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CONCEPT VERSLAG  4E ALGEMENE VERGADERING VAN DE OEKRAÏNE ZENDING 
OP 3 NOVEMBER 2018, IN DE REHOBOTHKERK TE ERMELO 

 
1. Opening  
Br. Rients Boiten, voorzitter van de Raad van Toezicht opent de vergadering. Hij heet iedereen 
hartelijk welkom.  We zingen met elkaar Ps. 2: 1,4. Hij leest met ons uit Gods Woord Matt. 25: 31 vv , 
de profetie hoe Jezus zal rechtspreken aan het eind van de tijd, waarbij hij zal kijken in hoeverre wij 
naar zijn “kleinen” hebben omgezien. Hij vraagt God een zegen over ons samenzijn. Daarna heet hij 
ons nogmaals welkom, in het bijzonder Alex Blyzniuk, Lara Hooiveld-Bijlsma als onze nieuwe eerste 
secretaris, en Geert Venhuizen, die samen met Bert Haaksema ons nieuwe financiële koppel gaan 
vormen. We zijn dankbaar dat deze functies nu zijn ingevuld. Met kennisgeving afwezig is Reinier 
Wiskerke, die intussen afscheid nam. Verder is er geen kennisgeving.  
 
We hebben gelezen over Woord en daad. Die vormen samen het watermerk van het Koninkrijk. Daar 
zat vroeger een bijna waterdichte scheiding tussen, maar dat is nu niet meer zo. Dat geldt ook voor 
ons werk in Oekraïne. De ontwikkelingen gaan daar gelukkig in de goede richting. Volgend jaar hopen 
Cor en Erik te vertrekken. De samenwerking wordt alleen al daardoor anders. We gaan op weg naar 
een zusterrelatie. Blijvende relaties tussen Nederlandse en Oekraïense gemeenten moeten gaan 
groeien.  
 
Dat geldt ook voor het werk aan het seminarie. De board bestaat nu al uit Oekraïners. En op termijn 
hopelijk ook de staf. Belangrijke stappen moeten we zetten, met als doel, dat de gereformeerde 
theologie mag opbloeien daar. Het beleidsplan zet de piketpaaltjes uit voor de toekomst. Een goed 
startdocument om verder beleid te ontwikkelen. 
 
Deze vergadering komen de jaarstukken aan de orde, zoals dat statutair ook is vastgelegd. Daarnaast 
willen we luisteren naar Alex. We zijn dankbaar voor de tijd die we achter ons hebben liggen. Het jaar 
2017 komt formeel aan de orde, en we weten uiteraard ook hoe het verder ging in het lopende jaar. 
Dankbaar mogen we zijn voor wat de Heer ons aan mogelijkheden heeft gegeven.  
Het zendingswerk heeft ons hart. Daar werken we graag in mee. We zetten onze kennis in, we laten 
onze betrokkenheid zien in de gemeenten, en maken als het kan ons watermerk zichtbaar. Naar 
Matt. 25! Vandaag is het ook voor ons persoonlijk de vraag: maak dat watermerk zichtbaar, en 
activeer waar nodig en mogelijk de achterban. Er is verbondenheid in Christus.  
 
1.1. Vaststellen van de agenda. 
Slechts drie kerken hebben zich afgemeld voor de Algemene Vergadering, de rest is er allemaal. We 
zijn blij met de opkomst. We kunnen de agenda volgen zoals is voorgelegd. 
 
2.  Statutaire agenda punten 
2.1 Verslag Algemene Vergadering 20171104 (bijlage 3) 
Het verslag blijkt hier en daar niet te zijn aangekomen. Daardoor kon men er ook geen kennis van 
nemen. Zes kerken krijgen het verslag alsnog. Zij krijgen het voorbehoud, om later desgewenst 
alsnog opmerkingen te maken. De afgevaardigden die het verslag wel konden lezen, hebben verder 
geen opmerkingen.  
 
