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‘Mensen hebben 
hoop nodig’

Kerk in oorlogstijd 
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Toegegeven, het contact stond soms 
op een laag pitje, maar niet toen 
op donderdag 24 februari 2022 
de oorlog uitbrak. ‘De spanningen 
waren zich natuurlijk al weken aan 
het opbouwen, dus we stonden 
als het ware paraat’, vertelt Arjan 
Kats (43), lid van de Beth-El. Toen 
de oorlog uitbrak, vroeg de kerk 
in Nederland meteen aan haar 
Oekraïense zustergemeente wat  
ze voor haar kon betekenen. In  

Oekraïne werd tijdens die dagen 
enorm gehamsterd en de schappen 
in de supermarkten waren leeg. 
Dus of de Nederlandse gemeente 
misschien eten kon brengen?

Eten naar Oekraïne
Leden van de Beth-El-gemeente 
laadden nog diezelfde vrijdag een 
bus in met goederen die ze konden 
overnemen van de Voedselbank. 
Weer een dag later kon de bus in 

Loetsk uitgeladen worden door 
onder andere Katya Semenyuk (36), 
de vrouw van de voorganger van 
de kerk en vóór de oorlog docent 
Engels. 

Distributie en opvang
De kerk in Oekraïne werd ingericht 
als distributiecentrum waar mensen 
onder andere kleding en eten 
konden halen én als opvangplek. 
Per inwoner wonen er in Loetsk nu 
gemiddeld 2,2 vluchtelingen. Dat 
is behoorlijk wat voor een stad die 
eerst een kleine 220.000 inwoners 
telde. 

Veel vluchtelingen konden maar 
weinig bezittingen meenemen. 
Katya: ‘Op een dag kwamen een 
moeder en dochter naar de kerk. Zij 
waren vanwege de bombardemen-

Al meer dan een jaar is Oekraïne in oorlog met 
Rusland. Wat betekent het om kerk te zijn in 
tijden van oorlog? En op welke manier kun je als 
kerk in Nederland iets betekenen voor een kerk in 
Oekraïne? Baptistengemeente Beth-El in Hooge-
veen is sinds 2012 verbonden met de Assembly of 
God-kerk in Loetsk, een stad in het noordwesten 
van Oekraïne.

Kerk-zijn in oorlogstijd 
Baptistengemeente in actie voor Oekraïense zustergemeente

Samen in actie!

Dorcas



Komend najaar gaat liedjescabaretgroep Op en Top Vrouw op tournee 
met hun nieuwe show ‘Een kofferbak vol’. Een van de koffers is ge-
vuld met verhalen over het werk van Dorcas voor vrouwen in Albanië. 
De inspiratie voor de inhoud van deze koffer komt uit de vrouwenreis 
naar Albanië, die gepland staat voor dit najaar. Tijdens deze reis 
bezoeken we onze projecten voor vrouwen.

Wilt u in uw kerk ook genieten van deze geweldige show? Neem 
dan contact met ons op via kerken@dorcas.nl. Wij bespreken dan 
samen de mogelijkheden. Het belooft in ieder geval een avondvullend 
programma met een lach en een traan te worden...

Meer informatie over ons werk in Albanië en de vrouwenreis vindt u 
op pagina 8 en 9 van Hartslag.

Boek de show ‘Een kofferbak vol’

ten hun huis in Marioepol ont-
vlucht. De dochter liep al dagenlang 
op slippers, want er was geen tijd 
om iets anders te pakken. En dat 
terwijl het buiten vroor!’

Hoop nodig
De hele week kunnen mensen 
terecht in de kerk om spullen op te 
halen. Daarnaast worden er op 4 
dagen kerkdiensten gehouden. ‘De 
kerk zit stampvol. Op de dagen dat 
we de diensten houden, organise-
ren we er zelfs 2, want anders past 
het gewoon niet in het gebouw. 
Mensen hebben hoop nodig en God 
is de enige die die hoop kan geven’, 
vertelt Katya. ‘We bidden voor een 
wonder.’

Lees meer over Katya en de Beth-El 
op dorcas.nl/kerk-zijn-in-oorlogstijd. 

Dorcas 
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Als ik op de fiets op weg naar een 
afspraak weer eens natgeregend 
ben, ervaar ik water niet echt als 
een zegen. Het water druipt in 
mijn nek en ik zie niet veel door 
mijn natte bril. Maar dit typisch 
Hollandse weer zorgt wel voor 
voldoende grondwater, groeiende 
planten, stromende rivieren en 
drinkwater. Water brengt leven. 

Watertekort is een bedreiging voor 
het leven. Dat ervaren we de laatste 
jaren in Nederland een klein beetje 
tijdens heel droge zomers. Het 
grondwaterpeil zakt, de stad raakt 
oververhit, maar er komt nog wel 
steeds water uit te kraan. Ik kon 
tijdens een warme dag ‘gewoon’ een 
heerlijk koel glas water drinken.
Een glas water is voor veel mensen 
in andere delen van de wereld niet 
zo vanzelfsprekend. Ik las onlangs 
over de situatie in Mozambique. 
Heel veel mensen worden daar 
getroffen door overstromingen én 
droogte. Ze hebben geen of slechte 
toegang tot schoon drinkwater en 
toiletten. Dorcas investeert samen 
met de lokale gemeenschap in 

oplossingen, zoals watertappunten, 
trainingen in het onderhouden van 
die punten en voorlichting over een 
goede hygiëne. Dit brengt letterlijk 
nieuw leven in dorre omstandighe-
den.

Water brengt niet alleen letterlijk 
nieuw leven, maar is ook een beeld 
van geestelijk leven. Zoals het 
lichaam water nodig heeft om te 
kunnen leven, zo heeft onze ziel 
liefde en hoop nodig. Jezus zegt in 
Johannes 7: Als je dorst hebt, moet 
je naar Mij toe komen en drinken! 
Als je in Mij gelooft, zullen stromen 
van water dat leven geeft uit je 
binnenste stromen! Jezus wil de 
dorst van uw hart lessen, misschien 
kunt u eens een glaasje van Zijn 
water proberen…

Wist u dat Jezus ook aan ons 
vraagt om Hem een glaasje water 
te geven? Dat is bijzonder, toch? 
Hij zegt in Mattheüs 25 dat je als 
iemand die dorst heeft water geeft, 
je dat eigenlijk aan Hem zelf geeft. 
Dat is de diepste motivatie voor 
Dorcas om mensen in nood, dus ook 

mensen die dorst hebben, te helpen. 
Zo volgen we Jezus na. 

Dat klinkt allemaal mooi, maar wat 
maakt het uiteindelijk voor verschil? 
Soms voelt alle hulp als een druppel 
op een gloeiende plaat. Maar dan 
moet ik denken aan wat ik eens 
iemand hoorde zeggen: ‘Je zult maar 
net onder die druppel staan.’ Denk 
daar nog maar eens aan als u een 
glaasje water drinkt. 

Sandra Kooij-van Roekel
relatiebeheerder kerken

Een druppel op een 
gloeiende plaat
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