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  VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste lezer,  
 

Terugblikken op het jaar 2021 doet het bestuur Oekraïne Zending op het moment dat we 
vooral bezig zijn met de verschrikkingen die Oekraïne getroffen heeft nu het in oorlog met 
Rusland is. We denken aan de zwartgeblakerde flatgebouwen en aan de stromen vluchtelingen 
zowel in het land als in Nederland. Het drama overschaduwd alles wat met het werk van de 
stichting Oekraïne Zending te maken heeft, en zet verleden en toekomst in ander perspectief. 
 
In 2021 maakten we ons zorgen over de coronapandemie, hoe dit doorwerkte op het leven 
van de gemeenten, hoe dat het werk van OZ beïnvloedde. We konden niet fysiek de reizen 
houden die we gepland hadden en veel vergaderingen van het bestuur vonden online plaats. 
Tijdens een paar van die bestuursvergaderingen waren ds. Wasja Pylypenko in maart en ds 
Murza in juni online te gast. 
 
Tussen twee coronagolven in was het dan toch het in september mogelijk om Oekraïne te 
bezoeken. Bezocht zijn de gemeente van Rivne, de rehabilitatiekliniek The Right Way, de 
kerkenraad van Kiev en het seminarie ERSU. 
 
In dit jaarverslag wordt in grote lijnen de indeling van het jaarplan 2021 gevolgd. 
Verantwoording die meer gedetailleerd de begrotingsposten volgt is te vinden in de toelichting 
op de jaarrekening. 
 
 
Wouter Pansier,  
voorzitter 

  

Het bestuur vergaderde meerdere malen in 2021 digitaal. Om de 
contacten te onderhouden met Oekraïne, werden predikanten uit de 
UERC-kerken als gast voor de bestuursvergadering uitgenodigd.  

 V.l.n.r: Marianne Heidema (secretaris), Wouter Pansier (voorzitter), 
Jaap Meijer (Voorlichting & Communicatie/ webmaster), Piet Houtman 
(notulist), ds. Slavik Murza (predikant van Svalyava) en Bert Haaksema 
(boekhouder) 
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SEMINARIE ERSU  
 
 
Oekraïnisering 
Het seminarie wordt inmiddels bijna geheel door Oekraïners gerund. Het proces van 
Oekraïnisering is daarmee goeddeels voltooid: in het bestuur zijn geen buitenlanders meer. 
Interim-president ERSU, Alister Torrens, wordt in zijn staf bijgestaan door drie Oekraïners. Er 
worden nog wel voor sommige vakken buitenlandse docenten ingevlogen, zoals bijv. dr. Van 
Gemeren. Op de site van het ERSU is een overzicht van namen van docenten te vinden. 
 
 
Sponsoring door OZ 
Voor de verbreiding van het evangelie is het seminarie van groot belang voor de vorming van 
predikanten, leiders zondagschool, enz. De stichting ondersteunt het Evangelisch-Refor-
matorisch Seminarie Ukraine (ERSU) op basis van een vijfjaren-overeenkomst. Praktisch 
betekent dit sponsoring van 50% van de begrote kosten, het onderhouden van goede 
betrekkingen en ondersteuning van studenten. 
 
Er zijn gemiddeld 40 studenten per leergang. Inmiddels mogen vier studenten afkomstig uit 
Belarus ook op financieel support uit Nederland rekenen. Aan het einde van 2021 krijgt nog 
slechts één student uit Zhytomir, Misha Tarachuk, financiele ondersteuning via OZ vanuit GKv 
Putten.  
 
Na het voorjaar, dat gekenmerkt werd door de corona lockdown en waarin alleen online lessen 
mogelijk waren, is in september het fysiek lesgeven hervat. Zij het van korte duur, want in het 
najaar moest de wijze van lesgeven alweer worden aangepast vanwege een nieuwe coronagolf. 
 
  

Bestuursleden OZ hebben als gasten enkele 
collegelessen bijgewoond en er zijn plezierige 
ontmoetingen geweest met studenten. 
 

De eetzaal in het seminarie. 
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ONTWIKKELINGEN SEMINARIE ERSU 

 
 
Seminarie viert 20-jarig bestaan 

Het seminarie vierde eind mei 2021 haar 20-jarig 

bestaan. Helaas gingen de festiviteiten aan de 

neus van het bestuur voorbij. Het besmettings-

risico door corona was nog te groot om naar 

Oekraïne af te reizen, maar de lezingen werden 

die dag online via YouTube uitgezonden.  

OZ geeft een gift voor het jubileum in de vorm 

van een cheque als tegemoetkoming voor de 

aanschaf van een airco voor de bibliotheek.  

 

 

Bestuursleden bezoeken ERSU 

In september heeft het bestuur meer geluk, de 

pandemie luwde iets en de twee bestuursleden, 

Wouter Pansier en ds. Jelle Drijfhout, reizen af 

naar Kiev. Er volgt o.a. overleg met dr. Erik van 

Alten, die opnieuw is overgekomen naar 

Oekraïne uit Zuid-Afrika en daar zijn laatste 

lessen geeft.  

