Update over acties voor
Oekraïne – juli 2022
Uit Eilandennieuws Goeree‐Overflakkee:

Concert voor Oekraïne in Doopsgezinde kerk Ouddorp.
‘Wees welkom ‐ Laskva prosymo’. Deze uitnodiging gold voor
ruim 200 bezoekers van het prestigieus benefiet Zomerconcert
dat zaterdagavond in de kerkzaal van de Doopsgezinde
Gemeente aan de Dorpstienden in Ouddorp werd
gepresenteerd. Onder hen de collegeleden van de gemeente
Goeree‐Overflakkee, burgemeester Grootenboer en de
wethouders Van Putten en Eijkenduijn met hun partners, en
vertegenwoordigers van de drie stichtingen OZO/Onderlinge
Zorg Oekraïne, Kom over en help en Doopsgezind WereldWerk/
Muiltiply. Met een link naar de Doopsgezinde Gemeente
Ouddorp hadden zij gezamenlijk de schouders onder dit unieke
concert gezet voor steun en zorg aan de Oekraïense
hulpverlening.
Vier topmusici, Hanna Manokina uit Kiev op piano (door het
oorlogsgeweld met haar dochtertje gevlucht en tijdelijk nu
wonend in Dirksland), Thijs van Leer, Nederlands beste fluitist
en pianist, Joline Sperling op harp en Tabea Lanzke op blokfluit
oogstten met hun vertolkingen ovaties. Niet vergeten mag
worden de ‘ouverture’ van het programma waar de zesjarige
Solomiia Manokina op viool alle harten stal met haar vioolklanken van het Europese volkslied ‘Alle
menschen werden bruder’.

Universeel
Eigenlijk gaf burgemeester Grootenboer aan het eind van het concert al een beschouwende recensie.
“Wat was het mooie, een geweldige avond. Een lust voor de oren, mooi om te zien en te horen. Hier
blijk weer dat muziek universeel is en over grenzen gaat. Wat een begin ook met Solomiia”. De eerste
burger sprak ‐ in het Engels ‐ ook Hanna Manokina persoonlijk toe om haar te complimenteren met
haar kwaliteiten en virtuoos pianospel met meesterlijke uitvoeringen van werken van Claude
Debussy en van Oekraïense musici.

