariegebouw wordt momenteel ver-
bouwd en aangepast, maar er waren een paar te-
genvallers. Zo bleek dat de riolering niet aangeslo-
ten was op het stadsriool, de isolatie was nog niet 
optimaal en het dak werd opgehoogd, zodat de 
derde verdieping, waar de slaapvertrekken komen, 
optimaler gebruikt kan worden. De verbouwing is 
eind mei / begin juni klaar, maar dan moet het hele 
gebouw nog ingericht worden. Op onze website 
(www.oekrainezending.nl) staat meer over dit pro-
ject en daar kunt u ook direct doneren. Ook kunnen 
deelinrichtingen gesponsord worden. Op zaterdag 
14 september 2019 wordt het nieuwe gebouw 
geopend. Wat zou het mooi zijn als de inrichting 
voor die tijd gerealiseerd kan worden met uw hulp! 
Een presentatie voor de collecte kan aangevraagd 
worden via contact@oekrainezending.nl. 

Overleg met synode UERC

Vernieuwde samenwerking seminarie
Het seminarie in Kiev heeft een eigen bestuur, dat financieel gesteund wordt 
door Oekraïne Zending. We zijn op weg naar een tijdperk waarin we geen ’eigen 
mensen’ meer aan het seminarie verbonden hebben, als in 2019 de uitge-
zondenen weer naar huis komen. Maar we blijven wel betrokken. Tijdens de 
Oekraïneweek spraken we met het bestuur van het seminarie over hoe we die 
betrokkenheid vorm kunnen geven. We denken dan aan een adviserende rol in 
het bestuur, het faciliteren van conferenties en visitaties. Deze voorstellen vielen 
goed bij de afvaardiging van het bestuur. De afspraken staan in een samenwer-
kingsovereenkomst die we tijdens de opening van het nieuwe gebouw officieel 
willen tekenen.

Dank
Veel dank aan allen die zich energiek hebben ingezet tijdens de  
Oekraïneweek. Op de foto de delegatie uit Oekraïne: v.l.n.r. voor: 
Gabriëlla en Vasya, Slavik, Wasja, Julia en Alex; achter: Iryna, Dima, 
Erik, Misja, Cor, Maxim en Oleg. Speciale dank aan de gastgezinnen en 
chauffeurs voor de opvang en vervoer in Hattem, ’t Harde, Ede, Veen-
endaal en Lelystad, maar ook voor de Z&H-commissies, predikanten, 
kosters, organisatoren en helpers van allerlei activiteiten in de regio. 
Mede dankzij uw inzet is de Oekraineweek een prachtige week gewor-
den! Namens het bestuur: Wouter Pansier en Marianne Heidema.

In de Oekraïneweek is er een formeel overleg gevoerd tussen het bestuur van 
Oekraïne Zending en afvaardiging van de synode van de UERC (kerken in  
Oekraïne), over het komende vijf-jaren contract. Op de laatste Algemene Verga-
dering is het beleidsplan van Oekraïne Zending voor de komende jaren vastge-
steld. Daarna moet met de Oekraïense kerken het contract worden gesloten hoe 
we in praktische zin met elkaar omgaan. Materiële ondersteuning speelt daarin 
een rol. De bedoeling is om de nieuwe samenwerkingsovereenkomst op de 
synode in Chmelnytsky (21 – 22 mei) te ondertekenen.
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JEZUS BRENGT HET GOEDE  
NIEUWS OVER DE GRENS!

GROET ELKAAR  
MET EEN HEILIGE KUS

preek

De Geest werkt
Vlak voor de hemelvaart zegt Jezus: 1, 8 “Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie 
kracht ontvangen en van Mij getuigen, in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uitein-
den van de aarde.” Het is bijzonder, hoe de Geest werkt! Zelfs na de aanslag op Stefanus! Ondanks 
of zelfs dankzij de vervolging van de gemeente in Jeruzalem! (8, 4 en 11, 19). Zo komt een groep 
mensen daarvandaan terecht in het noorden, helemaal in Antiochië. Daar in Syrië komen veel 
mensen tot bekering!