 

 

Toekomstige interne organisatie 

Vanaf 1 september 2021 trekt Van Alten zich als 

president ERSU terug. Hij blijft nog wel staflid het 

jaar uit. Staflid Alister Torrens wordt interim-

president en is dan verantwoordelijke voor het 

academische jaar. Erik van Alten zal vanaf 1 jan  

2022 geen lid meer zijn van het ERSU, al zal hij in 

de toekomst nog wel eens ingehuurd worden als gastdocent. Per die datum is Van Alten fulltime 

verbonden aan de gemeente in Pretoria, Zuid-Afrika. Hiermee is hij de laatste uitgezondene van 

Oekraïne Zending en komt er een einde aan het tijdperk zendelingen in Oekraïne. 

 

Oekraïnisering, de praktische invulling 

Drie Oekraïeners krijgen de kans om in de staf-ERSU zitting te nemen en voor het management 

klaargestoomd te worden. Voor dit traineeship wordt een termijn van 2 jaar uitgetrokken. 

Oleksii Blyzniuk wordt als de meest kansrijke kandidaat gezien om de nieuwe president van het 

ERSU te worden. Hij zal naar Kiev verhuizen om maximaal aan het programma deel te kunnen 

nemen. Tevens zal hij praktische theologie gaan doceren. De tweede trainee staflid is Valeriy 

Zadorozhny, hij is 50% predikant in Odessa (Presbyteriaan) en voor 50% verbonden aan het 

seminarie als docent Nieuwe Testament. Tot slot is zal ook Fedor Minakov deelnemen aan het 

traineetraject. Hij is academisch sterk en is docent Oude Testament.  

  

Dr. Erik van Alten tijdens zijn                                
lezing bij het jubilerende ERSU 



 
 

6
 

 

SAMENWERKING BESTUUR OZ EN BESTUUR ERSU 
 

OZ krijgt adviserende zetel 

De bestuursleden OZ ontmoeten in september 2021 ook leden van de Board ERSU. De 

verhouding OZ-ERSU is dan een belangrijk gespreksonderwerp. Afspraken zijn opgetekend in 

een overeenkomst, waarin bepaald wordt dat OZ een zetel in het ERSU-bestuur krijgt met een 

adviserende bevoegdheid. Daarmee wordt de zelfstandigheid van het seminarie bevestigd, maar 

wordt OZ tevens de mogelijkheid geboden invloed uit te oefenen.  

 

 

Financiën ERSU 

Een voorbeeld om mee te denken en te adviseren in zo’n proces is de exploitatie en de financiele 

bedrijfsvoering als Van Alten eind 2021 bij het ERSU weg is. OZ vindt dat dit een zaak van het 

ERSU is als zelfstandige organisatie met een eigen bedrijfsvoering. Als sponsor wil OZ, praktisch 

gezien, dan de kosten terugzien in de begroting en de jaarcijfers van het seminarie. Tot 2021 toe 

worden kosten van president Van Alten, als uitgezondene van Oekraïne Zending, gedeclareerd 

bij OZ. Vanaf 1 jan 2022 veranderd die situatie en zal de sponsoring van OZ inclusief de kosten 

voor het seminarie zijn.  

Per 1 november komt dan Oleksii Blyzniuk op de loonlijst van ERSU te staan, hetgeen ook 

betekent dat ERSU dan werkgever wordt. OZ zal daarin ook praktische HRM-steun geven.   

 

 

 

  

Staf en medewerkers van het seminarie in Kiev 
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SAMENWERKING EUROPESE SEMINARIES 
 
 
ERSU is niet de enige theologische opleiding in Oost-Europa. ERSU heeft goede betrekkingen 

met seminaries o.a. uit Letland, Hongarije, Duitsland, Polen, Oekraïne en Rusland.  

OZ is van mening dat de samenwerking verder zou kunnen gaan: afstemmen curriculum, 

kwaliteitsborging door middel van onderlinge visitaties, afstemming mbt het niveau van de 

opleiding en toelatingsnormen studenten.  

Het lijkt in de praktijk moeilijk te zijn om aan te haken bij de cultuur en de context van een 

land. Vooral leerplannen en het opstellen van werk zijn nu Amerikaans georiënteerd. Een 

onderwijskundige aanpak of opzet voor Oost-Europa is gewenst, zowel op nationaal als op 

internationaal niveau en hoe bijv. dan ook de accreditatie van de opleiding geregeld kan 

worden.  

Het ERSU te Kiev is één van de grootste seminaries in Oost-Europa is en heeft ook de beste 

organisatorische basis. Omdat ERSU-kwaliteit in huis heeft, zou de universiteit een 

voortrekkersrol voor de regio kunnen zijn.  

