23e jaargang nummer 3 | Derde kwartaal 2015

van de
voorzitter
Inspirerende namen
OGO zorgt ervoor dat verstandelijk gehandicapte kinderen in Oost Europa nu christelijk
onderwijs kunnen krijgen. Vroeger werden
deze kinderen ’weggestopt’ in staatstehuizen. Hoe OGO dat doet? Kinderen met het
syndroom van Down bijvoorbeeld hebben
een plaatsje kregen op de school Radiance in
Zhitomir of zijn opgenomen op de speciale
school Radist in Kiev. Deze speciale school
valt onder het project ‘Perspectief 21-3’. In
de 21ste eeuw wil het verantwoordelijke
team deze kinderen perspectief bieden op
3 belangrijke levensterreinen: onderwijs,
werk, en zelfstandig wonen. OGO steunt dit
onderwijs via Natasha Lishuk. Zij heeft een
paar jaar geleden een boekje geschreven
met de titel ‘Tijd om te handelen’. Terugkijkend op de achterliggende jaren heeft
het Radist-team veel vertrouwen gekregen
in de resultaten van haar werk. Dat werd
bevestigd door het unanieme oordeel van
een staatscommissie “dat de kinderen van de
Radist klas enorm goede resultaten hadden,
en zich in positieve zin onderscheidden in
gedrag, presentatie en spraak.” Binnenkort verschijnt het boek waarin de missie,
werkwijzen en resultaten uitvoerig door het
team worden beschreven. Natasha heeft een
grote bijdrage aan dit boek geleverd. Wat
zal titel van dit boek zijn? Ik denk dat ook
deze titel zal getuigen van hoop. Daar heeft
Oekraïne op alle terreinen grote behoefte
aan. Het is een land dat politiek onstabiel
is. Waar mensen voortdurend zorg hebben
over geliefden die deel moeten nemen aan
de ATO (anti terroristische operatie) in het
oosten van het land, of die hun geliefden al
hebben begraven, of gewond terug hebben
gekregen. Daarnaast heeft het land mensen
nodig die op een rechtvaardige wijze kunnen
besturen. Blijft ook u bidden voor bekering
van het volk? Bekering ook van de corrupte
denkwijzen die hier zo diep verankerd liggen.
Dick van der Hoek

Zegeningen tellen
in oorlogstijd

Leraren denken met elkaar na over christelijk leraarschap
Wij kunnen het ons niet voorstellen:
op school rustig doorwerken, het
schooljaar afronden en nieuwe plannen maken terwijl elders in je land de
spanningen plotseling kunnen oplopen
en er oorlog dreigt. Het is de werkelijkheid van de Oekraïne. In juni heeft ons
Centrum voor Christelijk Onderwijs in
dit land een conferentie gehouden voor
de directeuren en leraren van de acht
christelijke scholen. Er waren ook zes
gasten aanwezig die erg veel belangstelling hadden in het werk van ons
centrum omdat zij drie nieuwe christelijke scholen willen oprichten.
Tijdens zo’n conferentie is er altijd
veel tijd om elkaar te spreken. Dat is
belangrijk want men ziet elkaar niet
zo vaak en de christelijke scholen
liggen op grote afstand van elkaar:
Kiev, Charkov, Izmail, Odessa, Zhytomir,
Chernivtsi en Donetsk. Er werd gesproken over de zorgen: de opvang van
de gevluchte ouders en kinderen uit
Donetsk. Er werd een lezing gehouden
over de vraag ‘Waarom laat God het
lijden toe?’
Maar, anderzijds, met enthousiasme
en dankbaarheid werd er een overzicht
geven van het grote aantal zegenin-

gen dat de scholen en het centrum de
afgelopen 10 jaar ontvingen. Na de
aanvaarding van de nieuwe onderwijswet in 2006 heeft men samen allereerst de principiële aspecten aandacht
gegeven: Wat mag je verwachten van
een christelijke docent op een moderne
school? Er zijn leerboeken geschreven
en de bibliotheken zijn aangevuld met

Kinderen voor hun school
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christelijke boeken. Er zijn handboeken
uitgegeven over de vraag hoe je individueel onderwijs moet geven vanuit een
christelijke overtuiging.
Later zijn er conferenties gehouden
voor studenten over Bijbelse uitgangspunten voor wetenschapsbeoefening,
gebruik van sociale media etc. Al deze

nieuwe ontwikkelingen werden gepubliceerd in een eigen tijdschrift over
Christelijke Opvoeding. Tenslotte, het
centrum heeft de roeping verstaan om
ervoor te zorgen dat op haar scholen
ook kinderen met een verstandelijke
handicap welkom zijn. Daarom heeft
zij speciale lesmethoden ontwikkeld en

is het geregeld dat de leraren intensief
worden begeleid.
Het is eigenlijk niet te doen om alles
hier op te noemen. Laten wij deze
zegen niet vergeten: de nieuw op te
richten scholen kunnen nu de vruchten plukken van het vele werk dat is
gedaan. Soli Deo Gloria.