2.2 Vaststellen van het financieel jaarverslag 2017 (bijlage 4,5) en de begroting 2019 (bijlage 6)  
We nemen eerst de toelichtende tekst, en daarna de cijfers door. 
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a. Opzet Jaarrekening 
Bij het  tekstuele gedeelte wordt eerst een algemene opmerking gemaakt: Ik moet het werk van de 
Oekraïne Zending in mijn eigen gemeente verkopen. Maar de verslaglegging zit soms zo ingewikkeld 
in elkaar, dat het maar lastig is om te begrijpen. De opzet is soms wel erg gedetailleerd, en naar het 
lijkt ook dubbelop. Wat moeten we bijvoorbeeld met een geconsolideerde jaarrekening? Dat 
verkoopt gewoon slecht, ook naar eigen mensen toe. 
Antwoord Raad van Toezicht: Deze opzet is de manier waarop het gegroeid is. Maar we moeten 
inderdaad naar een manier waarop het beter is opgezet, en helder wordt gepresenteerd. Vanuit het  
bestuur wordt opgemerkt, dat het jaarverslag in deze opzet inderdaad een wat moeizaam stuk is 
geworden. Dat hebben we willen opvangen door dit voorjaar een speciaal nummer van de regionale 
Naast te laten uitkomen, dat op een handzame manier de hoofdzaken van het afgelopen jaar 
samenvat. Dat nummer is eventueel op de site van VN terug te vinden. Mogelijk gaan we in de 
toekomst naar een soort brochure. 
 
Br. Arjen Tompkins uit Ede-Noord heeft complimenten voor het gedegen document dat is gemaakt. 
Een goede opzet, met grondige informatie. Hij heeft een vraag over de aankoop van het seminarie: 
hoe zit dat met de lening, kan het geen gift worden? En komt het goed met de achterstallige quota. 
Daarnaast heeft hij een vraag wat we eigenlijk doen aan de algemene reserve, die wel hoog is voor 
non-profit organisatie als de Oekraïne Zending. 
Antwoord: We hebben voor de vorm van lening gekozen, om te borgen, dat het gebouw in de 
toekomst wel gebruikt moet worden voor het doel, waarvoor het geld is gegeven. Met deze 
constructie hebben we een voet tussen de deur, om eventueel te kunnen ingrijpen. De Amerikanen 
hebben een iets andere manier van geven. Daar wordt niet door kerken gegeven maar door 
personen en organisaties. Er is geen achterban waartegen je verantwoording moet afleggen. Het 
pand is eigendom van het seminarie, en het seminariebestuur maakt het beleid. Wij hebben daar 
vanuit Nederland formeel gesproken niets in te brengen. Dan moet je wel duidelijk maken, dat er nog 
een morele verplichting is rond het onderwijs. 
De vorderingen over de afgelopen jaren, komen in de komende jaren volledig binnen, daar zijn goede 
afspraken over gemaakt. 
 
De reserve op de begroting is inderdaad groot. Maar onze bedoeling is echt niet om op te potten. 
Volgend jaar, als we de zaken en ontwikkelingen waarschijnlijk iets beter kunnen overzien, zou het 
quotum wel kunnen worden aangepast. Maar dit jaar is verlagen nog niet aan de orde. We moeten 
voor de komende twee jaar nog rekenen op kostenposten voor onze uitgezonden mensen. Zodra die 
posten anders worden, kun je ook zoeken naar andere mogelijkheden om ons werk voort te zetten. 
Misschien op een andere plek in Russischtalig gebied, dat past binnen onze doelstelling. En vanuit het 
seminarie ontstaan ook nieuwe contacten. Stel dat dit niet mogelijk is, of niet gevonden wordt, kan 
het quotum waarschijnlijk omlaag. 
 
b. Rekening en begroting 

- De lening staat geboekt bij de uitgaven, de € 20.000,-- van de aflossing staat op de balans, 
maar loopt dus niet via de resultaten rekening. 

- Kan het quotum echt niet met bijvoorbeeld 1 euro omlaag. Wij zitten in de luxe positie dat 
wij het niet bij elkaar hoeven te harken, een beetje interen kan toch geen kwaad? 

- De bijdragen bestaan voor een derde deel voor de bijdrage aan de Verre Naasten, zijn daar 
geen harde afspraken over te maken? 

Antwoord 1:  Dat is een technische zaak, die zo voor de helderheid is opgezet. Beide zien we volgend 
jaar gewoon weer terug. Ze worden nergens verstopt. 
Antwoord 2:  Daar hebben we het net over gehad, dat antwoord blijft staan. 
Antwoord 3: De andere regio’s zijn praktisch afhankelijk van VN, wij niet. Maar VN ondersteunt ons 
dan wel met de steun aan TRW. De afspraak is landelijk gemaakt, dat de bijdragen van de 
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kerken/leden loopt via de bijdragen aan de regionale samenwerkingsverbanden. Daar houden wij 
ons aan. 
 