Het werk vraag geduld
Jeruzalem hoort dat mooie nieuws en stuurt Barnabas naar Antiochië. Die gaat enthousiast aan de 
slag in de gemeente. Hier krijgen wij belangrijke aanwijzingen mee voor ons werk. Allereerst, jonge 
gelovigen hebben lange tijd begeleiding en ondersteuning nodig. Niet alleen maar totdat ze belij-
denis hebben gedaan! Het is ook belangrijk, dat iemand hen begeleidt die zelf hun taal spreekt en 
hun geestelijk klimaat kent. Verder vraagt het werk geduld. Het duurt lang en kost veel inspanning 
voordat mensen in Oekraïne het verschil gaan opmerken tussen Orthodox volksgeloof en geloven 
in Jezus en lid zijn van een gemeente. Antiochië was een grote Griekse stad, dus vol godsdienst 
en verleidingen. De gelovigen – lezen we – worden hier voor het eerst ’christen’ genoemd, dat 
misschien wel de bijklank heeft van ’heilig boontje’. Actueel, want in Nederland heeft christen-zijn 
vaak een negatieve bijklank: streng, beetje raar, achterhaald, niet van vandaag. Misschien aan ons 
de uitdaging om trots te zijn op Jezus, je niet te generen voor je kerk!

In dit verhaal zien we ook iets van wederkerigheid. De nieuwe gemeente in Antiochië gaat een 
collecte houden voor de gemeente in Jeruzalem. Wat kunnen wij Nederlanders leren van Oekra-
iense christenen? 1) YouSee-reizen dragen er nogal aan bij dat we heilzaam schrikken van wat wij 
zo gewoon vinden, onze overvloed. 2) In Oekraïne betekent christen-zijn vaak tegen de stroom 
in roeien. Orthodoxen beschouwen Gereformeerden als sekte. We kunnen niet samen bidden! 3) 
In Oekraïne geven veel dominees dit jaar (vanwege 400 jaar Dordtse Synode) les uit de Dordtse 
Leerregels! Misschien dat de Oekraïeners ons eens een lesje kunnen geven..? 
Tenslotte, voordat wij als Nederlanders kwamen werken in Oekraïne was God allang aan het werk! 
God heeft ons dus niet per se nodig. Ook al zullen Nederlanders zich terugtrekken, God zal dat niet 
doen. Daarom mogen we het volste vertrouwen hebben in de toekomst.

Cor Harryvan

In Oekraïne begroeten de gelovigen elkaar heel vaak met een 
knuffel; in Romeinen 16:16 roept Paulus de gelovigen op elkaar met 
een heilige kus te begroeten. Knuffel of kus: waarover gaat dit?

De sleutel ligt in de voorgaande verzen (Rom. 16:1-15). Zeventien keer geeft Paulus 
daar de opdracht aan de gemeente in Rome om bepaalde mensen te begroeten. En 
de herhaling van uitdrukkingen als ’in de Heer’ en ’in Christus’ laat zien dat het gaat 
om mensen die samen met de gelovigen in Rome gemeenschap hebben met Jezus 
Christus. Begroeting in bijbelse zin betekent dus om gemeenschap te beoefenen – en 
met bepaalde mensen doe je dat wel (en wordt je ook geroepen om het te doen – 
Rom. 16:1-16), en met anderen doe je dat niet (getuige Paulus’ waarschuwing in Rom. 
16:17-20). 

Eenheid in Christus
Deze beoefening van gemeenschap begint heel eenvoudig in de eigen gemeente, met 
iedereen! We zien namelijk in de lijst van namen in Romeinen 16 dat in de gemeente 
van Rome zowel Joodse als heidense gelovigen aanwezig waren. De muur van vijand-
schap is door Jezus Christus afgebroken. Joden en heidenen konden samen kerk-zijn, 
ondanks de verschillen in cultuur en achtergrond. Verder waren ook verschillende 
sociale achtergronden in Christus verbonden: Hermes (vers 14) was een typische sla-
vennaam uit die tijd, en waarschijnlijk waren Aristobulus en zijn gezin ook slaven (vers 
10). Slaven in de gemeente van Christus! En samen met deze slaven vinden we iemand 
als Herodion, familie van de machtige Herodes-familie. Buiten de gemeente hadden 
deze zaken bijna zeker tot scheiding en verdeeldheid geleid. Maar in Christus was er 
eenheid! 