Deze gedachten zijn aan het bestuur en de staf van ERSU voorgelegd. Daarbij is aangegeven 

dat het initiatief en organisatie bij de seminaries moet liggen, maar dat OZ -eventueel is 

samenwerking met Verre Naasten- wel een en ander wil faciliteren. Te denken is aan kosten 

congrescentrum, reis- en verblijfskosten, eventueel kosten voor inleiders, sprekers en/of 

facilitators. 

  

Links de achterkant en rechts de voorkant 
van het nieuwe seminariegebouw in Kiev. 
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KERKVERBAND UERC 
 
 
OZ heeft een langdurige relatie met de evangelisch-gereformeerde kerken in Oekraïne. Waar 
mogelijk vinden jaarlijks bezoeken plaats aan hun synode en worden lokale gemeenten bezocht 
door leden van bestuur OZ. Ook die bezoeken zijn door corona niet doorgegaan. En de 
uitgestelde Oekraineweek van 2020 kon ook in 2021 niet doorgaan. Op deze begrotingsposten 
is dus bespaard.  
 
Voorheen had OZ in Oekraïne een bruggenhoofd in de 
vorm van het zendingsteam. Met de repatriëring van 
deze gezinnen is die brugfunctie weggevallen. Gelukkig 
is ds. Cor Harryvan bereid OZ en Oekraïeners van advies 
te dienen. Ds Cor Harryvan is sinds 1 september voor 
80% verbonden aan de gemeente te Laag-Zuthem. Door 
dit parttime contract blijft er nog een beetje ruimte om 
o.a. voor Oekraïne Zending gebruik te maken van zijn 
diensten en ervaring. Met die gemeente en de predikant 
is afgesproken dat wanneer OZ een beroep op Cor 
Harryvan doet de kerk van Laag-Zuthem dit in het 
redelijke wil faciliteren. Bijvoorbeeld voor een reis naar 
Oekraïne. 
 
 
Kerkplantingen 
De UERC kende in 2021 vier kerkplantingen: Voorganger 

Oleg Kutowoi leidt een kleine gemeente vanuit zijn 

woning te Zhytomir. Sarny is de kerkplanting van ds. 

Wasja Pylypenko. De gemeente van Kamyanets-Podilskyi 

is onder leiding van Herman Panko. Na het vertrek van 

Oleksii Blyzniuk naar Kiev, verzorgt ds. Misha Michailov 

uit Tawriske de kerkplanting van Hola Pristan.   

 
Synode UERC-kerken 

De UERC-kerken hebben hun synodevergaderingen eind 

mei 2021 weer opgepakt. Op vrijdag 28 mei werd voor 

het eerst weer in coronatijd de synode gehouden. Dit 

keer fysiek bijeen in de kerk van Kiev, mede vanwege het 

jubileum ERSU, dat zaterdag 29 mei ook in Kiev werd 

gevierd. 

 

 

  

 

In 2019 is ds. Cor Harryvan bevestigd als 
interim-predikant te Laag-Zuthem, in 2021 
resulteerde dat in een vast contract bij deze 
NGKv-gemeente.  
Ds. Harryvan blijft als adviseur aan Oekraïne 
Zending verbonden.  

De voorgangers en ambtsdragers van de 
UERC-kerken hebben elkaar een lange tijd 
niet fysiek kunnen ontmoeten. In mei 2021 
wordt voor het eerst weer met elkaar aan 
tafel gezeten. v.l.n.r.: Yurij Strizakov, 
Herman Panko, Eduard Shevchuk, Misha 
Michailov, Oleksii Blyzniuk, Wasja 
Pylypenko, een ouderling en als laatste 
Oleg Kutowoi.  
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FONDSEN 
 
 
Sociaal Fonds 
Reeds lang speelt het probleem rond ondersteuning van voorgangers/gemeenteleden waar 
het gaat om bijzondere kosten in verband met medische problematiek. Geregeld worden aan 
OZ verzoeken gericht hierin te voorzien. De lijn tot nu toe is dat OZ hier terughoudend is maar 
dat elk verzoek wel zelfstandig wordt beoordeeld. Idealiter dragen de kerken aldaar elkanders 
lasten, en voorstellen zijn gedaan te komen tot een sociaal fonds. Hierin wil OZ wel bijdragen, 
mits de kerken zelf ook hierin materiele verantwoordelijkheid nemen. De juiste formule is nog 
niet gevonden, er is nu eenmaal ook een beheersconstructie nodig en besluitvorming rond 
toekenning van een aanvraag, etc. Dit thema is in 2021 niet van de grond gekomen, ondermeer 
door gebrek aan overlegcontacten.  
 
Emeriteringsfonds 
OZ is van mening dat emeritering als primaire verantwoordelijkheid bij de UERC-kerken 
behoort te liggen. Het onderwerp heeft samenhang met de wens van OZ dat de UERC-kerken 
aldaar in toenemende mate zelfstandig zijn, ook in financieel opzicht. Een moeizame materie, 
ook in Nederland. De gedachte is geopperd het vastgoed te verkopen en de opbrengst als 
startkapitaal voor een emeriteringsfonds aan te wenden. Ook is verkend met  
Om met de twee objecten duurzaam inkomsten te genereren. Beide opties bieden geen 
perspectief op een duurzame oplossing. 
 