De verklaring van de accountant wordt voorgelezen. De rekening en begroting worden vastgesteld. 
De boekhouders/penningmeester krijgen decharge van hun werk over 2017. Met bijzondere dank 
voor het vele werk dat er in is gestoken. 
 
3.  Strategisch Beleidsplan 2020-2024 (bijlage 10) 
Het strategisch beleidsplan wordt gepresenteerd door Wouter Pansier, algemeen voorzitter, en Jelle 
Drijfhout, voorzitter van de commissie Visie en Strategie. 
We zijn twee keer bij de synode van de UERC op bezoek geweest, en hebben expliciet gevraagd naar 
ideeën voor de toekomst, die zij zelf hadden. En daarnaast is het intern aan de orde geweest in een 
samenkomst met de commissies Z&H. V&S heeft zich vervolgens in voortgaand overleg dit plan 
geproduceerd.  
Vraag vanuit Ermelo: Hoe kun je bouwen op een blijvend quotum? Bij verlagen ontstaat er als het 
goed is ook ruimte voor meer mogelijkheden. Hoe zit het met de kansen voor lokale projecten? 
Antwoord: Er zijn allerlei plaatselijke initiatieven, op die zelfde voet zou uiteraard Ermelo ook wat 
kunnen gaan doen. Maar we moeten oppassen, dat we dit vragen eigenlijk alleen maar met de 
gedachte aan het ter plaatse sluitend krijgen van de begroting. Verlaging van het quotum geeft dan 
op zich dan wel een sluitende begroting, maar geeft maar zelden ruimte voor nieuwe activiteiten. 
Zowel bestuur als Raad van Toezicht zijn het erover eens, dat we afgezien van misschien 
noodzakelijke bezuinigingen ter plaatse – dat kan gewoon nodig zijn – we op dit moment nog niet 
voor 100% kunnen inschatten, hoe de situatie over 2 à 3 jaar is. Als we wat verder zijn, komen we er 
allicht toe om te kijken naar het quotum. We proberen op de ontwikkelingen in te spelen, en zo kan 
er ruimte ontstaan voor activiteit op lokaal niveau. Dat kan. Maar tegelijk moeten we beseffen, dat 
we elkaar op regionaal niveau nodig blijven houden voor bijvoorbeeld de instandhouding van het 
seminarie. En we moeten waken over de expertise die aanwezig is.  
Daarop willen we aandringen, als kerken nadenken over eventueel afbouwen. We mogen elkaar 
dringend aanspreken op onderlinge solidariteit. Plaatselijke kerken hebben de vrijheid om hun beleid 
vast te stellen. En dan moeten ze soms hun bijdragen aanpassen. Een enkele gemeente is daarom 
afgehaakt. Maar we moeten wel focussen op de doelstelling die we ook met elkaar hebben 
afgesproken. We gaan naar de verzelfstandiging van de kerken in Oekraïne. De steun moet zover 
mogelijk worden afgebouwd.  
Vanuit de vergadering wordt benadrukt, dat we ons voor de toekomst niet te grote zorgen moeten 
maken, we zijn toch overtuigd, dat God zorgt? In het traject van verzelfstandiging moet je steeds 
meer het initiatief bij hen neerleggen. Dat is de goede richting. Het beleidsplan is een prima stuk. We 
missen alleen nog de financiële paragraaf bij het verhaal. 
 
In reactie merkt de RvT op, dat die verzelfstandiging al jaren de bedoeling is. Maar we beseffen ook, 
dat de plaatselijke kerken in Oekraïne de komende jaren afhankelijk blijven van onze steun. Ze zijn 
gewoon te klein om zelf hun broek op te houden. Het zal iets worden van wel zelfstandig, maar waar 
nodig ondersteuning. Ook dat is meegenomen in het contact met de UERC. En wij moeten het 
verwerken in ons beleid. Het bestuur bekijkt de mogelijkheid om bij dit plan een financiële paragraaf 
te zetten. 
 