Christelijke groet in kerkverband
Maar onze begroeting blijft niet beperk tot de gemeente. We beoefenen de christelijke 
groet ook in het kerkverband. En nog breder, in de oecumenische relaties. De zending 
in Oekraïne verandert volgend jaar. We zitten nu in de laatste fase; de zendelingen ver-
trekken dit jaar nog. Hoe dan verder met die jonge kerken, met dat jonge kerkverband? 
Daarom aan de Nederlandse kerken de oproep: groet deze kerken! Groet ze: leg contac-
ten, zoek ze op, laat blijken dat ze niet alleen staan. Het is van belang dat Romeinen 16 
blijft voortklinken in de praktijk van ons kerkelijk leven. In de praktijk van ons onderlinge 
samen leven in de gemeente, in de praktijk van het beoefenen van het kerkverband, 
maar ook in de praktijk van ons samenleven met de Oekraïense kerken die tweeduizend 
kilometer weg zijn. 
Groet iedereen die met u in de eenheid van het geloof staat. God geeft dit! Aan Hem, de 
enige, alwijze God, komt de eer toe, door Jezus Christus, tot in eeuwigheid (Rom. 16:27). 

Erik van Alten

Handelingen 11, 19-29. Hoe Jezus het goede nieuws over de grens 
brengt. In dit verhaal lezen we iets bijzonders! Voor het eerst krijgen 
niet-Joden het goede nieuws in hun eigen moedertaal te horen! De 
zending in Oekraïne staat ook op een keerpunt: vanaf 2020 zullen er 
geen uitgezondenen meer zijn in Oekraïne, maar we kunnen vol goede 
moed zijn. Jezus Christus is de Handelende Persoon! 

Tijdens de Oekraïneweek preekten uitgezondenen Cor Harryvan en Erik van Alten 
in de regio. Hier vindt u een samenvatting van die preken.
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Tekst: Marianne Heidema
Beeld: Missionair Team Oekraïne 

’ZENDING IS GEDULD HEBBEN,  
BIDDEN EN DE MOED NIET OPGEVEN’

Geen vlag en wimpel
Wanneer Erik terugblikt op het prille begin, 
dan zijn de culturele verschillen direct merk-
baar. Hoe anders verloopt het binnenhalen van 
een predikant in Oekraïne dan in Zuid-Afrika. 
Erik: “Als je in Zuid-Afrika een beroep aan-
neemt, word je met vlag en wimpel binnenge-
haald! Hoe anders kwam ik zeven jaar geleden 
het seminarie binnen. Een van de voorgangers 
zei tegen mij: ’Wat kom je hier doen?’ Het 
is fijn te constateren dat de verhouding met 
diezelfde voorganger is uitgegroeid tot de 
meest trouwe en loyale relatie.” Een avon-
tuurlijke inslag moet je wel hebben om vol te 
houden. Tineke en Erika hadden het eveneens 
zwaar in de begintijd. Erik vertelt: “We hebben 
bijna twee jaar nodig gehad om ons aan te 
passen. Dat gold vooral de taal. Maar er waren 
gelukkig ook meevallers. In Zuid-Afrika was 
ik al gewend om met jonge kerken vanuit de 
zending te werken. Mijn voorganger had me 
voorbereid op onvolwassen kerken. Dat klopte 
ten dele wel, maar aan de andere kant was het 
ook duidelijk dat deze jonge kerken best op 
eigen benen konden staan.” 
In 2013 trad Erik aan bij het seminarie in Kiev. 
Het viel hem op dat het bestuur heel reactief 
was. “Twee jaar later”, zo vertelt Erik, “kwam 
er een beleidsplan waarin heel expliciet een 

proactief beleid werd neergezet. Het maakte 
bijvoorbeeld duidelijk aan dominee Wasja 
Pylypenko als bestuurder dat er anders ge-
werkt moest worden.” 

