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Sinds 27 april worden 
Oekraïners opgevangen in 

de pastorie aan de 
Molenstraat in Ameide. 
Eerder heeft u hierover 

gelezen in de Zaaier. Ook 
kunt u op de site van Ik 
geloof in Ameide iets 

hebben gezien.  
 

Toch horen wij van 
verschillende 

gemeenteleden dat er 
behoefte is aan extra 

informatie. Wij zijn hier 
voorzichtig mee geweest, 

met name voor de 
bewoners van de pastorie 

zelf. Men is naar 
Nederland gevlucht als 
gevolg van het extreme 

oorlogsgeweld en de 
humanitaire ramp die zich 
daar afspeelt. Wij willen 

door het beschikbaar 
stellen van een woonplek 

de bewoners allereerst 
veiligheid en rust bieden. 

Maar zonder u als 
vrijwilliger en 

gemeentelid was dit 
allemaal niet mogelijk 

geweest. Daarom nu deze 
nieuwsbrief die hopelijk 

wat vragen kan 
beantwoorden. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF 
Uit de pastorie – juli 2022 

 
WIE ZIJN DE BEWONERS VAN DE PASTORIE? 
De eerste bewoners van de pastorie zijn een vader en een moeder met 2 
kinderen van 7 en 8 jaar oud. Daarna kwamen er nog een aantal bewoners bij, 
namelijk een moeder met 2 kinderen van 5 en 1.5 jaar oud en ook drie vrouwen 
zonder kinderen. In totaal dus 10 personen. Inmiddels woont één van de 
vrouwen zonder kinderen niet meer in de pastorie, maar bij een echtpaar in huis 
aan de Doelakkerweg, op steenworpafstand van de pastorie. Als kerk blijven we 
bij haar betrokken.  
 
WAT IS ER ALLEMAAL VOORAF GEREGELD? 
Toen het idee werd geopperd dat de pastorie een mogelijke plek kon zijn voor de 
opvang van mensen uit de Oekraïne was het onverwacht snel ook daadwerkelijk 
zo. Dankzij vele vrijwilligers is de pastorie schoongemaakt en ingericht. Ook de 
rommelmarktcommissie willen wij hierbij in het bijzonder noemen. Er wordt een 
vraag gesteld en vaak wordt het dezelfde dag in orde gemaakt. Vele 
gemeenteleden hebben uit hun eigen huis spullen beschikbaar gesteld, 
uiteenlopend van fietsen tot bedden, maar ook kleding of schoenen. 
Hartverwarmend om te merken dat zoveel mensen zich willen inzetten en 
bijzonder om deze saamhorigheid te mogen ervaren.  
Ook aan de oproep om zich als vrijwilliger op te geven hebben velen gehoor 
gegeven. We hebben al heel wat vrijwilligers mogen benaderen voor 
verschillende zaken, variërend van een autorit om een vluchteling op te halen tot 
het regelen van zand in de zandbak. 
 

WAT IS ER NA HUN KOMST GEREGELD? 
Allereerst is er veel papierwerk geweest om een BSN nummer aan te vragen bij 
de gemeente Vijfheerenlanden. Hier gingen helaas enkele weken overheen. De 
bewoners moesten hierbij soms naar het gemeentehuis in Meerkerk of Leerdam. 
Ook zijn enkele bewoners naar de ambassade in Den Haag geweest. Na het 
verkrijgen van een BSN nummer kon pas een bankrekeningnummer worden 
aangevraagd. En nadat dit in orde was gemaakt kon er pas leefgeld worden 
aangevraagd. Inmiddels is dit in orde, maar hier ging dus veel tijd overheen. In 
afwachting hiervan kregen de bewoners wekelijks via de diaconie een klein 
bedrag per persoon voor de dagelijkse kosten. 
 
Verder wordt elke donderdag een pakket met eerste levensbehoeften bij de 
voedselbank opgehaald en gebracht in de pastorie. Via een Nederlands 
telecombedrijf zijn daarnaast prepaid kaarten aangevraagd met hierop 
beltegoed en een databundel. Hiermee kunnen ze ook gratis naar het thuisfront 
in de Oekraïne bellen. Inmiddels beschikken de bewoners ook over een OV chip 
kaart, zodat ze van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken.  
 



 
GEBED 

bron: Petrus - PKN  

 
Wij bidden U voor de 
inwoners van Oekraïne, 
voor iedereen die 
getroffen is door het 
vreselijke geweld. 
In verbijstering zien we de 
afschuwelijke beelden. 
Heer, ontferm U over dit 
land en haar inwoners. 
Laat geweld en 
wapengekletter stoppen, 
de wapens zwijgen. 
 
Wij bidden U voor de 
Oekraïense gemeenschap 
in ons land, 
zij hebben grote zorgen 
om familieleden en 
geliefden. 
Heer, wees hen nabij nu 
alles zo onzeker is, 
geef hen moed om vol te 
houden. 
 