Het is sowieso een hele puzzel om soms forse geldbedragen naar Oekraïne te krijgen. Maar er 
ontstaat nu een nieuwe dynamiek. Men werkt daar steeds zelfstandiger. Dat moeten we verder 
uitbouwen. Wel wil het bestuur er de vinger bij leggen, dat we nog steeds de aanvragen voor 
projecten vanuit de UERC moeten monitoren, omdat het anders zomaar verzandt. Maar er komen 
inderdaad andere tijden. De gemeenten van de UERC hebben intussen allemaal een eigen gebouw en 
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een eigen voorganger. Dat moet ook in de toekomst natuurlijk wel gefinancierd worden. En de 
ingediende begrotingen zijn ter plaatse niet altijd even transparant. 
 
Er wordt ook nog geïnformeerd naar de pensioenvoorziening van de voorgangers in de UERC.  
Reactie: Er staat nu een bedrag gereserveerd voor de twee gezinnen Harryvan en Van Alten. Als dat 
minder wordt omdat ze uit Kiev weggaan, ontstaat er misschien ruimte voor steun aan een specifiek 
fonds. Maar hoe is dat op afdoende manier te realiseren? Er is nog geen zicht op een echt duurzame 
oplossing voor dit punt. Daar moeten we in de naaste toekomst goed over gaan nadenken. Mogelijk 
levert het seminarie nog iets op via verhuur of iets dergelijks. De vergadering vraagt het bestuur hier 
met voorstellen over te komen. 
 
Ook wordt gevraagd hoe we de vragen in dit opzicht benaderen. Is het vanuit onze focus in 
Nederland, of vragen ze er inderdaad zelf om, vanuit hun eigen perspectief? En wat is er dan nodig in 
die context? De vraag blijkt opgekomen te zijn in de kring van de UERC zelf. De vraag is wel, of je als 
bestuur iets als een vastgoedbeheerder moet willen worden. In de Oekraïense cultuur wonen de 
ouderen op het land, hebben een eigen tuin, en zo onderhoudt men elkaar. De predikanten zitten 
niet in die verbanden, en kunnen zich ook niet zomaar in dat patroon begeven. Zij zitten in een wat 
andere context, en moeten van het evangelie kunnen leven. 
 
Vanuit de RvT komt de belofte, dat er een financiële paragraaf komt bij het nieuwe beleidsplan. 
Mogelijk roepen we voor de bespreking van het plan een extra Algemene Vergadering bij elkaar. Dan 
is er allicht ook nog iets meer ruimte om over toekomstig beleid te praten. 
 
3a  Brief Ede-Noord 
De kerkenraad van Ede-noord heeft het bestuur gevraagd om een plan rond het aanpassen van de 
quota te mogen toelichten. Bestuur en RvT geven daarvoor de ruimte. 
Br. Jan de Jong krijgt het woord: Het is ook onze passie om het geloof wereldwijd te delen. Er gaan 
vanuit onze gemeente groepen naar Oekraïne, en naar Zuid-India. Mooi om dat te doen. Er blijkt in 
de gemeente een grote betrokkenheid op het werk van de zending, de verkondiging van het 
evangelie. Naast het werk in Oekraïne doen wij ook dus werk in India. Op dit moment geven drie 
gemeenten in Gelderland € 3000 extra voor dat werk. Daar breidt het werk zich de laatste tijd sterk 
uit. Er kwam een zeer dringende vraag om meer steun. Toen gaf de kerkenraad opdracht om de 
uitgaven meer in balans te brengen. En dat terwijl de vraag uit Zuid-India om extra steun echt 
dringend was. Ze vroegen niet enorme bedragen, wel geld voor zaken die hard nodig zijn. Dat willen 
we ook daar geven. We blijven volkomen achter het werk in Oekraïne staan, maar we willen wel 
aangeven, dat we de bedragen willen gaan aanpassen. 
 
Br. Boiten geeft aan: we hebben allemaal getekend voor de overeenkomst, dat we het zendingswerk 
gezamenlijk ondersteunen. Wie zich terugtrekt, heeft statutair gezien nog zeker twee jaar de plicht 
om het volle bedrag te blijven betalen. Het is op zich goed, om een probleem in dit opzicht aan de 
orde stellen, maar we gaan hierin niet speciaal sturen. Dit moet op een Algemene Vergadering als 
vandaag besproken worden.  
 
Uit de vergadering komt de vraag, waar we eindigen, als er meerdere kerken dit soort bewegingen 
maken. Antwoord van br. De Jong: Laat het duidelijk zijn, dat wij in Ede in feite te maken met twee 
RSV’n! Wij geven onze bijdragen voor twee zendingsterreinen. Dit is niet een kwestie van een extra 
lokaal project of iets dergelijks. Dat gebeurt in Ede zelfs ook nog, bijvoorbeeld een project van een 
gemeentelid in Suriname. Zo zullen andere gemeenten ook hun eigen projecten kennen. 
 
