24e jaargang nummer 1 | Eerste kwartaal 2016

van de
voorzitter
Meerjarenvisie
Om de vijf jaar stelt OGO een nieuwe meerjarenvisie op. Daarin worden dan per land de
hoofdpunten van de steun aan het christelijk
onderwijs genoemd. Vervolgens stellen we een
beleidsplan op met concrete doelen van de
hulp in Hongarije, Roemenië en Oekraïne.
We zijn blij dat de medewerkers van onze onderwijscentra, de directies en de docenten van
de scholen bij hun werk gedreven zijn door de
“Hoofdpunten van het christelijk onderwijs”,
die door OGO aan hen zijn doorgegeven. Deze
missie dragen zij uit op conferenties en bij de
scholing van nieuwe docenten. Onze partners
in Oekraïne hebben ervoor gezorgd dat op zeven scholen nu onderwijs kan worden gegeven
aan kinderen die speciale zorg nodig hebben.
Dat is een unicum voor dit land. Onze algemene conclusie was dat voor het ontwikkelen
van goed, christelijk onderwijs het belangrijk
is dat onze medechristenen echt gaan beseffen hoe belangrijk het is dat er een goede samenwerking is tussen de kerk, de school en de
ouders. Volgens OGO moeten de centra hierbij
een coördinerende rol krijgen. Wat zijn dan de
hoofdpunten van de nieuwe meerjarenvisie?
OGO zal zich er sterk voor inzetten dat de
centra hun taak met toenemende zelfstandigheid oppakken. We verwachten dat zij elkaar
hierbij zullen helpen en OGO wil deze groei
begeleiden.
OGO wil een actueel overzicht krijgen van
de behoeften van de centra, scholen, kerken
waarmee contacten worden onderhouden. Dan
kan er passende hulp worden gegeven.
OGO zal zich sterk gaan richten op het
christelijk onderwijs aan kinderen die speciale
zorg nodig hebben (Oekraïne) en op verdere
schoolontwikkeling in Roemenië.
Wij hopen dat de hulpverlening steeds meer
getypeerd zal worden door een wederzijds opscherpen en dienstbetoon. “Zoals onze vaders
ons verteld hebben” (Ps. 78:3).
Dick van der Hoek

De christen als leider
– de leider als christen

Jan de Haan spreekt namens OGO over de relatie tussen christelijke scholen en ouders
Op 18 en 19 februari dachten tachtig
schoolleiders in een conferentieoord
in de buurt van Boedapest na over
christelijk leiderschap. OGO steunde
deze bijeenkomst door het Hongaars
Reformatorisch Pedagogisch Instituut
en de Hongaarse afdeling van ACSI, een
wereldwijd opererend samenwerkingsverband van christelijke scholen, omdat
de nadruk van onze hulp steeds meer
komt te liggen op verdieping en verbetering van het christelijk onderwijs. De
conferentie werd geleid door de beide
directeuren, Szontág Pál en Demeter
László. Namens OGO waren Dick van der
Hoek en Jan de Haan erbij.
Er werden verscheidene lezingen gehouden. Demeter László gaf een overzicht
van Bijbelse principes van leiderschap
en Tomka János besprak ethische
aspecten van leiderschap. Namens OGO
besprak Jan de Haan de relatie tussen
christelijke scholen en ouders, en de rol
van de schoolleider daarbij.
Onder de titel ‘Leren en onderwijzen
in christelijke scholen in de 21e eeuw’
deed Demeter László verslag van een

bezoek aan christelijke scholen in
Nederland (o.a. Wartburg College).
Ons technisch onderwijs en de aandacht voor minder begaafde kinderen
maakten indruk. Verder behandelde hij
ontwikkelingen zoals blended learning (online leren) en stages. Daarna
volgden workshops. Ds. Peter Michell
uit Zuid-Engeland verzorgde er een voor
kleuterschoolleidsters. Uit zorg over het
materialisme in de samenleving, geeft
hij nu na jaren in het voortgezet onderwijs, leiding aan een kleuterschool waar
de Bijbel het uitgangspunt vormt. Hij
demonstreerde een door de Universiteit
Leuven ontwikkeld observatie instrument waarin wellbeing en involvement
centraal staan. Tijdens de conferentie
maakten wij kennis met Guba Istvan,
directeur van een kleine christelijke
agrarische school uit het dorpje Tard.
Vanwege de grote afstanden werkt hij
gedeeltelijk via internet. Graag zou hij
met zijn leraren en leerlingen agrarisch
onderwijs in Nederland willen bezoeken.
Heeft een lezer van deze nieuwsbrief
wellicht een tip voor hem? Stuur een
bericht naar info@stichting-ogo.nl.
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Kennismaken met Ton Bakker
fondsenwerver. Naar aanleiding van een
oproep in de Nieuwsbrief ben ik met dit
werk in aanraking gekomen en inmiddels krijgt het werk ter ondersteuning
van de scholen in Oost Europa steeds
meer vorm.