Interview met Arie Deelen

die namens OGO het christelijk onderwijs in Roemenië steunt - aflevering 2
Arie, de manier van denken op onze
scholen verschilt misschien wat van
de Hongaarse scholen. Hoe moeten
wij daar mee omgaan?
Wij denken veel meer op de langere
termijn en zijn enorm goed in het
organiseren. Belangrijk is dat we het
eens zijn over de kernzaken. Zoals:
Oog hebben voor de leerling, bovenal
voor de ziel van de leerling.
Kan je een voorbeeld geven?
De Hongaren in Roemenië hebben een
minderheidspositie. Ook op school. In
veel steden zijn christelijke leerlingen
in hetzelfde gebouw ondergebracht als
seculiere leerlingen. Hierdoor wordt er

een groot beroep gedaan op de leraar
en leerling, op hun gedrag en op de
visie die zij uitdragen. Dat maakt hen
weerbaarder. Het vraagt moed van
leerlingen om te getuigen!
Wij vinden de drieslag: Kerk, school
en gezin erg belangrijk. Leeft dat
ook zo bij de Hongaarse scholen?
Als dat anders ligt, vind jij dat
OGO hierbij een positieve rol kan
spelen?
Helaas fungeert deze drieslag hier niet
zo sterk. Stichting OGO heeft dus nog
veel werk te doen!
Lees het hele artikel op
www.stichting-ogo.nl

Sponsors gezocht

voor een kwaliteitsimpuls in het christelijk onderwijs in Transsylvanië
In de ontwikkelingshulp wordt vaak
de metafoor gebruikt van de visser
gebruikt. Ga niet eindeloos door met
voedselhulp (vis), maar geef de mensen
een hengel en leer ze vissen. Ofwel:
help mensen om henzelf te helpen.
Met name in de stad Tirgu Mures zijn er
succesvolle cursussen voor leerkrachten
gehouden, die tot doel hebben hun
kennis en vaardigheden over christelijk
onderwijs te verbeteren en te verdiepen. Er is besloten om een aantal getalenteerde leerkrachten op te leiden,
die hun collega’s kunnen gaan trainen.
Gedacht wordt aan vier regio’s: Tirgu
Mures, Cluj, Sf. George en Oradea. Dit
trainen van trainers (door middel van
cursussen en een stage in Nederland)
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vergt een flinke investering. Daarom
zoeken wij particulieren en bedrijven die ons bij de financiering willen
helpen. Voor 2015 komen we naast wat
OGO en HOE uit de lopende begroting
beschikbaar hebben, nog ongeveer
€ 1.500 tekort. De kosten voor het jaar
2016 begroten wij op € 10.000.
Wilt u helpen om de kwaliteit van het
christelijk onderwijs in Transsylvanië te
verbeteren?
Maak dan uw bijdrage over naar
NL96 ABNA 0511 6744 14 t.n.v.
stichting OGO te H.I. Ambacht.

Met uw hulp kan Sophie Simon getraind
worden

Arie Deelen

Actie Voetiusschool in Andel

Opening
cathechisatie‑
seizoen in
‘s Gravendeel
De voorlichters van OGO zijn op bezoek
geweest bij de Oud Gereformeerde
Gemeente te ’s Gravendeel in verband
met de opening van het catechisatieseizoen.
De gemeente was goed opgekomen in
het nieuwe kerkgebouw; veel jongeren,
klein en groot.

Veel enthousiasme voor OGO tijdens de verkoopavond
Aan het begin van de actieweek heeft
de OGO-voorlichter over Oost-Europa
verteld en laten zien aan groep 3-5
(85 leerlingen) en groep 6-8 (95 leerlingen). Vrijdag was de verkoopavond.
De opbrengst voor OGO was in totaal
€ 2.560,62. We bewaren dankbare

herinneringen aan de Voetiusschool
in Andel. En als de Heere het geld
zegent, dan komt dat heel goed van
pas voor de Gloriaschool in Donetsk en
de Radistschool (voor kinderen met een
beperking) in Kiev.
Hartelijk bedankt!

De collecte na afloop bracht € 433,95
op voor stichting OGO. De netto
opbrengst van de boekentafel was €
87,50. In totaal was de opbrengst dus
€ 521,45.
Hartelijk bedankt!