Van de kant van de RvT wordt gesteld, dat wij met z’n allen de verplichting zijn aangegaan de 
Oekraïne Zending te steunen. Uiteraard zijn van onze kant niet in staat om in te schatten hoe kerken 
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ter plaatse ervoor staan. Wel willen we herinneren aan de afspraken die er gewoon liggen. Als we het 
quotum algemeen zouden aanpassen in dezen Ede ter wille te zijn, komen we in de knel.  
Br. Jan de Jong stelt, dat Ede zich gewoon aan de afspraken wil houden. We stappen er niet uit. We 
nemen mee wat er hier is gezegd, ook door de andere afgevaardigden, overwegen een en ander, en 
komen dan later met de mededeling wat we ermee doen. 
 
Dit komt terug, eventueel op de mogelijke extra AV in het voorjaar. 
De voorzitter geeft nog een korte toelichting op de procedure, zoals die vermeld staat in de statuten 
rond opzegging en soortgelijke bewegingen. Kerken zijn zelfstandig, en mogen hierin besluiten 
nemen. Maar dat heeft natuurlijk wel financiële consequenties voor de anderen. Welke projecten 
hebben dan de voorrang. Laten we goed beseffen dat we elkaar heel duidelijk nodig hebben.  
De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng. 
 
4.  Wijzigingen bestuursleden 
Voor dit punt vraagt de voorzitter, Rients Boiten, twee oude bekenden naar voren. Jos Colijn, en 
Heeres Heres.  
Jos neemt afscheid, omdat hij nu 100% in dienst komt van de Theologische Universiteit in Kampen. 
Jos nam indertijd het werk van Martin Nap over in Oekraïne, en heeft dat twaalf jaar volgehouden. 
Zo zette hij een groot stempel op de middenfase van het werk daar. Tot voor kort was je nog 
parttime verbonden aan ons werk. Maar per 1 januari stopt het nu helemaal. We danken je en vooral 
God voor wat Hij in je gaf.  
Heeres Heres had al afscheid genomen, maar werd door het tussentijdse vertrek van Koos van Loo 
als secretaris gevraagd om ad interim in te vallen, tot we een nieuwe hadden gevonden. Hij was 
ertoe bereid. Dat maakt ons bijzonder dankbaar. De vergadering stemt met applaus in. 
Jos neemt nog even het woord. De verhouding in werk werd steeds meer TU Kampen en steeds 
minder OZ. Nu is het moment gekomen om officieel helemaal afscheid te nemen. Dat betekent 
overigens niet dat de band helemaal verbroken wordt, want op vrijwillige basis wil hij best nog wel 
eens wat doen. Hij brengt dank aan God, voor wat er in Oekraïne mocht gebeuren. God geeft rijke 
mogelijkheden voor het werk. God bouwt verder aan zijn Koninkrijk. Er is nog veel te doen. Benieuwd 
naar het vervolg!  
Beiden worden bedacht met een bos bloemen. 
 
De agenda meldt, dat in de Raad van Toezicht Jan Mul (secretaris) en Pim de Wilde (penningmeester) 
aftredend zijn, maar graag nog een termijn willen gaan. Ze worden onder applaus herbenoemd. Ze 
worden bedankt en bemoedigd met een bos bloemen. 
 
Het bestuur heeft een gedaanteverwisseling ondergaan in de loop van dit jaar. Koos van Loo trad 
eerder dit jaar af, Reinier Wiskerke had zijn afscheid al eerder aangekondigd, maar bleef uit 
solidariteit aan tot er nieuwe mensen waren gevonden. Die zijn er nu, en kan hij echt definitief 
afzwaaien. Ook de 2e secretaris, Diederik Ensing, treedt per vandaag af. Hij heeft wat rust nodig om 
energie voor thuis te hebben.  
 