Ton Bakker
Graag wil ik me aan u voorstellen.
Mijn naam is Ton Bakker en sinds april
2015 ben ik betrokken bij het werk
van de stichting OGO als voorlichter en

Vanuit mijn eigen basisschoolperiode weet ik nog dat we actie hebben
gevoerd voor OGO om vooral materiële
hulp te kunnen bieden. Ten opzichte van toen is het werk van OGO nu
zoveel breder en krijgt bijvoorbeeld
de ondersteuning van de leerkrachten
veel aandacht. Daarnaast blijft ook
de verspreiding van Bijbels en andere

lectuur belangrijk. Sinds ik met het
werk voor OGO begon, ben ik meer
gaan zien hoe enorm bevoorrecht we
in ons land zijn met ons christelijk
onderwijs. Met mijn vrouw en onze
drie kinderen wonen we in het Zeeuwse dorp Stavenisse. Van hieruit mag ik
voor het zuidelijke deel van ons land
het voorlichtingswerk doen.
Van harte de oproep om ons eens bij
u uit te nodigen op een gemeente- of
verenigingsavond om u iets te vertellen en te laten zien van het werk ter
ondersteuning van het gereformeerd
onderwijs in Oost Europa!

Dankwoord voor meneer/meester Waterman
Eind januari kreeg het bestuur
het bericht dat meneer Waterman
moest gaan stoppen met het werk
voor onze stichting. Reeds vanaf
het begin was meneer Waterman
als voorlichter bij OGO betrokken.
En hij is ‘meesterverteller’! Vele
kinderen luisterden geboeid naar
de geschiedenis van Michiel de
Ruyter en de bevrijding van de
Hongaarse predikanten. Het was
alsof ze er zelf bij waren!
Niet alleen als voorlichter was hij bij
onze Stichting betrokken. Hij zorgde
voor vele meubeltransporten richting
het oosten. In een Zeeuws depot werd
alles opgeslagen en uiteindelijk in
volle vrachtwagens richting het oosten
getransporteerd. Wanneer bestuursleden
de scholen in Hongarije bezochten,
hoorden ze menigmaal: ‘Dit is een Waterman lokaal!’ De meubels kwamen zo
direct na 1989 goed van pas.
Na verloop van tijd zag hij zich genoodzaakt te gaan stoppen met de
voorlichting en de meubeltransporten.
Voorlichting werd overgenomen door de
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heer De Vries en meubeltransporten door
de heer Geuze. Inmiddels zijn beiden
ook met dit werk gestopt. Met één ding
bleef meneer Waterman doorgaan. Hij
had contact met heel wat scholen in
Oost-Europa en vroeg aan het begin van
elk schooljaar hoeveel Bijbels men kon
gebruiken. Niet alleen in de taal van het
land, maar ook in het Hebreeuws. Grieks,
Engels, Duits en Frans. Vanuit zijn
inventarisatie en na goedkeuring van
het OGO bestuur ging de vraag richting
de Gereformeerde Bijbelstichting. Soms
werden de verzoeken nader toegelicht
maar altijd gehonoreerd. Zo zijn meer
dan 100.000 Bijbels richting het oosten
gegaan. In ons kwartaalblad werd er
regelmatig melding van gemaakt.
Niet onvermeld mag blijven dat er ook
veel bijbelse vertellingen, geschreven
door de heer Waterman en vertaald in
het Hongaars en het Roemeens, naar
Oost-Europa zijn gegaan. Deze vertellingen werden eveneens op aanvraag van
de scholen verstrekt. Tenslotte vonden
ook boeken van de John Bunyanstichting hun weg naar Hongarije, Roemenië,
enzovoorts. Het bracht voor onze stichting geen kosten mee, want óók het
geld werd door de heer Waterman bij
elkaar gebracht. Hij had een goede band

Een van de vele Bijbeltransporten die
dhr. Waterman verzorgde
met veel Zeeuwse bedrijven, die voor dit
doel OGO steunden. Deze bedrijven zijn
wij zeer veel dank verschuldigd.
Vanwege lichamelijke beperkingen moet
de heer Waterman helaas met het werk,
dat hij voornamelijk na zijn pensionering gedaan heeft en dat hem lief was,
stoppen. Wat zijn we hem en zijn vrouw
veel dank verschuldigd! Hij mocht in
het onderwijs jarenlang gewetensvol
werken en dat heeft hij ook voor OGO
gedaan in de wetenschap dat het Woord
en de Geest onmisbaar is tot zaligheid.
Hij mocht zaaien. De Heere staat in
voor de vrucht.
Als bestuur wensen we hem met zijn
vrouw en gezin een gezegende levensavond toe.
N.J.Teerds, secretaris