Indrukwekkend
En ja, van Thijs van Leer mocht verwacht worden dat hij met werken als Renaissance, Message
Magic, Sacré Coeur en Bist du bei mir (Johan Sebastian Bach), in perfecte afstemming met Hanna op
de piano, het optreden naar zijn hand zette en ook solo met De Wind en de Wolken als zangfragment
een daverend applaus uit de zaal creëerde. Het zou in deze meesterlijke reeks optredens de
prestaties van harpiste Joline Sperling en blokfluitiste Tabea Lanzje bijna onbesproken laten. Maar
niets is minder waar. Ook hier gold professionaliteit, goede timing en waar in samenwerking de
muziekwerken werden geëtaleerd, was er sprake van perfectie. “Je moet erbij zijn geweest en zo niet
dan heb je een muzikaal hoogstandje in dit zomerconcert echt gemist”, aldus een enthousiaste
bezoeker. U kunt het concert terugkijken op: https://youtu.be/XjjGZHmcRqo
(Een verslag van Jaap Ruizeveld in Eilandennieuws)
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Acties van Doopsgezind IJmond voor Oekraïne.
De Verenigde Doopgezinde Gemeente IJmond (VDGIJ) onderhoudt al 4 jaar contacten met twee
Grieks Katholieke parochies in het westen van Oekraïne. Voor het begin van de full‐scale oorlog in
het land van onze vrienden hielpen wij vooral bij de bouw en het herstel van de infrastructuur in de
dorpen Ladantsy en Pnjatin en bij het organiseren van verschillende activiteiten voor de bevolking.
Kort voor het begin van de pandemie hebben wij daar ook oogtesten verricht en gratis brillen
uitgedeeld. Tegelijkertijd was het ook het begin van contacten die zich geleidelijk over verschillende
delen van Oekraïne gingen uitbreiden.
Toen het nieuws van de Russische aanval ons bereikte, begonnen wij onmiddellijk op drie terreinen
te werken:
1. Onze predikant zocht contact met Oekraïense vrienden, vooral met degenen die dicht bij het front
zaten. In de daaropvolgende dagen en weken vonden er tientallen gesprekken plaats: met mensen in
schuilkelders, metrostations en op de vlucht. Steeds meer bekenden en onbekenden maakten
gebruik van dit luisterend oor. Daarna begon de pastorale hulp een meer materieel karakter te
krijgen. Tot op de dag van vandaag proberen wij hen financieel te helpen. Het mooie daaraan is dat
mensen die wij steunen vervolgens anderen helpen.
2. Wij zijn begonnen met fondsenwerving voor het werk van de Russischtalige Lutherse
Gemeenschap in Riga. Zij organiseerde hulptransporten naar de echte brandhaarden van deze
oorlog. Op de terugreis namen zij vluchtelingen mee, die in Letland huisvesting, financiële hulp en
steun bij het vinden van werk kregen. In het kader van deze samenwerking hebben wij ook een
oecumenisch centrum voor vluchtelingen in Krakau geholpen, dat door ds. Pavel Levoesjkan uit Riga
bij die gelegenheid "ontdekt" was. Wij financierden er de aankoop van een grote koelkast.
3. Op een gegeven moment vonden in “onze
dorpen” 12 vluchtelingengezinnen onderdak en wij
begonnen onze vrienden te helpen deze mensen te
verzorgen. Wij steunen ook de inwoners van
Ladantsy en Pnjatin, die in de territoriale
verdediging en aan het front dienen. Tijdens de
Oosterse Stille Week en de Paasdagen bezocht onze
pastoor beide dorpen, vierde met hun inwoners de
overwinning van het leven op de krachten van dood
en verderf, overhandigde geschenken en het eerder
ingezameld geld.
De waarde van de materiële hulp die in de laatste 3 maanden op deze wijze in Oekraïne terecht is
gekomen, bedraagt ongeveer € 35.000. Dit was natuurlijk alleen mogelijk dankzij de steun van het
netwerk van vrienden en bondgenoten dat in de voorbije jaren was ontstaan en dat nog steeds
groeit.
En toen verwelkomden wij de eerste vluchtelingen in Beverwijk. Het was op ons initiatief en in onze
vermaning dat de eerste ontmoeting met de burgemeester, gemeentebestuur en hulporganisaties
plaatsvond. Sinds Witte Donderdag hebben wij eenmaal per maand diensten die in het Oekraïens
en/of Russisch vertaald worden. Met Pinksteren nam ook een klein Oekraïens kinderkoor aan zo'n
dienst deel. Onze droom is dat onze kerk een plaats wordt waar Oekraïners elkaar kunnen
ontmoeten en verschillende eigen activiteiten kunnen ontplooien.
Verslag van Jarek Kubacki, voorganger VDGIJ
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Ondanks oorlog gaan zomervakantiekampen door.
Uit Dnipro komt het nieuws dat de kinderzomerkampen zullen doorgaan.
Het programma is wel sterk beperkt, maar juist onder de huidige
omstandigheden is het belangrijk om kinderen en gezinnen in deze crisis
van dienst te zijn.
Er worden kleine teams vanuit de doopsgezinde gemeenten in het oosten
van Oekraïne naar West‐Oekraïne gestuurd om samen te werken met
leden uit lokale gemeenten. Veel van deze gemeenten vangen een groot
aantal vluchtelingen op. Op dit moment vindt het eerste van drie geplande
kampen plaats in de stad Novoyavorivsk in de omgeving van Lviv.
Een volgend kamp zal binnenkort van start gaan in de Karpaten.
Kateryna Oliferovska (dochter van Maxym Oliferovski) van het New Hope Center in Zaporizhzha) is
één van de vrijwilligers in zo’n zomerkamp. Ze schrijft:
‘Ik kwam midden januari naar Duitsland, niet wetende dat ik hier zes maanden zou blijven in plaats
van de geplande anderhalve maand. Eén van de redenen dat ik naar Duitsland ging was om een
pauze te nemen van het kinderwerk in het New Hope Centrum en om uit te vinden wat God van mij
wil. Maar kinderen zijn me overal gevolgd en uiteindelijk heb ik op de Duitse basisschool bijna
hetzelfde werk gedaan als in Oekraïne. In deze tijd heb ik me gerealiseerd hoe graag ik Oekraïense
kinderen wil helpen om een leven te leiden in vrede, hoop en vreugde. Ik wil mijn kennis gebruiken om
‘het gebrokene’ te herstellen. Toen ik hoorde over een mogelijkheid om op zomerkampen te dienen,
heb ik geen moment getwijfeld.’

Hulpwerk vanuit Litouwen
In Litouwen zijn de doopsgezinde gemeenten doorgegaan met het
coördineren van humanitaire hulpreizen naar Oekraïne. Tijdens de vijfde reis
werden geld en voedselvoorraden in drie bestelwagens van Vilnius naar de
stad Lublin in Polen gebracht, om uiteindelijk te worden gebruikt voor de
hulpverlening aan Oekraïne. Van Lublin staken de teams de grens met
Oekraïne over en leverden de goederen af bij een opslagplaats in de
westelijke Oekraïense provincie Zakarpattia.
De stroom vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Litouwen is wel afgenomen,
desondanks werd een 17‐jarig meisje uit Mariupol onlangs naar de grens met
Slowakije gebracht. De Litouwse predikant Arturas Rulinskas spreekt zijn
dank uit aan allen die bijdragen aan deze acties, zowel financieel als in
gebed.