Nieuwe bestuursleden zijn Lara Hooiveld-Bijlsma als eerste secretaris, Geert Venhuizen als 
penningmeester, en Bert Haaksema als boekhouder. Het heeft lang geduurd om nieuwe krachten te 
vinden, maar hier zijn ze dan. Ze ontvangen allemaal een bloemetje, als bemoediging.  
Ook Marianne Heidema (lid bestuur voor V&C) krijgt een bos bloemen, zij wordt benoemd voor een 
tweede termijn. Met dank voor het werk dat in de afgelopen tijd is  gedaan. 
Ook ten aanzien van Koos van Loo spreekt de voorzitter woorden van dank. In de anderhalf jaar van 
zijn werk als 1e secretaris heeft hij veel werk verzet, waarvoor hartelijk dank. 
 
5.  Pauze 
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6.  Bijdrage Alex Blyzniuk 
Alex is adoptiestudent geweest van de GKv gemeenten in Ermelo, Wezep en Zeewolde, was 
hulppredikant in Tavrieske en studeerde af aan het seminarie in Kiev. Nu zit hij in het bestuur (Board) 
van het Seminarie. Zijn ambitie en passie voor theologie brengt hem nu naar Nederland en sinds 1 
september studeert hij aan de Theologische Universiteit in Kampen. Samen met zijn vrouw Julia 
hoopt Alex een goed studiejaar en verblijf te hebben in Nederland. Graag vertelt hij over zijn 
vervolgstudie, het seminarie en de eerste indrukken in Nederland. En natuurlijk maken we ook 
kennis met zijn vrouw Julia, die hij deze zomer trouwde. 
 
Wouter, de voorzitter van het bestuur, introduceert Alex. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om 
te melden, dat het bestuur het Student Adoptie Plan (SAP) onder de loep gaat nemen. De 
commitment ermee is hoog. Maar we moeten constateren dat het doel van het plan niet wordt 
gehaald. Niet alle partijen zijn er onverdeeld gelukkig mee. Er komt iets van een evaluatieronde.  
Het gesprek gaat overigens verder in het Engels, maar dat is voor de meesten geen probleem. Alexiy 
en Julia worden gevraagd naar voren te komen. Terwijl de beamer een paar beelden toont van hun 
trouwdag krijgen ze onze felicitaties, vergezeld met een paar presentje. Ze vinden het fijn om in 
Nederland te zijn: een mooi schoon land, met vriendelijke mensen. Waar Julia in Oekraïne een baan 
had, is haar baan hier voorlopig vrouw te zijn van Alex. 
 
Dan krijgt Alex het woord, om te vertellen van zijn visie op de toekomst van het werk in Oekraïne, 
zoals hij dat ervaart en ziet. Welke band zal er naar zijn idee in de toekomst zijn tussen de UERC/het 
seminarie en de Oekraïne Zending? Hij vertelt daarvan aan de hand van een aantal dia’s 

1. De band tussen ERSU en OZ in de toekomt. 
Hier dankt Alex allereerst voor de band die er al lange tijd ligt. Voor onze gebeden, voor wat 
we geven, en voor alle werk, dat er al is verricht. 
a. De staf zal verder uit Oekraïners moeten bestaan. Dat geldt ook voor de president, de 

leiding van het ERSU moet overnemen. Hij moet een persoon zijn, die de context grondig 
kent, en daarnaast ook nog praktische zaken kan aanpakken. 

b. De board moet steeds meer eigen verantwoordelijkheid oppakken, als het gaat over de 
structuur van het seminarie, het personeel, en de bronnen waaruit we gevoed worden. 
Daarbij is het wenselijk, dat de wederzijdse betrekking blijft. We kunnen daarin elkaar 
dienen. Het is ook een taak voor de board om te zorgen voor goed personeel. Een zaak 
van zorgvuldige opbouw. Met bronnen bedoel ik dan niet enkel financieel. Dat de 
verantwoordelijkheid van alle kerken. De bijdragen moeten toenemen. Maar het is ook 
zaak geestelijk onze bronnen goed te raadplegen. 
De opleiding is ook nodig om de gemeenten goed te kunnen begeleiden.  

c. Hopelijk wordt het gebouw in de loop van 2019 geopend, intussen werken we aan een zo 
compleet mogelijk gebouw. En naar we hopen, kunnen we ooit in de toekomst onze 
eigen broek ophouden. 

2. De band tussen UERC en OZ in de toekomst.  
a. We moeten elkaar wederzijds blijven bezoeken. Zoals Veenendaal dat deed in Tavrieske. 