Bijbel- en lectuurtransporten
Beste OGO-vrienden,
Ook in het derde kwartaal van dit jaar
zijn er aanvragen binnengekomen uit
Oost-Europa voor Bijbels en goede lectuur. Bartha Csaba, godsdienstleraar in
Tirgu Mures in Roemenië vroeg om: 200
Hongaarse Bijbels, 200 Albumboekjes in
de Hongaarse taal, 50 Albumboekjes in
de Roemeense taal, 50 ‘Boekjes voor de
jeugd’ in het Hongaars en 50 ‘Boekjes
voor de jeugd’ in het Roemeens. Sandor
Molnar, dominee in Slowakije, wil graag
voor de Reformatorische scholen in het
bezit komen van 200 Hongaarse Bijbels,
50 Slowaakse Bijbels, 200 Albumboekjes in het Hongaars en 200 ‘Boekjes

voor de jeugd’ ook in het Hongaars.
Dominee Rodoslav uit Odessa wil graag
voor de wat oudere mensen in zijn kerk
100 Russische Bijbels in een grotere
letter en voor de kinderen van de Regenboogschool 50 stuks van ‘Het groot
Bijbels dagboek voor jong en oud’ van
B.J. van Wijk. Een hele lijst dus…Deze
aanvragen zijn verzonden naar de Gereformeerde Bijbelstichting; we hopen
dat het Bestuur van de GBS in oktober
een gunstige beslissing zal nemen. De
John Bunyanstichting is gevraagd om
het Groot Bijbels Dagboek voor een
gereduceerde prijs beschikbaar te stellen. Voor de Slowaakse Bijbels zullen
we een ander adres op moeten zoeken.
Misschien kan de Zakbijbelbond ons
helpen. Gelukkig blijven de bedrijven in
onze omgeving niet achter en kunnen
de transporten steeds doorgaan. Zo mag
het Zaad van Gods Woord nog gestrooid
worden in Oost-Europa. Moge het
gebed van Revius door onze vrienden
in Oost-Europa (en ook door ons) veel
gebeden worden:

Zijn Bijbel is voor dit jongetje een
kostbaar bezit
Bewaert my, dat Uw heylich Woort
Niet sy van my vergeefs gehoort,
Of val op eenen harden gront,
Of van de dorens sy doorwont,
Of van de vogels in de lucht
Belet te dragen goede vrucht.
De Heere geve Zijn onmisbare zegen
over deze Bijbel- en lectuurtransporten.
Met een vriendelijke groet,
M. Waterman

Roma-kinderen met hun Albumboekjes
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Een warme maaltijd
voor Herman
Ha jongens en meiden,
Stel dat je papa en mama op een dag
tegen je zeiden dat je je koffer moest
gaan inpakken. Niet om op vakantie te
gaan. Maar om te vluchten omdat er
in het dorp of de stad waar je woont
een oorlog uitbrak! Herman is 4 jaar,
woont in Oekraïne en weet er alles van.
Lees het maar! En help je ook mee om
klusjes te doen?

Dit is Herman Melnyk met zijn papa,
mama en zijn twee zusjes Dina en Lia.
Vorig jaar is Herman en zijn familie
gevlucht omdat er dicht bij Donetsk
een oorlog uitbrak. Huizen werden
gebombardeerd en de soldaten joegen
de mensen weg. Herman ging met zijn
papa, mama zusjes naar Zhitomir, wel
1000 kilometer verderop. Daar woonde
dominee Vynogradsky die met de men-

sen uit de kerk Herman en zijn familie
wilde helpen. Ze mochten wonen in een
gebouw van de kerk.

Maar er waren nog een heleboel andere
kinderen die met hun papa’s en mama’s
naar Zhitomir vluchtten. Niet iedereen
kon wonen in de kerk. Daarom werden
er oude, leegstaande hotels opgeknapt.

Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa

Derde kwartaal 2015

Ook wordt er nu een verdieping bovenop de gymzaal van de school gemaakt.
Dat kost natuurlijk allemaal veel geld!
De mensen in de kerk van dominee

Vynogradsky zorgen ervoor dat de
vluchtelingen elke dag een warme
maaltijd krijgen.
Help zelf ook!
Jij kunt helpen! Bedenk hoe je geld op
kunt halen voor de vluchtelingen. Dat
kan bijvoorbeeld door klusjes te doen
of door dingen te verkopen. Vraag aan
je vriendjes of vriendinnetjes of ze
mee willen doen. Als alle kinderen die
de OGO-krant lezen 5 euro ophalen,
kunnen Herman en zijn twee zusjes een
jaar lang een warme maaltijd krijgen!
Vraag aan je vader of moeder of die het
geld van de kaart over willen maken
naar: OGO, Hendrik Ido Ambacht
Bank: NL96 ABNA 0511 6744 14.
En alle kinderen, papa’s en mama’s:
namens Herman alvast heel erg
bedankt!
Hartelijke groet,
Juf Van de Geer
*met dank aan Stichting Help Zhitomir voor de tekst en informatie

Bijbel- en lectuurtransporten
M. Waterman, Parklaan 12, 4421 GV Kapelle (0113-342447)
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