
Danken&bidden
Dank voor
…de sponsoring die rond is.
…het transport met mijn spullen,
dat veilig is aangekomen.
…de leerzame tijd in Zwitserland.

Bid voor
…het regelen van een visum, dat dit mag lukken.
…de uitzenddienst op 13 december.
…de taalstudie Russisch, dat ik mag onthouden wat ik leer.
…het project in Oekraïne, 
dat duidelijk mag worden waar ik mijn werk mag gaan doen.
…mijn hometeam in alle voorbereidingen voor mijn vertrek.

Giften zijn welkom! 
Uw gift voor Marije Meerkerk maakt u 
over op: NL70 RABO 0157518744,
ten name van: Stichting Kimon. Vermeld bij 
uw gift: Marije Meerkerk, Oekraïne
 
Stichting Kimon is door de Belastingdienst 
aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Giften aan de stichting zijn dus aftrekbaar van de belasting. 

Hometeam
Marije wordt bij haar uitzending 
bijgestaan door een hometeam. 
Dit team bestaat uit de volgende personen: 
 
Nathalie Breedveld (vz) | 06 15637487
Arie Vergunst (pm) | 0184 694092
Maarten van den Berg (secr) | 06 55973416
Kees de Vries | 06 10069221
Martine Verheul | 0184 693030
 
Heeft u vragen of wilt u wat kwijt? 
Neem gerust contact met ons op!
 
E-mail | hometeammarije@outlook.com

Volg Marije via
Facebook | Marije’s missie
Kimon | veldwerkers.kimon.nl/marijemeerkerk
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Starten in Oekraïne

Mijn start in Oekraïne zal het eerste half jaar met name 
bestaan uit het verder ontwikkelen van mijn Russisch, het 
leggen van contacten in het zigeunerkamp en van daaruit 
een duidelijk plan opstellen, het meelopen bij andere 
projecten, het verdiepen in de zigeunercultuur en het 
settelen van mijn leven in Oekraïne. Aan de hand van hoe 
dit loopt, zal duidelijk worden wanneer ik echt in het kamp 
kan gaan beginnen. 

Omdat het pionierswerk is, blijft het spannend hoe dit 
proces zal verlopen en hoe snel ik het werk met de 
kinderen kan gaan opstarten. 

Ik hoop dat de meeste vragen beantwoord zijn. Er komt 
heel wat bij kijken als je voor lange tijd naar het buitenland 
emigreert. Ik waardeer jullie betrokkenheid en zal jullie in 
ieder geval via Facebook (Marije’s missie) en op de website 
van Kimon op de hoogte houden.

Groetjes, Marije
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NIEUWSBRIEF

Bergen en dalen
In de vorige nieuwsbrief vertelde ik dat ik twaalf weken 
naar Zwitserland zou gaan voor een cursus 
kinderevangelisatie bij de stichting Child Evangelism 
Fellowship of Europe (in Nederland bekend als IKEG). 
Inmiddels ben ik alweer twee maanden thuis in mijn 
vertrouwde dorp Bleskensgraaf. 

Mijn ouders hebben mij met de auto naar het 
Zwitserse dorpje Langenbruck gebracht. Deze prachtige 
plek in de bergen - met uitzicht over een groen dal - 
zou de komende twaalf weken mijn verblijfplaats zijn.

 
Er waren twee 
cursusgroepen een 
Spaanstalige en een 
Engelstalige. De 
Engelstalige groep - 
waar ik deel van was 
- bestond uit 20 
personen, waaron-
der vijf kinderen. 

Ook nu kwamen we weer overal vandaan: Engeland, 
Duitsland, Noord-Ierland, Finland, Letland, Zweden, 
Portugal en ik vertegenwoordigde Nederland. 

De Spaanstalige groep verbleef zes weken in
Zwitserland. Zij hadden vaak apart van ons les. Hierom 
en vanwege de taalbarrière heb ik met hen minder 
contact gehad. 

Het was een heel praktische cursus. Het heeft mij heel 
veel handvatten gegeven hoe ik het kinderwerk in 
Oekraïne handen en voeten kan gaan geven. Zo weet ik 
nu bijvoorbeeld hoe je kinderen liedjes en een Bijbel-
tekst aanleert, hoe je Bijbellessen vormgeeft en hoe je 
een club of kinderkamp opzet. 