 
 

PROJECT THE RIGHT WAY  
 
 
Als grootste project van Oekraïne Zending is ook TRW in september bezocht, met bijzondere 
aandacht voor de vraag hoe het behandelcentrum een rol heeft in de doelstelling van OZ: 
mensen wijzen op de enige weg tot behoud.  
 
Verschillende therapeuten hebben hun studie afgerond waarmee ze bevoegd zijn voor hun 
specialisme. Directeur Vitaly Korsunky (re op foto) vertelt dat het centrum een inspectiebezoek 
op veiligheidseisen goed heeft doorstaan.  
 
Er is wel zorg over de sterk gestegen prijzen voor energie, en de schaarste aan brandhout.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De cliënten van The Right Way Directeur TRW Vitaly Korsunsky met 
zijn vrouw Lena 
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Rechts: Kennismaking met ds Viktor 
Zaychuk en zijn vrouw (midden). Links ds. 
Wasja Pylypenko met zijn dochter 
Olenka.  

Onder: ds. Jelle Drijfhout (OZ), ds. Viktor 

Zaychuk en Wasja Pylypenko 

 

NAJAARSBEZOEK AAN KIEV EN RIVNE 
 
 
Ook al zijn in 2021 geen synodes door het bestuur bezocht, wel zijn in september mooie 

ontmoetingen geweest met de gemeenten van Kiev en Rivne.  

 

Bezoek Kiev 

Met Kiev zijn de ontwikkelingen met betrekking tot pastor Sergei Nakul besproken. Hij heeft te 

kennen gegeven zijn predikantschap te willen neerleggen.  

Ook de bewoning van het pand Dobri Put, de voormalige huisvesting van de familie Harryvan, is 

aan de orde geweest.  

 

Bezoek Rivne 

In Rivne is kennisgemaakt met pastor Viktor Zaychuk van de Reformed Church Bethlehem (RCB). 

Tussen de UERC/RCB-gemeenten bestonden al lang goede betrekkingen. De RCB maakt al jaren 

gebruik van het kerkgebouw. De situatie in Rivne is in en door de coronatijd veranderd en heeft 

beide gemeenten tot elkaar gebracht. Omdat de kerk van Rivne in de winter steenkoud is, werd 

een gezamenlijke kerstviering gehouden. Het nieuwe gebouw is beter warm te stoken. Ook de 

ouderen kunnen dan weer naar de kerk. Met het samengaan van de twee gemeenten is de 

leeftijdsopbouw wat evenwichtiger: meer jongeren.   
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JEUGDKAMP ZOMER 2021 
 
 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Dat geldt in het bijzonder voor het voortbestaan van de 
kerken in Oekraïne. In juli wordt een jeugdkamp of bijbelweek georganiseerd voor de bijbel-
clubjeugd van de UERC-kerken.  
 
In Oekraïne duurt de grote schoolvakantie maar liefst drie maanden en dan is een weekje 
jeugdkamp een welkome onderbreking van de zomervakantie. De UERC-kerken liggen op grote 
afstand van elkaar en zo’n zomerkamp biedt jonge mensen de kans om elkaar te ontmoeten 
rondom sport, spel en evangelisatie. De deelname aan het jeugdzomerkamp is groot, gemiddeld 
melden 100 tot 150 personen zich aan.   
 
Ds. Wasja Pylypenko uit Rivne is een van de organisatoren, maar ook andere pastors sluiten zich 
graag aan bij de activiteiten. OZ draagt bij in de kosten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sfeerplaatje van het zomerkamp: tijd voor sport en spel.  
Jaarlijks gaat de hele groep op de foto. 
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VASTGOED 
 
 
Woning Dobri Put en appartement Tolstoi   
Via haar stichting Huisvesting Oekraïne is Oekraïne Zending eigenaar van twee vastgoed 
objecten. De panden worden bewoond op basis van verhuur. Daarin is in 2021 geen verandering 
ingekomen. Wel is met ERSU overlegd of het pand aan Dobri Put aangewend kan worden voor 
huisvesting van stafleden ERSU, maar dat heeft in 2021 nog niet geleid tot vaste afspraken. 
 
Is het appartement aan de Tolstoi-avenue een premium object, het huis annex werkgebouw aan 
Dobri Put behoeft doordenking met betrekking tot aanwending en nodige renovatie. Dat laatste 
betreft voornamelijk de installaties voor verwarming en de bouwkundige staat van het 
bijgebouw. 
 
Voormalig Administratiekantoor 
Indirect heeft OZ belang in het voormalige administratie-appartement waar de bibliotheek van 
ERSU eerder was ondergebracht. Aan ERSU is indertijd een lening verstrekt, die terugbetaald 
wordt uit de opbrengst van de verkoop van dit appartement. Het appartement is in begin 2022 
verkocht. ERSU heeft bevestigd de lening conform de afspraken terug te betalen. 
 