Tijd voor veranderingen
Cor vult aan: “Ik ben jaren lid geweest van The 
Board (het bestuur) van het seminarie. Niet 
alle beslissingen waren gemakkelijk te accep-
teren voor sommige bestuursleden, zoals dat 
er ook studenten toegelaten zouden worden 
uit andere geloofsrichtingen. Maar toch zagen 
we ook dat dit langzaam maar zeker groeide. 
De huidige voorzitter is Wasil. Hij werd mede-

stander van dit beleid. Bovendien groeide hij 
uit tot een leider met een duidelijke voortrek-
kersrol. Hierbij moeten we niet vergeten, dat 
we in die tijd in een andere context werkten. 
Voor stafleden was het lastig om zaken uit 
handen te geven. We zijn begonnen Oekra-
ieners verantwoordelijkheid te geven en dit 
gaf vertrouwen. Het is goed om te zien hoe 
deze Oekraïenisering doorontwikkelde naar 
een gezonde mate van zelfstandigheid. De 
staf van het seminarie is schrijver en uitvoer-
der van het beleid, maar dit wordt nu ingevuld 
en uitgevoerd van Oekraïense zijde. Dat is 
winst en stap voor stap moeten we elkaar als 
Oekraïeners, Nederlanders en Amerikanen 
meenemen in dit proces.”

Avontuurlijke gezinnen 
Al deze zendingsavonturen gingen Cor en Erik 
niet alleen aan, hun gezinnen verhuisden mee. 
Hoe wat dat? Erik: “Toen wij naar Oekraïne 
verhuisden, waren de kinderen nog klein en 
wij naïef. Vriendjes in Zuid-Afrika keken op 
naar onze kinderen die naar een voormalig 
communistisch land gingen verhuizen. Na 
zesenhalf jaar Oekraïne zijn de kinderen 
flexibeler geworden. Ze kijken uit naar nieuwe 
vrienden en hereniging van familie met neef-
jes en nichtjes in Zuid-Afrika.” Het is al bekend 
dat de familie Van Alten zich gaat vestigen in 
Pretoria. Erik heeft vanaf 1 januari 2020 voor 
twee jaar een deeltijdcontract (50 procent) 
met de gemeente van Pretoria. Voor dezelfde 
periode en de andere 50 procent blijft hij als 
president van het seminarie verbonden met 
Oekraïne Zending. 

Heimwee
De drie oudste kinderen van Cor en Joke wo-
nen inmiddels al (enkele) jaren in Nederland. 
Zij zijn vertrokken uit Oekraïne voor vervolg-
studie, maar de overgang was niet gemakke-
lijk. Cor: “De kinderen ervaren Nederland niet 
als hun land. Zij hadden heel sterk het gevoel: 
’ik pas hier niet!’ Wanneer je botst met een 
cultuur die de jouwe niet is, word je onzeker. 
Er ontstaat een verlangen naar ’terug’, een 
heimwee. Daar moet iedereen mee leren 
omgaan. Dat is een proces dat tijd kost.” 
Wonen in het buitenland vormt een gezin. 
Beide gezinnen ervaren dat je als gezin meer 
op elkaar aangewezen bent. Dat versterkt de 
onderlinge band. 

interview

at bewoog beide mannen om de zending in te 
gaan? Cor steekt gelijk van wal: “Zending was 
mijn levenswens. Ik verwachtte een kleine kerk 
op te bouwen. De omgebouwde garage naast 
ons huis in Kiev werd gebruikt als kerkzaal. Dat 
kleine groepje mensen, dát maakte indruk en 

ontroerde mij: een kerk in wording! Ik ging anders aankijken tegen 
de gereformeerde kerk. Ik had een positieve verwachting. Toch 
weet je niet half waar je aan begint. Terugkijkend op het begin zeg 
ik nu: zending is geduld hebben, bidden en de moed niet opgeven! 
Overal waar mensen leven en werken is er wel wat. In Oekraïne is 
dat niet anders. Als veldwerker moet je conflicten in goede banen 
proberen te leiden, dat lukt niet altijd en dan is het werk teleurstel-
lend. Maar er gebeuren kleine dingen waar ik ontzettend blij van 
word en die momenten moet je koesteren en vieren.” Hij vervolgt: 
“Het leven en werken hier heeft mij bescheidener gemaakt en als 
mens gelouterd. De eerste jaren waren zwaar en je zit in een lang 
leerproces: je bent de taal nog aan het leren, maar de fijne finesses 
zul je nooit onder de knie krijgen. Je zult, hoe je ook je best doet, 
nooit helemaal Oekraïner worden; je blijft Nederlander! Door de 
jaren heen merkte ik: er moet eerst een vertrouwensrelatie ont-
staan. Dat geldt zowel voor de relatie met Oekraïners, maar net zo 
goed met je collega’s in de zending. In de beginjaren ervoeren wij 
verschillen in werkstijl; collegialiteit moet zich ontwikkelen. Steun 
van en naar elkaar ondervonden we sterk in zware crisistijden. Ge-
lukkig kunnen Joke en ik gemakkelijk contact leggen en kregen wij 
in moeilijke tijden steun en feedback van collega’s en vrienden. Wij 
hebben ons tijdens ons verblijf in Oekraïne daarom nooit eenzaam 
gevoeld.”