Hallo nieuwsbrieflezer,
Een drukke periode ligt achter me waarin veel is gebeurd. Genoeg reden voor een nieuwsbrief. Laat ik 
beginnen met het goede nieuws dat de financiering rond is! Ik ben enorm dankbaar dat God - door 
mensen heen - in mijn werk in Oekraïne voorziet. Toen ik het goede nieuws van mijn hometeam 
hoorde - ik zat op dat moment in Zwitserland - had ik ’s ochtend nog deze tekst gelezen:

‘Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik ontvangen heb wat 
door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, dat God behaagt.’ 
Filippenzen 4:18. 

Zo ervaar ik dat ook, ik ben geheel voorzien!

Het aftellen is nu dus echt begonnen! Mijn exacte vertrekdatum is nog niet bekend. Maar de 
uitzenddienst wel, deze is op zondagochtend 13 december vanuit de Hervormde Gemeente in 
Bleskensgraaf. Kort daarna hoop ik naar Oekraïne te vertrekken!

Maar voordat het zover is, moet er nog een en ander geregeld worden. En daar krijg ik regelmatig 
vragen over. Op die vragen zal ik in deze nieuwsbrief antwoord geven, maar ik begin met een terugblik 
op mijn tijd in Zwitserland. 
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In het eerste deel van de cursus heb ik geleerd over de Bijbelse basis van kinderevangelisatie. 
Psalm 78:4 vertelt ons bijvoorbeeld: ‘We zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie 
de loffelijke daden van de HEERE vertellen, Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.’

En in Romeinen 10:13 staat: ‘Gods plan voor Zijn kinderen ligt klaar. Maar we moeten het de kinderen wel vertellen. 
Want hoe zullen zij in Hem geloven, van Wie zij niet gehoord hebben?’ 

Er waren ook lessen die gericht waren op ons persoonlijk 
leven. We hebben met elkaar gekeken wat Gods beloften 
voor een ieder van ons persoonlijk zijn. Ik vond deze 
lessen een bemoediging voor mijn leven nu, maar ook 
voor de toekomst.

Halverwege de cursus konden we het geleerde in de 
praktijk brengen, want in de zevende week hebben we 
een kinderkamp gedaan. We mochten negentien 
kinderen van de Amerikaanse militaire basis uit 
München verwelkomen bij ons in het CEF Zentrum. Het 
is een gezellige week geweest. We hebben veel met de 
kinderen gedaan, zoals spelletjes en sporten. We zijn ook 

met ze naar het 
zwembad en de 
dierentuin 
geweest. 

Maar het mooiste 
vond ik, dat we ze 
over God konden 
vertellen. Dat 
deden we tijdens 
de Bijbellessen, 
het zingen en de 
dagelijkse 

Bijbelquiz, maar ook in de gespreksgroepjes en in de 
zendingslessen over Amy Carmicheal. 

Tijdens de laatste avond bij het kampvuur, hoorden we 
van de kinderen dat sommigen van hen Jezus al dienen 
in hun jonge leven. Dat vond ik erg bemoedigend om te 
horen. God werkt ook in het leven van kinderen!

Na het vertrek van de kinderen, maakten we ons op voor 
het laatste deel van de cursus. In deze weken heb ik 
geleerd hoe ik anderen kan lesgeven in 
kinderevangelisatie en heb ik les gehad over bijbels 
leiderschap en evangelisatie aan tieners. Interessante 
lessen die ik in Oekraïne hoop te gaan gebruiken.

Doordeweeks zat ik dus in de schoolbanken en in het 
weekend had ik tijd om met andere studenten het mooie 
Zwitserland te verkennen. Zowel de mooie steden als de 
schitterende natuur. Twee van de twaalf weekenden heb 
ik dit gedaan met mijn zus en zwager en met twee 
vriendinnen. Dat was erg gezellig en vooral heerlijk, 
omdat ik weer even Nederlands kon praten. 