Actie Johannes Calvijnschool Leerdam
De Johannes Calvijnschool in
Leerdam heeft voor de 3e keer
een actie voor Stichting OGO
gehouden. Voorlichter De Jong
en de burgemeester van Leerdam
dhr. Houtman (tevens bestuurslid
van OGO) hebben op 12 februari
een voorlichting gegeven aan de
groepen 5 en 6. De verkoop van
snoeprollen en de klussenkaart
hebben het prachtige bedrag
van ruim € 2.487,- opgeleverd.
De opbrengst is bestemd voor
kinderen die door de oorlog in
Oekraïne zijn gevlucht naar een
christelijke school in Zhytomir.
Hartelijk dank!

De groepen 5 en 6 van de Johannes Calvijnschool

Afscheidsbericht dhr. Waterman
Beste OGO-vrienden!
Bij deze eerste nieuwsbrief van OGO in
het jaar 2016 willen we u op de hoogte
brengen dat het voor ons nu de laatste
bijdrage is. We hebben het bestuur
van OGO en ook onze OGO-vrienden in
Nederland en in Oost-Europa reeds verteld dat we per heden ons werk voor
OGO willen beëindigen. Alles heeft
immers zijn bestemde tijd en er is een
tijd van komen en van gaan. We willen
benadrukken, dat we het werk voor OGO
vele jaren hebben mogen doen. En we
hebben het samen met de vele vrienden
van OGO ook kunnen doen. Moge de
Heere Zijn onmisbare zegen geven over
de verspreiding van Zijn Woord, ook
onder de (Roma)kinderen in Oost-Europa.
Gelukkig heeft het bestuur van OGO
dhr. A. Bakker (een van de OGO-voorlichters) bereid gevonden om verschillende taken van ons over te nemen.
Daar zijn we erg blij mee! Bij dit
afscheid van OGO willen we ook het
bestuur vriendelijk bedanken voor de
prettige samenwerking. Ook willen we
onze erkentelijkheid uitspreken, dat

Kinderen in een schoolklas met de boekjes die dhr. Waterman verzorgde
zoveel bedrijven in onze omgeving hun
financiële bijdragen hebben gegeven al
die jaren. Het moge u allen wel gaan!
We hopen dat de kinderen in Oost-Europa (en ook onze kinderen) dikwijls
het gebed mogen bidden, dat Ds Ledeboer hiernaast dichtte:
Met een vriendelijke groet,
M. Waterman

Doe mij smeken Wil verbreken ’t Hartje, Heer’.
Was mijn zonden In Uw wonden U ter eer.
Neig mijn oren om te horen naar Uw Woord.
Trek mij Heere U ter ere, Door Uw koord.
Doe ons kind’ren, Niets verhind’ren,
Tot Uw troon, Vrij te treden,
Doe zo heden In Uw Zoon.
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Leuke weetjes over Roemenië
Ha jongens en meiden,
Ben je van plan om ooit eens te gaan kamperen in Roemenië? Bedenk dan wel dat je zomaar een beer
bij de afvalbak tegen kan komen! En heb je wel eens zure maagsoep geproefd? Of je afgevraagd wie de
uitvinder van de vulpen was? Op deze pagina lees je aantal leuke weetjes over Roemenië!
Wist je dat…
• Roemenië de op vier na grootste pruimenproducent ter wereld is?
• De vulpen door de Roemeen Poenaru in 1827 is uitgevonden?
• De oppervlakte van Roemenië ongeveer acht keer zo groot is dan van Nederland?
• De meest voorkomende grondstof in Roemenië zout is?
• Men in Roemenië in de lente jonge brandnetels eet die hetzelfde als spinazie worden bereid?
• Roemenië 1 uur tijdsverschil met Nederland heeft?
• Dat de grootste boerenomelet ter wereld in Boekarest in 2009 is gebakken?,
daarvoor had men 30.000 eieren en 400 kilo ham nodig.
• De helft van alle Europese bruine beren in Roemenië woont?
• Je in sommige Roemeense restaurants gebakken hersenen en zure maagsoep kunt eten?
• Pasen in Roemenië dit jaar op 1 en 2 mei wordt gevierd?

Aan de slag
Maak een mooie, leuke of spannende tekening naar aanleiding
van één van de bovengenoemde onderwerpen. Stuur deze op naar:
Juf Van de Geer, Sigmondstraat 29, 4251 ZA Werkendam.
Alle inzendingen worden beloond met een prijsje!
Hartelijke groet, Juf Van de Geer
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