Dan zie je en proef je de context waarin we wederzijds leven. Dan kun je er thuis over 
vertellen. 

b. Er zijn ook andere gemeenschappelijke projecten mogelijk. Ik ben de laatste vier jaar 
betrokken geweest bij diverse jeugdconferenties. Dat zou ook in Nederland nader 
ingevuld kunnen worden. We waarderen buitengewoon, hoe jullie ons willen helpen 
meedenken. 

c. Steun in Kampen is onmisbaar. 
3. Voordelen van de extra studie in Kampen na het afronden van het seminarie. 

a. Zo kunnen het seminarie voorthelpen in de toekomst. 
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b. In Nederland studeren is een belangrijke ervaring. Je krijgt zo toch een bredere 
oriëntatie. Elk traject is per definitie incompleet, en kan via studie elders nog weer 
worden aangevuld met nog meer rijkdom. 

c. Mijn eigen studievaardigheden worden verbeterd. 
4. Plannen voor wanneer ik na Kampen terugkeer in Oekraïne. 

a. Ik hoop in de buurt van Tavrieske een nieuw kerkplantingsproject te starten. Hola 
Prystan is een snel groeiende stad met een prima infrastructuur. 

b. Er zijn meer dan genoeg connecties aanwezig: vriendengroepen, een goed lokaal blad. 
c. De plek is dicht bij Tavrieske, dus in de buurt van de moederkerk, voor de ondersteuning. 

 
In de dan volgende vragenronde wordt gevraagd naar de mogelijkheid hoe de UERC te 
ondersteunen, afgezien van geld? 
Alex reageert: dan moet je echt zoeken naar het gezamenlijk dingen doen. Anders zal de relatie 
doodbloeden. We moeten dus met andere woorden zoeken naar vormen van coöperatie. En dan 
moeten we het maar gaan ervaren. 
Andere vraag: wat kan het de kerk in het westen van Europa van jullie leren? 
Reactie: Dat kun je maar het beste aan mijn zijn zus in Tavrieske vragen. Ik heb er zo een-twee-drie 
geen antwoord op. We hebben vooral bemoediging vanuit Nederland nodig! 
Hoe zie je de toekomst van de UERC of wel het seminarie in verband met de oorlog in het oosten?  
Reactie: Die oorlog hindert ons echt. Tavrieske kan doorwerken, maar voelt elke dag de last van de 
oorlog, die nooit ver weg is. Om dat weg te krijgen zou druk van de EU richting Rusland misschien wel 
helpen. 
In Romeinen 1: 11,12 is sprake van wederzijdse bemoediging in het geloof, en het delen van 
geestelijke gaven. Dat willen we ook graag bereiken in ons contact! Alex kan het alleen maar 
beamen. 
 
De voorzitter, Wouter Pansier dankt Alex Blyzniuk hartelijk voor zijn leerzame bijdrage. De 
aanwezigen onderstrepen het met applaus. 
 
7. Project inrichting seminarie gebouw 
Er worden foto’s van het seminarie getoond, o.a. van het verhoogde dak, en we kijken naar een 
filmpje, waarin Erik van Alten een impressie van de verbouwing toont, en de inrichting van het 
nieuwe seminariegebouw promoot. Marianne onderstreept, dat we nu graag ook gericht actie 
voeren. Voor de specifieke doelen kun je het beste zoeken op de site. Dan kunnen ook groepen 
binnen de gemeente gericht deelnemen 
 
7a Promotie Oekraïneweek 2019 
Ieder wordt nog gewezen op de Oekraïneweek, die we weer in de biddagweek van 2019 hopen te 
houden. Er zit voor elk wat wils tussen, laat ieder goed uitzoeken wat hij wil, en dat melden. 
 
Namens het bestuur wordt nog even speciaal stilgestaan bij de afscheid nemers. Reinier nam al 
eerder afscheid, en nu is onze tweede secretaris Diederik Ensing aan de beurt. Al moet hij het verslag 
van deze vergadering nog maken, hij zwaait per vandaag officieel af. Hij krijgt net als de anderen een 
bloemetje. 
 
8. Sluiting met aansluitend een ontmoetingsmaaltijd 
We zingen ter afsluiting in het Oekraïens het gezang “Als een hert dat verlangt”, daarna dankt 
Wouter Pansier met ons, wenst ons smakelijk eten en een wel thuis. Daarna volgt nog de onderlinge 
ontmoeting aan de als altijd welverzorgde maaltijd. Daar wordt royaal gebruik van gemaakt. 