 
 
 

NIEUW OZ-BELEID 
 
 
Uitbreiding zendingsgebieden 
Bij de start van het zendingswerk in het begin van de jaren ‘90 is grondig onderzoek gedaan naar 
mogelijkheden om zending te bedrijven in heel Oost-Europa, inclusief de Sovjet-Unie. Oekraïne 
bleek de meest perspectiefvolle optie te zijn, en lange tijd zijn de activiteiten van OZ beperkt 
geweest tot Oekraïne.  
 
De laatste tijd worden contacten aangeboord in omliggende landen, en daadwerkelijke steun 
verleend. Te noemen is de ondersteuning van Rok Banko uit Slowakije die zich met vertaalwerk 
bezighoudt. Zijn studie in Westminster werd deels door OZ gefinancierd.  
 
Daarnaast zijn er contacten met Minsk in Wit-Rusland, waar vier studenten aan het ERSU 
studeren, met ondersteuning van OZ. De politieke situatie in Belarus is weinig rooskleurig, 
waardoor colleges online worden gevolgd en ook colleges in Minsk zelf plaatsvinden.  
 
OZ heeft tevens de vertaling/uitgave van een theologisch werk van Berkouwer gefinancierd. Een 
ander project is de vertaling van de dogmatiek van Bavinck, dat door een uitgever in Belarus zal 
gedrukt worden.      
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PARTNERRELATIES 
 

Relatiegerichte contacten 

OZ zet in op het verder uitbouwen van relaties tussen kerkelijke gemeenten in Nederland en 

Oekraïne. Zo zijn er nauwe banden tussen Hattem en Svalyava, Veenendaal en Tavrieske, Almere 

en Chmelnitsky en Kamyanets-Podolskyi, Ede met Stepan en Lelystad en Wezep onderhouden 

contacten met Kiev.  

  

Tot dit doel zijn door bestuursleden kerkenraden, al dan niet met de Z&H commissies, bezocht 

om de ideeën en mogelijkheden toe te lichten voor een partnerrelatie. Zowel online als fysiek 

zijn voorlichtingsrondes gehouden bij de regio’s Apeldoorn, NW-Veluwe en Flevoland, Almere, 

Zeewolde, Hattem, Veenendaal, en Lelystad/Wezep. 

 

Binnen het bestuur van OZ leven wel puzzels rond dit gebeuren. Dat cirkelt rond vragen hoe 

tweedeling binnen Nederlandse gemeenten te voorkomen zijn. Het is lastig om alle kerken 

betrokken te houden en vooral die kerken die niet zelf rechtstreeks een relatie met een kerk in 

Oekraïne onderhouden.  

 

Een ander onderwerp is het voorkomen c.q. managen van structurele tweede geldstromen, 

waarbij ongelijkheid in behandeling van gemeenten in Oekraïne een risico vormt. 

 

OZ wil de partnerrelaties ondersteunen met advies, maar ook materieel deze relaties steunen, 

bijvoorbeeld wanneer bezoek vanuit Oekraïne op financiele beperkingen stuit. 

 

De UERC-kerken in Oekraïne gaan graag een duurzame relatie aan met gemeenten in Nederland, 

en OZ steunt dat van harte. In regiobijeenkomsten wordt uitleg gegeven hoe dit praktisch werkt. 

De contacten zijn vooral om over en weer elkaar te bemoedigen in geloof.  

 

Op de foto de leden van de beide 

gemeenten in Rivne. Het UERC-

deel zoekt een Nederlandse kerk-

partner. Helemaal rechts ds. Wasja 

Pylypenko en helemaal links zijn 

collega pastor Viktor Zaychuk. 
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FINANCIËN EN QUOTA 
 
 
Begin wordt duidelijk dat onze overheid een strenger beleid voert met betrekking tot 
onregelmatige geldtransacties, en de banken reageren daarop door geldverkeer met suspecte 
landen te bemoeilijken. Gevolg is dat de UERC-kerken nieuwe bankpassen moeten krijgen en 2 
personen uit de kerk dienen verantwoordelijk te zijn voor de bankrekeningen. Het is een heel 
gedoe omdat voor elkaar te krijgen, maar uiteindelijk zijn de partijen beter af met het nieuwe 
systeem.  
 
De UERC-synode kent een Financiele Commissie. Doel is ondermeer het kritisch bekijken van 

jaarbegrotingen van de UERC-kerken. De ervaring van OZ is dat dit niet bevredigend functioneert. 

Penningmeester Geert Venhuizen heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor begrotingen, 

(rekeningsschema), de interactie tussen de lokale kerken en OZ en de verantwoording middels 

een jaarverslag. Bedoeling is dat alle kerken in Oekraïne door het bestuur bezocht worden om 

een en ander uit te leggen en een beeld te krijgen over de werkelijke financiele huishouding van 

een kerk. Deze rondreis heeft om verschillende redenen, waaronder corona, niet plaats-

gevonden. 