W
Het was even bijkomen geblazen na een 

drukke Oekraïneweek. De uitgezonden 
predikanten uit Kiev – Cor Harryvan en Erik 

van Alten – reisden die week van hot naar her. 
Moe, maar voldaan, keerden ze maandag 18 
maart weer terug naar Oekraïne. Op naar de 
laatste maanden voor repatriëring naar hun 
landen van herkomst! Dat betekent: kerken 

voorbereiden op hun vertrek, loslaten, 
vrienden achterlaten. Maar ook uitzien naar 

nieuwe contacten, hereniging met familie, 
nieuwe scholen en gemeenten, kortom: 

nieuw avontuur! Hoe was dat jaren geleden 
toen ze aan dit zendingswerk begonnen? 

Ook toen gingen beide predikanten met hun 
gezinnen het avontuur tegemoet in Oekraïne. 

We blikken terug op dat avontuur, de (werk)
ervaringen die zij opdeden en hoe dat hen 

gevormd heeft.

“IK LEERDE DAT  
’GEREFORMEERD’ 

EEN VEEL BREDERE 
STROOM IS”

 →
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Houden van taal
Wat doet een buitenlandse uitzending met de kijk op je werk? 
Het werken in een vreemde taal deed Erik beseffen dat hij meer 
van zijn eigen taal is gaan houden. Erik: “Het blijft moeilijk om in 
een andere taal je gevoelens en je bedoelingen goed te verwoor-
den. Ik heb dan ook enorm respect voor collega Cor die vloeiend 
Oekraïens spreekt. Een taal goed leren spreken is zwaar, je moet 
liefde voor taal hebben om je in een taal goed te kunnen uitdruk-
ken. En zeker wanneer je lange tijd in het buitenland verblijft en 
werkt, is communicatie in geloofsoverdracht voor predikanten 
erg belangrijk. De cultuur in Zuid-Afrika heeft ons gevormd in 
onze gereformeerde traditie. In Zuid-Afrika hebben de Vrije Gere-
formeerde Kerken een mooie traditie, maar het is maar een deel 
van de gereformeerde traditie. Ik heb geleerd dat ’gereformeerd’ 
een veel bredere stroom is. 

Gelouterd
Na ruim vijftien jaar Oekraïne vindt Cor dat hij geleerd heeft wie 
hij is en wat hij kan. “Ik voel mij door Oekraïne meer gelouterd. 
Mijn motto is: doe wat je kunt, doe het goed, geef jezelf maxi-
maal!” Uiteraard zijn er ook levenslessen geweest. Die brachten 
hem en Joke dichter bij God. Vooral toen hun nog net niet  
geadopteerde dochtertje kwam te overlijden. Cor: “Dat zijn gees-
telijke lessen. Je mag delen. Delen in materieel opzicht maakt 
rijk, maar ook blij uitdelen van wat je te melden hebt en uitdelen 
van de rijkdom van God.” 

