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Webben en netwerken

De lentebodes kondigen mooie veranderingen aan: de schepping 
wordt rijker aan kleuren en het daglicht wordt helderder. Bij ons 
thuis wordt het hoogtijd om de spinraggen en webben op te 
ruimen. Zij hebben hun dienst gedaan. Prachtig, als je ziet hoe 
een spin over zijn web loopt en bij zijn voedsel komt. Hij weet 
feilloos de weg. Netwerken, daar is OGO sterk in.
Heeft u de website van OGO wel eens goed bekeken? Doe het nu 
want hij is weer bijgewerkt. U kunt dan het beleidsplan en de 
begroting van 2020 inzien. U leest dat er steeds meer chris-
telijke scholen in Oekraïne worden geholpen zoals in Dubno, 
Bila Tserkva, Irpin en Malo Doborun. Ik wil u iets vertellen over 
de christelijke basisschool in Irpin (in Oekraïne, niet ver van 
Kiev). Deze is pas vier jaar geleden opgericht en ontwikkelt zich 
erg snel. De directie maakt dankbaar gebruik van adviezen van 
collega’s van de andere christelijke scholen. OGO heeft hen bij 
elkaar gebracht en OGO stimuleert het dat zij samenwerken. 
Met elkaar bezinnen zij zich op hun christelijke identiteit. En 
ze proberen om ook de buren van de school met het Evangelie 
in aanraking te brengen. OGO brengt hen ook in contact met 

onze reformatorische scholen. En dat kan wonderlijk gaan. Inna 
Zinchenko en Denys Zaulin, de directrice en een bestuurslid van 
de Irpinschool, waren naar ons land gekomen voor de christelij-
ke onderwijsconferentie in Apeldoorn. Omdat deze conferentie 
plotseling werd afgelast, heeft hun bezoek aan onze scholen 
alle aandacht gekregen. OGO kon het regelen dat er een bezoek 
werd gebracht aan drie basisscholen, de Pieter Zandt Scholen-
gemeenschap en de Pabo Driestar Educatief. In het bijzonder 
Denys, die predikant is, was blij verrast dat ze zelfs op de TUA 
werden rondgeleid. 

Onze gasten hebben goed inzicht gekregen in de samenhang en 
routes binnen ons onderwijs. Zij zijn geïnspireerd en gaan hun 
ervaringen delen met hun christelijke collega’s in Oekraïne. Alle 
scholen worden hartelijk bedankt voor hun gastvrijheid! 
Laten wij bidden dat via onze contacten het Evangelie wordt 
verspreid. Om Jezus wil.

Dick van der Hoek

nieuwsbrief

Lees verder op pagina 2 >>

Denys Zauli: Mooi concept, dat spelend leren!

Wat heeft jullie het meest verrast bij je 
bezoek aan onze scholen?
Denys: ‘Dat alles op school zo goed ge-
organiseerd is. Bij elk bezoek stonden de 
directeur, leraren en soms bestuursleden 
ons op te wachten en hadden we produc-

Vier jaar geleden werd in Irpin 
(Oekraïne) een christelijke school 
opgericht. De school ontwikkelt zich 
snel en bezint zich op de christelijke 
identiteit. In het kader daarvan brach-
ten Inna Zinchenko en Denys Zauli, 
resp. de directrice en een bestuurslid 
van de Irpinschool, een bezoek aan drie 
basisscholen, de Pieter Zandt Scholen-
gemeenschap, PABO Driestar Educatief 
en de TUA in Apeldoorn. We waren als 
OGO benieuwd naar de bevindingen van 
Inna en Denys. Daarom hebben wij hen 
enkele vragen gesteld over hun bezoek 
aan onze basisscholen.

tieve gesprekken. Ze presenteerden hun 
bijzondere visie op het onderwijs en hun 
christelijke identiteit. Ik vond het prach-
tig om te zien hoe eensgezind zij hierin 
waren en hoe graag zij dit alles met ons 
wilden delen.’
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Van de voorzitter

aan onze basisscholen.



Wat hebben jullie geleerd en wil je gaan 
overnemen op jullie school in Oekraïne?
Denys: ‘Wij hebben een nieuwe lesmethode 
gezien, waarbij de leerlingen in drie groe-
pen worden ingedeeld, afhankelijk van hun 
niveau. Elke groep krijgt de begeleiding die 
het beste bij ze past. We willen gaan pro-
beren of wij dat wij ook kunnen invoeren.’

Inna: ‘Dat gaan we zeker doen! Ik vond 
het ook een heel goed idee om kinde-
ren van verschillende leeftijden eens bij 
elkaar te zetten als zij samen iets moeten 
doen wat ze leuk vinden: handvaardig-
heid, muziek of koken bijvoorbeeld.’

Inna: ‘Ik vond het interessant dat jullie 
basis- en voortgezet onderwijs hebben en 
die sterk scheiden. In Oekraïne hebben 
we drie schoolniveaus, die bij elkaar in 
één gebouw zitten en samen één direc-
teur hebben. Ik werd erg blij toen ik in 
het lokaal van groep 1 kwam: er waren 
in het lokaal aparte plekken gemaakt en 
alle kinderen waren bezig met hetzelf-
de onderwerp maar op elke plek op een 
andere manier. Eén clubje bestudeerde zo 
de onderdelen van een fi ets, een andere 
tekende die en weer een ander clubje 
maakte de bijbehorende opdrachten op de 
computer.’