Al met al heb ik een leerzame tijd gehad in 
Zwitserland en voel ik me óók op het terrein van 
kinderevangelisatie toegerust om het werk in Oekraïne 
te beginnen. Ik mag de zigeunerkinderen gaan vertellen 
dat ‘Jezus is gekomen om zalig te maken wat verloren is. 
En dat het niet de wil is van God, dat een van deze 
kleinen verloren gaat.’ Mattheüs 18: 11, 14
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Vertrouwen
Dat is het woord dat door mijn hele periode van voorbereiding steeds terugkomt. God leert me steeds weer dat ik 
moet vertrouwen dat Hij alles onder controle heeft en dat Zijn weg de beste weg is.

Het plan om kinderwerk op te zetten in het dorp Rus’ki Komarivtsi is momenteel onzeker. Dat komt omdat de 
Reformatorische kerk in het zigeunerkamp niet meer bestaat. Het was een kleine gemeente en sinds de dominee 
niet meer komt, hebben de mensen zich bij andere kerken gevoegd. Het was de bedoeling om vanuit die kerk het 
kinderwerk te gaan doen. En omdat ook de vrouw die het kerkgebouw beheert, momenteel in een andere stad 
werkt, moet er gekeken worden of we het gebouw wel kunnen gebruiken en of het werk in het kamp gewoon kan 
doorgaan. 

Het betekent nog niet dat dit project van de baan is. Er is nog een sprankje hoop. Maar het blijft 
afwachten tot ik zelf in Oekraïne ben. Ik hoop dan het project te bezoeken en te kijken wat mogelijk is. 
Dominee Spontak - de dominee van een Reformatorische kerk in Mukachevo - is in gesprek met andere 
kerkleiders over werken onder de zigeuners en eventuele andere projecten.

Het is dus allemaal nog onzeker, maar opnieuw komt het aan op het vertrouwen op God. Ik weet mij met 
zekerheid geroepen door Hem om naar Oekraïne te gaan en ik weet daarom ook zeker dat God mij daar zal gaan 
gebruiken. Ik vertrouw erop dat God ook hierin zal voorzien.

Marije vertel eens… 
Hoe gaat het met de voorbereidingen? Moet je nog 
veel doen? Wat moet je allemaal voorbereiden? Hoe 
ga je starten in Oekraïne? Per wanneer start je het 
werk bij de Roma’s? Vragen die ik de laatste tijd veel 
krijg.

Met de voorbereidingen gaat het goed. De eerste 
weken dat ik thuis was uit Zwitserland, heb ik me 
voornamelijk bezig gehouden met het regelen van 
mijn transport. Een groot deel van mijn spullen gaat 
mee naar Oekraïne, omdat ik daar voor langere tijd 
heenga.

Het eerste 
transport is 
inmiddels veilig 
aangekomen in 
Oekraïne. Dat 
geeft enorme 
opluchting. Er is 
geen douane 
komen kijken bij 
het uitladen van 
de vracht. Mijn 
spullen konden 

daardoor direct worden meegenomen door dominee 
Spontak. God heeft ook hierin gezorgd en Zijn trouw 
laten zien. 

Inmiddels ben ik bezig met het volgende transport dat 
volgend jaar maart hoopt te vertrekken. Hiervoor 
moet het laatste deel nog worden ingepakt en 
klaargezet. Dat moet ik voor mijn vertrek doen. Dus 
daar ben ik nu mee bezig.

Russisch leren
Daarnaast heb ik elke week Russische les. Het leren 
van Russisch wordt steeds pittiger. Mijn lerares wil mij 
- voordat ik naar Oekraïne vertrek - nog zoveel 
mogelijk meegeven. Dat is natuurlijk superfijn! Maar 
het vraagt extra inspanning. Dus ik zit regelmatig met 
mijn neus in de studieboeken.

Visum regelen
Ook ben ik druk met het regelen van een visum. 
Spannend of dit zal gaan lukken voor een lange 
periode. Zonder visum kun je wel het land in, maar 
niet voor lange tijd. Het visum is dus nodig om vier 
volle jaren in Oekraïne werkzaam te kunnen zijn. 
En ik ben bezig om alle verplichtingen die ik hier heb 
af te zeggen of over te dragen. Ik zit daarvoor veel 
achter de computer, want daar gaat veel tijd inzitten.

Dat is in een notendop waar ik nu mee bezig ben. 

Van de kringloopwinkel Graafstroom heb ik € 3.000 
gekregen, een supermooi bedrag! Ik ben blij en 
dankbaar voor het bedrag én de inzet van alle 
vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. 
Dank u wel!
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