 

Soms ontvangt de stichting Oekraine Zending legaten die specifiek voor zendingsprojecten 

bestemd zijn. Zo ontving OZ een legaat waaruit alle kerken, kerkplantingen en de projecten The 

Right Way en BabySun ieder een bedrag van €900 ontvingen. 

 

 

Quotumverlaging  

OZ heeft vrij ruime reserves. Dat is uiteraard niet het doel, maar die reserves zijn ontstaan 

doordat de hoogte van de quota stamt uit de tijd dat drie uitgezondenen, waaronder Jos Colijn, 

Cor Harryvan en Henk Drost, in Oekraïne werkzaam waren. Intensief is bezonnen op dit thema. 

Dat cirkelt rond nieuw beleid, verlaging van het quotum en redelijke reserves die moeten worden 

aangehouden. 

Aan de Algemene vergadering is een quotumverlaging voorgesteld. Financieringsruimte is 

gecreëerd voor extra studenten en kerkplantingen. Aan de gemeenten in Oekraïne die bezig zijn 

met kerkbouw is gevraagd opgave te doen van nog nodige werkzaamheden vergezeld van een 

bijbehorende begroting. De gelden die hiermee gemoeid zijn worden in één keer ten laste 

gebracht van de reserves, in plaats van de gebruikelijke financiering uit fondsen/giften.    
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RELATIE MET DEELNEMENDE KERKEN IN NEDERLAND 
 
 
Voor het functioneren van OZ zijn goede relaties met de achterban cruciaal. Die zijn niet zo 

vanzelfsprekend meer als vroeger. Met Z&H-bijeenkomsten en de algemene vergaderingen 

worden die onderhouden. Daarnaast worden nieuwsbrieven uitgegeven en worden op social-

media regelmatig nieuwe berichten geplaatst. 

 

De Algemene vergadering, die gewoonlijk wordt gehouden in november, kon vanwege corona 

niet doorgaan en is verplaatst naar maart 2022. Ook hebben we de hoop dat in 2022 weer een 

Oekraïneweek georganiseerd kan worden.  

 

 

Mindset over zending 

Een drietal kerkenraden hebben gemeend hun deelneming te moeten beëindigen, dan wel te 

verminderen. De redenen zijn uiteenlopend van krimpende gemeenten waardoor financiën 

onder druk staan en afnemende betekenis van de zendingsgedachte tot andere concurrerende 

projecten. Het gaat om de kerken te Zeewolde, Harderwijk en Ede Zuid.  

 

In het samenwerkingscontract dat OZ met alle kerken heeft is de procedure vermeld die in dit 

soort situaties gevolgd wordt. Het bestuur heeft met deze kerken meerdere indringende 

gesprekken gevoerd, de uitkomsten zijn besproken op de Algemene Vergadering van maart 

2022.  

 

Anderzijds is het fijn te kunnen melden dat de gemeente te Zutphen zich weer aangemeld heeft. 

 

 

  

Bestuurslid en webmaster OZ, Jaap Meijer, verzorgt de social-media 
van de stichting.   Via website wwwoekrainezending.nl, Facebook, 
Instagram wordt regelmatig informatie verstrekt. Via de website 
kunnen mensen zich abonneren op de nieuwsbrief. Deze wordt 
digitaal verspreid naar de particuliere mailadressen via MailChimp.  
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ZENDINGSMAGAZINE 
 
 
Naast magazine 
De organisatie Verre Naasten geeft het landelijk zendingsmagazine Naast uit. Door de lockdown 
had het meerdere malen geen zin om het magazine op papier uit te brengen. De kerken waren 
immers leeg! De onderwerpen in het landelijk magazine worden verdeeld over de redacteuren 
van de regionale samenwerkingsverbanden.  Oekraïne Zending leverde een interview voor het 
thema Sport & Evangelisatie. Ds. Cor Harryvan interviewde ds. Wasja Ds Pylypenko, die naast 
predikant ook voetbaltrainer en coach is. Mooi is te lezen hoe hij jongeren via de voetbal ook in 
aanraking met het evangelie brengt. 
 
Regio-editie Oekraïne Zending  
Tweemaal per jaar, in het voorjaar en najaar, kan de Oekraïne Zending zelf de invulling van het 
zendingsblad bepalen. Dit is de zogenaamde regionale editie bij Naast. In het voorjaar betreft 
het een geanimeerde versie van het jaarverslag 2020 en een overzicht van de jaarcijfers 2020. 
Deze editie ging ook digitaal. Als extraatje werd een video voor de kerken toegevoegd, waarin 
de achterban een overzicht krijgt te hoeveel euro’s naar diverse posten zijn gegaan.  
 