Verbinding
Als delen rijk maakt, geeft dat in Kiev of Oekraïne een extra 
boost? “Werken hier betekent cross-cultureel werken. Dat 

ontroert en verrijkt mij bijzonder genoeg steeds weer. Ik bedoel 
dit. Zelfs als je elkaars taal (nog) niet spreekt, ervaar je een 
band ondanks de barrières: de relatie van broeders en zusters 
in het geloof! Dát is de verbinding in de liefde van God!”, vindt 
Cor. Verder was het een verrassende ontdekking voor hem hoe 
het fundament van zijn studie tot zijn recht kwam. Zijn tijd in 
Oekraïne leerde hem dat zijn opleiding in Kampen een grondige 

en gedegen opleiding is geweest. Daarvoor heeft hij veel meer 
waardering gekregen. Cor: “Wat ik ook meer en meer zie is de 
noodzaak, dat we moeten blijven leren. Dat leren zou niet moe-
ten ophouden bij onze belijdenis. Openbare geloofsbelijdenis 
is niet je zwemdiploma halen, zo van: ik kan het, nu ben ik dus 
klaar!’ Nee, nu begint het echt!”

Weer in Nederland wonen en leven zal wennen zijn. “Ik ben een 
beetje bang dat ik graag terug wil naar Oekraïne. Ik heb wel een 
ruimere blik gekregen en ik ben positief gestemd over het werk in 
Nederland. Ja, er is veel discussie, soms geneuzel over pietluttig-
heden. Dat heeft als risico dat het al onze energie opzuigt. Maar 
laten we vooral trots zijn op onze Heer Jezus Christus en Zijn 
goede boodschap actief uitdragen!”

“OPENBARE GELOOFS- 
BELIJDENIS IS NIET JE  

ZWEMDIPLOMA HALEN”

beeldverhaal

OEKRAÏNEWEEK IN BEELD:  
VAN DAG TOT DAG

Zondag 10 maart 
1 Alex in Zeewolde. Hij vertelt dat hij is afgestudeerd en verbonden 
is als bestuurslid aan het seminarie te Kiev. Alex studeert tot eind 
augustus in Kampen aan de TU. Daarna keert hij terug naar Oekraïne 
en wil daar samen met zijn vrouw Julia een kerk stichten in Holan 
Pristan. 

2 Julia Blyzniuk ziet zichzelf in de schappen van de kerken liggen. Ach-
terop het eerste nummer van Naast 2019 vertelt zij over haar geloof.

3,4 Een uitstapje buiten de regio: Ommen verwelkomt een grote dele-
gatie uit Oekraïne. Een YouSee groep uit Ommen reist deze zomer af 
naar Ruda. Misja Tarasiuk vertelt over zijn privéleven en de gemeente 
in Zhytomyr. Ds. De Hullu wenst de delegatie uit Oekraïne een mooie 
week toe.

432

5

6

1

Maandag 11 maart
5 Wasja Pylypenko en Erik van Alten bezoeken de catechisatiegroepen in ’t Harde. 
De jeugd krijgt info over het seminarie en de kerk van Rivne en Stephan. Dominee 
Pylypenko leert ze een Oekraïens lied aan. Er worden ook catechisatielessen gehou-
den in Veenendaal met Iryna en Maxim en in Hattem-Centrum met Oleg en Misja.

Dinsdag 12 maart
6 Seniorenlunch in Veen-
endaal. Een leuke opkomst 
waar belangstellende 
55-plussers genieten van 
presentaties, muziek, zang 
en lunch door en met de 
Oekraïense gasten.
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Vrijdag 15 maart
14 Miniconferentie in Hattem. Oekraïners schrijven hun wensen omtrent partnerschap, studie, 
ondersteuning en contacten op een poster.

15 Gastgezinnen uit de regio worden bedankt voor de opvang van de Oekraïense gasten.

16 Slavik geniet van een heerlijke maaltijd tijdens de miniconferentie.

13

1211

14 15
7

9
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10

Woensdag 13 maart 
7,8 Biddag in Veenendaal. Veel belangstelling 
voor de biddagbijeenkomst met kinderen. Alex 
vertelt van zijn werk en studie, terwijl Julia foto’s 
laat zien van een zomerkamp. 

9 Erik van Alten, Iryna en Maxim zijn te gast op 
de biddag met kinderen in Doesburg. De kinderen 
mogen in Oekraïense kleding op de foto.

10 Alex Blyzniuk is afgestudeerd aan het seminarie en doet een vervolgstudie in Kampen. Op Biddag 
preekt hij in Ermelo voor het eerst in een Nederlandse gemeente. Er wordt in het Engels gepreekt en 
dominee Pieter Frans de Boer vertaalt. 