Het besef van onheil komt pas met het onheil zelf
De Oekraïense journalist Oleg Sheykevych schrijft over de recente aanslagen in Odessa:
‘De meeste mensen hebben de illusie dat de tragedie van de oorlog ergens daarbuiten is ‐ en dat die
ons niet zal raken. Totdat het besef van het onheil komt met het onheil zelf en de raketten dichter bij
huis inslaan. Deze illusie van veiligheid is gevaarlijk.’
Bid voor hen die geliefden verloren in deze aanval, en voor hen die geconfronteerd worden met een
verhevigde strijd in de Donbas nu Russische troepen de oostelijke stad Slovyansk binnentrekken.
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Doopsgezinde Broederschap Oekraïne bezorgd over beeldvorming
De doopsgezinde broederschap in Oekraïne (AMBCU) is
bezorgd over de ruis die tijdens het voortduren van de oorlog
ontstaat door de beelden van de oorlog op het nieuws.
Mensen zien foto's van gebouwen die als kaartenhuizen
ineenstorten, video's van groezelige kinderen in Mariupol die
in de rij staan voor brood en huilen als je met hen probeert te
praten. Op zich kloppen die beelden, maar er is ook een
andere kant van het verhaal en die wil men ook aan de wereld
tonen: ‘de ongelooflijke impact de vrijgevigheid van anderen
heeft.
Zo schrijft men:
‘Tijdens de oorlog moeten christenen zich verenigen om goed
nieuws te laten zegevieren. Er wordt zelden op het nieuws een
foto vertoond van een lachende eenzame grootmoeder waar
hulpgoederen werden bezorgd. Dat gebeurt ook en het effect
op mensen is misschien moeilijk te meten, maar meer dan eens
zijn mensen in tranen uitgebarsten toen ze voedsel of
medicijnen kregen. Weet dat uw giften en gebeden een
diepgaand effect hebben op het verlichten van het lijden van duizenden Oekraïners.’

Veranderingen in de opvang.
Maxym Oliferovski, de voorganger van New Hope in Zaporozhye schrijft:
‘De economie gaat steeds verder achteruit, de prijzen van voedsel, gas en de meeste artikelen stijgen.
We verdelen hulppakketten in Mukachevo, Zaporozhye, Dnipro, Novomoskovsk, Kiev, Kharkiv en
Donetsk. Wanneer we een voedselpakket geven aan een gezin in nood, beseffen we dat ze naast
materiële hulp meer nodig hebben. Er is ook grote geestelijke nood en we proberen daar ook op in te
gaan. Er worden relaties opgebouwd, waarin mensen vaak open staan voor het Evangelie.’
Maxym vervolgt:
‘In Zaporizhzhya werden mensen tot nu toe vrij kort opgevangen, maar dat verandert nu. In de hoop
snel te kunnen terugkeren, zoeken steeds meer mensen van middelbare leeftijd en ouder een tijdelijke
woonplek, die niet zo ver van hun eigen huis is. In het opvangcentrum in Mukachevo is dat anders,
mensen verblijven daar veel langer. Vaak zijn het mannen die Oekraïne niet kunnen verlaten vanwege
militaire restricties.’
De onophoudelijke aanvallen duren nu al maanden en er nog steeds geen uitweg in zicht.
Desondanks blijven Maxym en de medewerkers/vrijwilligers van het New Hope Center
onvermoeibaar doorwerken als een manier om handen en voeten te geven aan hun geloof.

Website voor mensen die op de vlucht zijn:
Er is een nieuw website geopend: www.shelterhouse.org.ua.
Deze website is bedoeld voor mensen die hulp zoeken, maar ook voor mensen die
hulp (willen) aanbieden. Men vindt daar informatie over de opvangcentra in
Oekraïne, maar ook informatie over de partners zoals Multiply, EMRO, MCC, en de
Oostenrijkse doopsgezinde broederschap.
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Uw (financiële) steun blijft nog steeds nodig.
Het leven in Oekraïne blijft moeilijk, zeker in de gebieden dichtbij de frontlinie.
Daarom is uw hulp nog steeds nog steeds hard nodig. Vanuit de Nederlandse doopsgezinde
broederschap is inmiddels meer dan € 60.000 (!) bijeengebracht, waarvoor onze hartelijke dank.
Uw bijdrage is daarom welkom op:

Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op met Gerrit Jan Romeijn, secretaris Doopsgezind WereldWerk:
secretariaat@dgwereldwerk.nl
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