Uitgaven 2021 

Waaraan gaven we vorig jaar ons budget 
aan uit? In de link naar YouTube een 1-
minuut explainer video waarin OZ uitlegt 
waar de €348.255 aan de doelstelling 
‘geloof delen wereldwijd’ aan besteed is.  
De voorzitter bedankt de achterban voor 
de steun en bijdragen.  
 
https://youtu.be/m0uptCMs38Y 
 
 

 

EXTERNE RELATIES 
 

Verre Naasten/ LSV 
OZ participeert in het Landelijk Samenwerkingsverband van RSV’n, zij het met een status 
aparte. Anders dan de andere Regionaal Samenwerkings Verbanden (RSV) neemt OZ geen 
diensten af van Verre Naasten, zoals bijv. projectmanagement en administratie. Daarmee 
houdt OZ de nodige beleidsvrijheid. 
 
CPOE 
Een relatiepartner die in toenemende mate van belang lijkt is het Centraal Platform Oost 
Europa, kortweg CPOE genaamd. Er is een afdeling Oekraïne. Er zijn veel instanties en 
organisaties die zich richten op Oekraïne. Bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om het netwerk 
te vergroten en eventueel samenwerking te zoeken.  
 
Global Rize en HOE 
Verder zijn verkennende gesprekken gevoerd met Global Rize en Stichting Hulp Oost Europa 
(HOE). Global Rize verzorgd online Bijbelstudies, etc. worldwide, maar is nog niet sterk 
aanwezig in Oost-Europa.  De stichting HOE houdt zich bezig met materiele hulpverlening. 

https://youtu.be/m0uptCMs38Y
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DECEMBERACTIE: HELP OEKRAINERS DE WINTER DOOR 
 
 
Ondanks corona, de Oekraïnse kerken pakten in 2021 de draad weer op! 
Tot slot de afsluiting van een onrustig jaar, maar het werk gaat door! Wintertijd in Oekraïne is 
een kwetsbare periode voor de armsten in het land. Eind 2021 is dat niet anders: de Oekraïners 
gaan een barre winter tegemoet en de prijzen voor levensmiddelen en energie zijn fors gestegen. 
Velen zijn door corona arbeidsongeschikt geworden. Zet daarbovenop de spanning en oorlogs-
dreiging met Rusland, en al wordt daar in Oekraïne eind 2021 nog redelijk nuchter over gedaan, 
inmiddels weten we wel beter!  
 
Rondkomen in de winter is dé uitdaging voor menig Oekraïener. Jaarlijks wordt via OZ een 
kerstgift uit Nederland overgemaakt. Onze Nederlandse achterban roepen we aan het einde van 
dit jaar op om een beetje extra te geven. De decemberactie wordt een succes: maar liefst ruim 
12.000 euro wordt op 31 december overgemaakt. De giften wordt verdeeld over de kerken en 
hulpbehoevende projecten als The Right Way, BabySun en Radist. Totaal is het fantastische 
bedrag van 17.000 euro opgebracht! De Oekraïnse kerken konden, ondanks de corona, met het 
geld uit Nederland, goed doen in hun omgeving en deelden vele voedselpakketten uit.  
 
Het bestuur is blij met de gulle bedragen van de kerkelijke achterban. De kerken houden 
collecten, acties worden op touw gezet, particulieren storten hun giften en zelfs bedrijven helpen 
mee om de nood te verzachten. Het wordt in 2021 mogelijk om Oekraïne Zending rechtstreeks 
via de lijst Goed Doel te steunen via de Givt-app.  
 
Als stichting zijn we dankbaar en namens de broeders en zusters in Oekraïne wil het bestuur dan 
ook de hartelijk groeten en dank uitspreken voor deze morele en daadwerkelijke steun aan de 
decemberactie 2021.  
Geld is praktisch gezien welkom om directe nood te lenigen, maar Oekraïeners willen ook graag 
bemoedigd worden in de contacten. Echter nog meer is nodig: uw gebed!  
 
Blijf bidden voor de situatie in het land!  
Inmiddels weten dat Oekraïne in 2022 voor een nog grotere uitdaging komt te staan! 

 

  

Kerken in Nederland geven gul aan de 
decemberactie Diacones Olga organi-
seert voedselpakketten in Rivne. 
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SAMENSTELLING BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 
 

 
Naam Woonplaats Functie 

Wouter Pansier Ermelo Voorzitter, V&C Redactie Magazine Naast|Regio OZ 
Marianne Heidema Ermelo Secretaris, V&C, Redactie Magazine Naast|Regio OZ 
Geert Venhuizen ’t Harde Penningmeester 

 
Bovengenoemde bestuursleden vormen samen het dagelijks bestuur en ook het bestuur van de stichting 
Huisvesting Oekraïne die namens de Stichting Oekraïne Zending het juridisch eigendom heeft van de 
panden in Oekraïne. 

 
Ds. Jelle Drijfhout Hattem Voorzitter Visie & Strategie (V&S) 
Jaap Meijer Barneveld Voorzitter Voorlichting & Communicatie (V&C), 

  Social Media (website, Facebook, Nieuwsbrief) 
Ondersteuning:   

Ds. Cor Harryvan  
Bert Haaksema 

Laag-Zuthem 
Hattem 

Adviseur 
Boekhouder 

Ds. Piet Houtman Barneveld Notulist 
 
 

JAARVERSLAG 2021 RAAD VAN TOEZICHT  

Samenstelling RvT 
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit de volgende leden: 

 

 

 

Elbert Feenstra is in de loop van 2020 als kandidaat-lid toegetreden tot de RvT. Dit moet nog 

bekrachtigd worden door de AV. Omdat er zowel in 2020 als in 2021 geen gewone AV geweest 

is, heeft nog geen officiële benoeming plaatsgehad in kalenderjaar 2021. 

