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De huidige toestand 
Een jaar geleden zou ik er niet over gedacht hebben om nieuwsbrieven te schrijven over vluchtelingen uit Oekraïne. 
De vluchtelingen waren er wel, maar alleen in Oekraïne zelf. De gevechten in de Donbas waren ‘bevroren’ tot een 
status quo. De Russische inval op 24 februari 2022 brengt daarin grote verandering. De spanningen vooraf, de 
werkelijke inval, de schrik bij ons en het op gang komen van vluchtelingenstromen brengen grote veranderingen in 
ons denken en handelen.  
Al een paar dagen na de inval komt er een inzameling om te helpen. Op 8 maart wordt het ‘vluchtelingen 
hulpcomité’ opgericht. Het comité vindt haar weg langs ongebaande paden en helpt waar het kan. Na de zomer 
komt het tot een stabilisatie in ontwikkeling en weten zowel het comité als de vluchtelingen hun weg te vinden.  
Ondertussen gaat de strijd in Oekraïne in al haar verschrikking door. 
Het komende jaar zal het comité met Gods hulp daar hulp geven waar nodig. Moge Hij wijsheid inzicht en 
mogelijkheden geven om Zijn liefde door te geven. 
 

Kerst vieren = HOOP 
In Oekraïne is de kerstviering naar Russisch orthodoxe gewoonte altijd op 7 en 8 januari geweest. Ook de Koptisch 
orthodoxe kerk in Afrika viert kerst veelal op 7 januari. Dit heeft te maken met welke kalender er plaatselijk wordt 
gehanteerd. De orthodoxe kerk hanteert de Juliaanse kalender en in West-Europa Wordt de gregoriaanse kalender 
gebruikt. Overigens heeft dit weer niks te maken met de werkelijke geboortedatum van de Christus.  
Het feit dat Jezus is geboren als redder van de wereld is onnoemelijk veel belangrijker en dat mochten we met kerst 
gedenken. 
“In Oekraïne is er sinds de Maidanprotesten in 2013 een beweging gaande naar het vieren van kerst op 24 en 25 
december. De Huidige oorlog heeft dit nog versterkt door de toenemende afkeer van alles wat op Rusland en 
Russische tradities wijst”. Aldus een Oekraïense vluchteling. 
 
Met het gedenken van de geboorte van Christus mogen we ook weer gesterkt worden in het vertrouwen dat de 
macht in deze wereld niet in handen ligt van welke (on)menselijke machthebber dan ook, maar bij onze God die alles 
in zijn hand houdt. De toekomst is zeker. Hij zal vrede en geluk brengen voor wie op Hem vertrouwen. 
In dat perspectief is ook het lijden in Oekraïne te zien, zie Romeinen 8:18. 
 

Natalia Slobodianuk  
Kiev is de plaats waar Natalia opgroeide en in vrede woonde en werkte tot februari 2022. Dat was de plek waar ze 
hoorde, een andere woonplek was voor haar onbestaanbaar. Kiev was thuis! 
Buiten de stad was een dorp waar ze een huis in aanbouw hadden. Haar man bouwde eraan in zijn vrije tijd. Toen de 
oorlog in februari 2022 begon, besloten ze naar dat huis te gaan omdat het veiliger leek om daar te verblijven. 
Na ruim een week kwamen de Russische tanks echter ook het dorp waar ze verbleven binnen. Ze reden dwars door 
tuinen met de tanks en vernielden daarmee alles waar ze reden. 
De man van Natalia die samen met een ander op wacht stond, gaf aan het leger door dat de Russen in het dorp 
waren. 
Hij verstopte zich in een gat in de tuin voor de Russen. De Russen doodden verschillende bewoners van het dorp en 
plunderden de huizen. 
Toen de Russen het huis van Natalia naderden verstopten zij, haar oude moeder en de kinderen zich in een kuil in de 
tuin van hun huis. Gelukkig hadden ze warme kleren aangetrokken.  
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De Russen drongen het huis binnen en stalen de laptops. Toen ze vertrokken gingen ze op den duur weer naar 
binnen om op plat op de vloer te gaan liggen. De volgende dag waren er weer gevechten rond het huis, maar 
uiteindelijk konden ze vluchten naar Lviv, waar ze veilig aankwamen. Later konden ze doorreizen naar Nederland 
Haar man bleef achter, omdat hij mogelijk in het leger moest gaan dienen. 
Tot zover het eerste deel van Natalia’s verhaal. In een volgend nieuwsbulletin vertellen we de rest. 
 

De situatie in Oekraïne/ Svaliava 
Vluchtelingenhulp wordt nog steeds geboden er is nog steeds toestroom van nieuwe vluchtelingen. In december 
werden er aan 450 gezinnen voedselpakketten uitgedeeld. Dominee Slavic Murza heeft goed contact met 
hulporganisaties zoals Dorcas over het aanleveren van voeding en andere producten. 
Door het kunnen huren van een vorstvrije opslag is de kerkzaal van zijn kerk weer beschikbaar voor de vele andere 
kerkelijke activiteiten. 
Door de voortdurende vernielingen aan de infrastructuur is de levering van elektriciteit zeer onregelmatig. 
Vanuit Nederland is er door diverse organisaties in goed onderling overleg actie ondernomen om daarin hulp te 
bieden in de vorm van onder andere powerbanks een generator en een omvormer. Voor een deel zijn die hier in 
Nederland gekocht en voor een ander deel worden ze daar met geld vanuit Nederland aangeschaft. 
Op 2 januari hopen een drietal mensen een reis te ondernemen naar Svaliava, om de situatie daar te bekijken, te 
fotograferen en in beeld te brengen vanuit hun professie. Zij nemen ook hulpgoederen mee om te ondersteunen. 
Het is de bedoeling dat in maart een presentatie wordt gegeven om ons te laten zien hoe het leven daar wordt 
opgepakt en met welke problemen ze daar te maken hebben. 
Ondertussen is men daar bijzonder dankbaar voor alle hulp die geboden wordt vanuit Nederland. 
Het is goed om te zien en ervaren hoe God Slavik Murza, zijn vrouw en onze broeders en zusters de kracht en moed 
geeft om vol te houden in Zijn dienst.  

Gebed en dankbaarheid  
Gebed voor Oekraïne en Oekraïners: 

 Om vrede en gerechtigheid 
 Voor doorgaande mogelijkheden om elkaar te helpen 
 Rust voor het zo uit elkaar geslagen land 
 Een veilige reis voor de 3 bezoekers aan Svaliava 
 Bezinning bij machthebbers om de oorlog te stoppen. 
 Voor de Oekraïners in Hattem, die thuis in Oekraïne zo missen juist in deze dagen van gedenken 

 
Laten we danken voor: 

 De mogelijkheid om ter plekke ervaringen op te doen in Oekraïne 
 De vele mogelijkheden voor Oekraïners om hier in hun eigen inkomen te voorzien. 
 De veerkracht onder de Oekraïners. 

 

Contact 
Voor hen die contact zoeken is het comité te bereiken via: vluchtelingenhulp@deopenpoorthattem.nl 


