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Opening
Welkom
Introductie van het thema: “Samen werken aan Christelijk Onderwijs in Oost-Europa;
25 jaar OGO“
- Christelijk Onderwijs
dat:
o leeft uit de Bron
o richt zich op de samenleving met woord en daad
Micha 6:8 “Hij heeft U bekend gemaakt o mens! Wat goed is; en wat eist de HEERE van u, dan recht te doen,

en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God?”
o biedt een hoopvolle toekomst aan kinderen
Psalm: 78:4 ”vertelt de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft”

- daaraan werken we

samen

Het is onze gemeenschappelijke roeping en we erkennen dat we elkaar hierbij nodig hebben
. elk heeft hierbij zijn unieke stem
. elk brengt zijn unieke middelen mee: expertise, netwerken, menskracht en geld
. het is bemoedigend
Olexandr Vylov (Charkov) feliciteerde OGO en schreef:
“Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren,
als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.” 1 Kor 15: 58
-

daarom bidden we samen om kracht en wijsheid van God

Kol 4:
Kracht: “Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging “ (vs 2)
Wijsheid: “Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende. Uw woord zij te
allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet
antwoorden” (vs 5,6)

Doel van OGO:
o materiële en onderwijsinhoudelijke steun geven aan christelijke scholen (op gereformeerde grondslag)
in Oost-Europa

o deze steun geven we samen met gelijkgezinde partners zoals:
Christelijke Onderwijscentra:
in Hongarije, Roemenië en Oekraïne
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
namens Magyarországi Református Egyház:
Voorzitter: Pap Géza
Voorzitter: Csüry Istvàn
Christelijke Onderwijscentra:
in Nederland

o aan scholen in Oost Europa, via onze refo scholen:

Jubileum project
Satu Mare

Eben Haëzer school
&
Stezhynkaschool

Wat heeft OGO geleerd de afgelopen 25 jaar?
“Partnerschap is: een verklaring van onderlinge afhankelijkheid”

Gids-principes van partnerschap:
- respect
- contextualiteit
- eigenaarschap
- betrouwbaarheid
- accountability
- leren
(naar: Jochemsen ed. 2018)

Evaluatie onderzoek naar de samenwerking tussen OGO en haar partners
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Belangrijke lessen:
1. Partners moeten elkaar respecteren en waarderen in de context waarin
ze moeten opereren
2. De inzet van veel sterk gemotiveerde contactpersonen is cruciaal geweest voor
het oprichten en uitgroeien van scholen
3. OGO moet oppassen voor “Dutch thinking”

Dank U voor uw aandacht