Met betrekking tot de vacature voor een lid met een financiële achtergrond is de RvT van 

mening dat het zeer gewenst is iemand specifiek voor deze portefeuille te benoemen. Ondanks 

dat meerdere personen benaderd zijn, kon deze vacature nog niet vervuld worden. 

 

1. Vergaderingen 

Door de wereldwijde coronapandemie zijn in 2021 meerdere zaken op een laag pitje gekomen. 

Enerzijds ging het werk gewoon door, anderzijds waren directe contacten, zowel in Nederland 

(bestuur/RvT/plaatselijke kerken) als tussen Nederland en Oekraïne (zeer) minimaal en 

beperkten zich veelal tot digitale contacten. 

• RvT-De RvT is in 2021 2 keer bij elkaar geweest. Veel is per mail of telefoon afgehandeld. 

• RvT-Bestuur - De RvT heeft in 2021 5 keer samen met het bestuur vergaderd, al dan in 
voltallige bezetting dan wel met afvaardigingen van beide zijden. 

De belangrijkste bespreekpunten zijn hier verderop beschreven. 

 

Naam Begin 
termijn 

Einde 
termijn 

Termijn Functie 

Rients Boiten Nov 2017 Nov 2023 3e Voorzitter 

Jan Mul Nov 2018 Nov 2021 2e Secretaris 

Lucius de Graaff Nov 2016 Nov 2020 2e Vice-voorzitter 

Elbert Feenstra - - - Kandidaat-lid 
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2. Belangrijkste zaken 
a. Samenstelling bestuur 

 Er heeft in dit verslagjaar geen wisseling plaatsgehad in het bestuur.  

 Helaas kon de penningmeester ook in 2021 zijn werkzaamheden niet volledig verrichten 

in verband met zijn gezondheid. Waar mogelijk werd hij waargenomen door de 

boekhouder. Samen met het bestuur is geconstateerd dat dit een ongewenste situatie is. 

Besloten is om voorjaar 2022 de stand van zaken op te maken en te besluiten hoe verder. 

b. Samenwerking bestuur 

 De samenwerking tussen bestuur en Raad van Toezicht is ook dit jaar door de corona 

maatregelen niet optimaal geweest. Ook hier is meerdere malen telefonisch of digitaal 

contact geweest. 

c. Beleidsplan 2020 - 2024 

 De concretisering van het beleidsplan voor de periode 2020-2024 is meerdere malen 

intensief besproken met het bestuur, onder andere ter voorbereiding van de AV 2021. 
  

Onder andere de volgende onderwerpen: 

• De invulling van een partnerrelatie op lokaal niveau (directe relatie tussen een (of 
meerdere) gemeente(n) in Nederland met een gemeente/churchplant in Oekraïne); 
door de beperkingen in verband met corona is dit sterk vertraagd. 

• Verdere ontwikkeling en concretisering nieuw beleid (o.a. contacten met Minsk 
(Belarus) en stimuleren samenwerking seminaries). 

 

d. Jaarstukken - accountantscontrole 

Het vaststellen van het jaarverslag en de financiële jaarstukken alsmede de begroting 

hebben opnieuw de nodige aandacht gevergd van de RvT. Extra vertraging werd mede 

veroorzaakt door de ziekte van de penningmeester. Uiteindelijk zijn de stukken pas in 

kalenderjaar 2022 definitief door de accountant afgehandeld. 
 

e. Financiën 

Opnieuw is vanuit de RvT aangedrongen op onderbouwde financiële scenario’s met 

betrekking tot nieuwe plannen enerzijds, en het quotum en de reserves anderzijds. De RvT 

heeft sterk aangedrongen op een verlaging van de quota en daarnaast op creëren van een 

bestemmingsreserve voor ontwikkeling nieuw beleid en het concreet maken van een 

continuïteitsreserve (als buffer om een aantal jaren aangegane verplichtingen te kunnen 

voortzetten). 
 

f. Seminarie 

De begroting voor het seminarie zal zeer waarschijnlijk hoger gaan uitvallen in de komende 

jaren doordat er meer lokale staf aangesteld gaat worden. Dit laatste wordt gezien als een 

goede ontwikkeling. 
 

3. Algemene vergadering 

In februari 2021 is de AV 2020 gehouden, zij het digitaal. 

De AV 2021 moest helaas gezien de coronamaatregelen uitgesteld worden naar, 

uiteindelijk, maart 2022. 

 

Juni 2022, Jan Mul, secr RVT                                                                Vastgesteld dd. 29-6-2022 