Donderdag 14 maart 
11 Zendingsmiddag in Ermelo voor belangstellenden uit het 
midden en oostelijke deel van de regio. De hele Oekraïense 
delegatie is aanwezig en de studenten geven presentaties 
over hun gemeenten en studie.

12 Cor Harry van en Erik van Alten vertellen over hun werk in 
Oekraïne. 

13 De Oekraïense delegatie in gesprek met het bestuur 
van Oekraïne Zending. Er wordt gesproken over een nieuw 
contract met de UERC-kerken. Vervolgens is er een gesprek 
tussen de besturen van de Oekraïne Zending en het seminarie 
(ERSU).

16

17 18

19 20

21 22

Vrije tijd
17 Iryna en Maxim op de Ginkelse Heide. 

18 Michiel Sytsma en Maxim proosten op 
Nederland en Oekraïne.

Zondag 17 maart
19 Oleg en Misja zijn aanwezig in de 
ochtenderedienst van Putten en worden 
ontvangen door Z&H-voorzitter Simon 
Hiemstra. Dominee Jelle Drijfhout 
preekt, Marieke Dwarshuis vertaalt de 
presentaties van de Oekraïense mannen.

20 Wasja Pylypenko en Cor Harryvan 
tijdens de middagdienst in Veenendaal. 
Wasja preekt en Cor vertaalt.

21 Misja en Oleg bezoeken de 
middagdienst in Zeewolde. Een hartelijk 
weerzien met de YouSee groep van 
Zeewolde.

22  De Oekraïneweek zit erop! Moe van 
de vele kilometers die zijn gereden door 
de beide provincies, maar Alex en Julia 
hebben genoten!
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“M ijn moeder vertelde mij over de 
Gereformeerde Kerk in de stad 
Svalyava, en zij nam mij vervolgens 
vijf jaar lang mee naar die kerk. Ik heb 
altijd alle erediensten uitgezeten, maar 

ik begreep niets van God en geloof. Ook ging ik naar 
de zondagsschool, ik speelde daar graag, maar eerlijk 
gezegd, behalve de spelletjes, herinner ik me niet veel 
meer van de Bijbelverhalen die ze me daar vertelden. 

Als tiener, onder de invloed van ongelovige vrienden, 
hield ik op met naar de kerk gaan. Ik dacht ook niet 
meer na over God. In 2010 verhuisde ik naar Kiev. Mijn 
broer ging in die tijd naar de Presbyteriaanse Kerk ’Big 
City’. Ik ging met hem mee en werd zelfs lid van die 
kerk. Daarna is de kerk voor mij alles geworden: een 
thuis, een familie. 

In de kerk leerde ik voor het eerst wat echte christelijke 
relaties tussen mensen betekenden. Dankzij deze 
nauwe onderlinge relaties tussen de kerkleden, dacht 
ik dieper na over God. Hij werd mijn Verlosser, mijn 
hoop en mijn doel in het leven. Ik probeer Hem elke 
dag van mijn leven te dienen. Geloof maakt mijn hart 
sterk en stelt mij in staat tot diepe kennis. 

Mijn weg naar redding is voor veel mensen niet zo 
interessant... Sommige personen vertellen hoe ze 
na zeer moeilijke levensomstandigheden tot geloof 
kwamen. Mensen houden van dit soort levensverhalen 
die, om zo te zeggen, ons ’brood en spelen’ geven. 
Maar ik probeer te laten zien dat het niet belangrijk 
is hoe ons leven was vóórdat we God leerden kennen. 
Of we nu relatief correct leefden of drugsverslaafden 
waren, of dat we in God gingen geloven, rennend 
tussen de madeliefjes over het veld of bijna stervend 
waren aan een vreselijke ziekte, het belangrijkste dat 
ik wil laten zien is dat het leven zonder God zinloos is! 
Als we niet met Hem bezig zijn, dan hebben we niets. 
Alleen dankzij het geloof in God, krijgt mijn leven kleur 
en betekenis!”

 →  Iryna Mihovich-Kapitsa uit Swaljawa, Oekraïne. 
Onderwijzeres godsdienstlessen, jeugdwerker en 
student seminarie te Kiev

 IK  
GELOOF