Welk advies wil je aan onze scholen geven? 
Denys en Inna: ‘Wij wensen jullie veel 
succes voor de toekomst. Dank God voor 
de steun die jullie nog steeds krijgen van 
jullie overheid. Er zijn maar heel weinig 
landen waar dat zo is. Op onze christe-
lijke school in Irpin moet alles betaald 
worden door de kerk en de ouders. 
Wij vonden het erg fi jn om jullie gast te 
zijn. Hartelijk bedankt dat we welkom 
waren en dat we inzicht hebben gekregen 
in jullie onderwijservaring. Onze christe-
lijke school zal dat gaan gebruiken!’

Dick van der Hoek

Waar ligt Irpen? Vlak bij Kiev

Dinsdag 3 maart. Een stralende dag, niet alleen omdat de zon zo 
uitbundig scheen. De Eben-Haëzerschool in Bennekom verwelkomde 
hun Oekraïense gasten. In het kader van de ECCEN-conferentie zou 
een delegatie Oost-Europese onderwijscollega’s onze school bezoe-
ken. Vanwege het Corona-virus waren alleen onze Oekraïense gasten 
aanwezig. Dat maakte de dag zeker niet minder mooi. Na een eerste 
welkom startten we de dag met een korte Bijbeloverdenking en 
gebed. Daarna vertelden we iets over het ontstaan van de Eben-
Haëzerschool en het Nederlandse onderwijssysteem. Vervolgens 
bezochten we een aantal groepen. Als afsluiting genoten we van 
een heerlijke lunch. Onder het eten kwamen allerhande praktische 
vragen. Mooi om te ervaren dat we zo echt aan het uitwisselen wa-
ren. De vragen die onze Oekraïense collega’s stelden, zette ons aan 
het denken. Hieronder een korte foto-impressie. 

Hans Roodbeen, directeur Eben-Haëzerschool en bestuurslid OGO

Oekraïense collega’s op bezoek

Digitaal verwerken van de rekenles: 
hoe werkt dat? Leerlingen uit groep 8 
leggen dit aan Inna Zinchenko uit

We heten onze gasten van 
harte welkom in hun eigen taal!

Van de school in Irpen: Denys Zauli (bestuurslid), 
Inna Zinchenko (directeur), Hans Roodbeen 
(directeur Eben-Haëzerschool), Daniël van den Noort 
(bestuurslid OGO)

Uitleg over het observeren van groepswerk in 
groep 2
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Presentatie Oud Gereformeerde 
Gemeente Oosterland

Op maandag 2 maart jl. gaf voorlichter Wim de Jong een 
presentatie over het werk van OGO tijdens een gemeente-
avond van de Oud Gereformeerde Gemeente te Oosterland. 
We ontvingen een bedrag van € 200,- voor de stichting. 
Hartverwarmend, hartelijk dank!

Digitale borden vinden hun weg in 
Oost-Europa

Jaarlijks vragen wij aan onze Oost-Europese partnerscholen 
op welke wijze Stichting OGO hen kan ondersteunen. De 
vraag naar laptops en digitale presentatiemiddelen neemt 
de laatste tijd behoorlijk toe. Uiteraard ondersteunen we 
het liefst de lokale economie, maar al met al is het toch 
een fi kse aanslag op de begroting. Gelukkig nam Driestar 
Educatief het voortouw door gebruikte digitale borden te 
schenken aan scholen in Oekraïne. Bent u van plan om op 
korte termijn digitale borden te vervangen, denk dan eens 
aan de optie om ze te schenken aan één van onze part-
nerscholen. Komen er meerdere borden beschikbaar, laat 
het dan tijdig weten, dan zorgen wij ervoor dat de borden 
opgehaald worden door onze Oost-Europese partners.
Hebben wij uw interesse gewekt? Geef dit dan via 06-29 55 
61 98 of info@stichting-ogo.nl door!

Meeleven in Ridderkerk

Op 25 Februari jl. heeft voorzitter Dick van der Hoek op een 
contactmiddag van de Gereformeerde Gemeente te Ridder-

Kort...

Meeleven in Ridderkerk

kerk-Slikkerveer een presentatie gegeven over het werk van OGO. 
Van der Hoek: ‘Het was een fi jne middag, met veel spontane 
contactmomenten. Iedereen was geraakt door wat wij lieten 
zien en vertelden over het onderwijs aan de kinderen met het 
Syndroom van Down in Kiev. 
Eén van de aanwezigen schreef: ‘Ik vond de presentatie leerzaam 
om te zien hoe de opbouw van dit werk in de loop der jaren zo 
gezegend is… Alles Soli Deo Gloria!’. We hebben machtigings-
kaarten van OGO uitgedeeld en we hopen dat zo veel mensen uit 
deze gemeente het werk van OGO fi nancieel zullen steunen en 
voortaan de nieuwsbrief zullen lezen. We denken allemaal vaak 
terug aan de zwaaiende handjes van de kinderen.’

Zwaaiende handjes

Van Lodenstein College haalt 19.800 euro
voor OGO op
Leerlingen van het Van Lodenstein College te Amersfoort hielden een 
actie voor de enige christelijke school in Vilnius (Litouwen). Ze haalden 
daarbij maar liefst �19.800,- voor OGO op. Hoe speelden ze dat klaar? Ro-
zemarijn Gerritsen, docent: ‘ Ze leverden zendingsgeld in bij hun mento-
ren, organiseerden toernooien en verkochten producten. De grote klapper 
was een actiedag, waarop allerlei activiteiten gesponsord plaatsvonden: op 
het eigen terrein rondjes hardlopen, steppen, mountainbiken. Maar je kon 
er ook voor kiezen nog een rondje te doen op een rodeostier waar je altijd 
van afvalt, of jezelf in een sumoworstelaarspak te hijsen, uit te testen hoe 
sterk je bent, een snelle tijd neerzetten op een hindernisbaan, enz. Na al 
deze activiteiten kocht je een broodje kroket of frikandel. Misschien niet 
zo gezond, maar je was al zoveel calorieën kwijt en het was gewoon 
lekker… We kijken dus samen met de leerlingen terug op een hele leuke en 
gezellige dag met uiteindelijk een indrukwekkend eindresultaat. Drie leerlingen mochten later nog genieten van een rondvlucht 
met een luchtballon van 60 min, omdat zij het meeste geld opgehaald hadden van alle leerlingen.’ Alle leerlingen die aan deze actie 
hebben meegedaan: heel hartelijk dank voor dit prachtige bedrag!
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Sponsorloop in de nacht



Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa
Correspondentie-adres
Stichting OGO, Reigersbek 6, 3344 BC Hendrik Ido Ambacht
Tel. 078-6122749 / 06-52581140, e-mail: N.J.Teerds@stichting-ogo.nl
www.stichting-ogo.nl
Bankrelatie
Bank NL96 ABNA 0511 6744 14 | Giro NL50 INGB 0002 3201 36 t.n.v. stichting
OGO te H.I. Ambacht
Voorlichters
1. J.B. Roodbeen, Velswijkweg 16, 7021 LA Zelhem (06-29556198)
2. W.A. de Jong, Watersnip 7, 3628 CC Kockengen (0346-241223)
voorlichting@stichting-ogo.nl

Bestuur
A.R. Deelen, Dr. D. van der Hoek, voorzitter (0318-418966), drs. N.J. Teerds, 
secretaris (078-6122749), N.A. van de Breevaart, penningmeester (078-6820212),  
J. Ligtenberg (0345-568813), drs. D. van Meeuwen (0184-417577), 
D. van den Noort (030-6369563) J.B. Roodbeen (06-29556198).
Comité van aanbeveling
ds. G.J. van Aalst, ds. J. Belder , mr. dr. J.T. van den Berg, dr. R. Bisschop, 
ds. P. den Butter, ds. G.J. Capellen, dr. W. Fieret , ir. L. A. Jansen, 
ds. H.H. Klomp, W. Korevaar, ds. P. v. d. Kraan, J. Molenaar, ds. L.W.Ch. Ruijgrok, 
ds. P. van Ruitenburg, ds. M.C. Tanis, ir. B.J. van der Vlies, drs. D. Vogelaar.
Stichting OGO heeft geprobeerd om alle rechthebbenden van de geproduceerde 
informatie te achterhalen. Neem daarover gerust contact met ons op.
OGO gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Er worden alleen foto’s van 
personen geplaatst als zij daarvoor toestemming hebben gegeven.

Colofon

KidsKids
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Ha jongens en meiden,

Veel kinderen gaan nu niet naar school door het Coronavirus. Niet alleen in Nederland maar ook in Oost-
Europa! Corona is een nieuwe ziekte. Op de hele wereld zijn er nu al zoveel ziekten dat deze bijna niet te 
tellen zijn! Ook in de Bijbel wordt over ziekten verteld.. Op de afbeeldingen hieronder zie je steeds één of 
meerdere zieken uit de Bijbel. Weet jij wie die zieken zijn? Om je te helpen zijn hierbij de Bijbelgedeelten genoemd waarin 
het te vinden is. Schrijf het zo op: 1=…., 2=…. enz. Stuur je antwoorden naar jmavdgeer@kliksafe.nl. Vergeet daarbij niet je 
naam, adres en leeftijd te vermelden. Als je alles goed hebt, krijg je een verrassing thuisgestuurd!

De Bijbelgedeelten zijn: 
Numeri 21, 2 Koningen 1,  2 Koningen 5, Jesaja 38, Markus 2, Markus 3, Lukas 8, Lukas 17, Johannes 5, Handelingen 9. 
Deze Bijbelgedeelten staan niet in dezelfde volgorde als de afbeeldingen. 

Zieken in de Bijbel

Hartelijke groet, Juf Van de Geer
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