Heer, geef dat 
vijandsbeelden niet 
onnodig uitvergroot 
worden,  
maak dat Uw visioen van 
verzoening en vrede ons 
hoe dan ook blijft dragen. 
Geef dat de stemmen die 
weg willen blijven bij 
angst en strijd gehoord 
worden, 
geef wijsheid aan alle 
betrokken leiders. 
 
Dat wapens geen recht 
van spreken krijgen, dat 
vrede gezocht en 
gevonden wordt. 
Toon ons de weg van 
omzien naar elkaar, van 
mildheid, vertrouwen en 
zachtheid. 
 
Heer, ontferm U over deze 
wereld, waarin de 
onderlinge liefde vaak zo 
ver te zoeken is, 
geef ons uitzicht op Uw 
hoopvolle toekomst.  
 
In Jezus' naam, 
Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WAAR KAN JE DE BEWONERS TEGENKOMEN IN AMEIDE? 
Al vanaf de eerste week na hun aankomst in Ameide hebben we geprobeerd om 
de bewoners deel te laten nemen aan activiteiten in het dorp. Hierbij kunt u 
denken aan de vakantiebijbelweek in mei, maar ook aan de avondvierdaagse. 
Verder helpt de mannelijke bewoner mee in de schuur van de rommelmarkt aan 
de Hogewaard en ook op de dag van de rommelmarkt zelf hebben de bewoners 
meegeholpen met drinken rondbrengen en andere zaken.  
 
2 van de 4 kinderen zitten inmiddels op lokale sportverenigingen. Fijn dat 
bestuursleden meedenken en meewerken om dit mogelijk te maken. En ook 
voor sportkleding en sportschoenen konden we rekenen op gemeenteleden. 
 
Ook bij de supermarkt of bij de dokter kan het gebeuren dat je één van de 
bewoners tegenkomt. 
 
HOE GAAT HET CONTACT MET DE BEWONERS? 
Alle bewoners van de pastorie spreken Russisch, omdat zij uit het Donbas gebied 
van de Oekraïne komen. Via de vertaal-app Google Translate verloopt de 
communicatie grotendeels. Met ieder afzonderlijk gezin is een WhatsApp groep 
aangemaakt waarin het contact wordt onderhouden en waar vragen aan drie 
kernteamleden kunnen worden gesteld. Wanneer nodig kan snel worden 
gehandeld, bijvoorbeeld als een dokter of tandarts nodig is. Verder is met de 
volwassenen ook een goede start gemaakt met het leren van de Nederlandse 
taal. Tweemaal per week krijgen de volwassenen les van een vrijwilliger die in 
het dagelijks leven ook docent Nederlands is op een middelbare school. 
 

HOE ZIT HET MET ONDERWIJS? 
Een van de jongere kinderen zit inmiddels een aantal dagdelen op de 
kleuterschool van bassischool ‘De Kandelaar’ in Ameide. Echter, vanaf groep 3 
moet het onderwijs centraal geregeld worden in de gemeente Vijfheerenlanden 
en dit is tot op heden nog niet beschikbaar. Daarom is er hard gewerkt aan een 
alternatief. Inmiddels heeft de benedenruimte van ’t Jot een functie als 
klaslokaal gekregen. Onder de leiding van een enthousiaste en gepensioneerde 
leraar uit het basisonderwijs wordt samen met een aantal vrijwilligers op twee 
dagen in de week 1,5 uur onderwijs gegeven. Fijn om te merken dat zoveel 
mensen hun tijd en energie willen inzetten! Naast de kinderen uit de pastorie 
komen er ook drie Oekraïnse kinderen die op Achthoven verblijven. Dankbaar 
zijn we voor de laptops en het computerprogramma die beschikbaar zijn gesteld. 
De kinderen kunnen ook hiermee zelfstandig aan de slag gaan met het leren van 
de Nederlandse taal.  
Half juni hebben we een ontmoetingsavond gehad waarbij we hebben gekeken 
naar de leermaterialen en is getest of alles werkte. Via de gemeente zijn de 
afgelopen weken ook nog 2 ochtenden ingevuld door een creatief therapeut. 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
HOE ZIT HET MET WERK? 
Op dit moment wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn voor werk voor de 
bewoners. Zo is een van de bewoners in de Oekraïne lasser geweest en een 
andere bewoner zat in de marketing. De beroepen van de andere bewoners zijn 
onder andere kapper, schoonheidsspecialiste en een baan in het privéonderwijs. 
De zoektocht naar werk heeft nog wel wat haken en ogen. Ook het nog niet 
beheersen van de Nederlandse taal is lastig bij de zoektocht naar werk. 
 
IK HEB MIJ OPGEGEVEN, MAAR WAAROM BEN IK NOG NIET 
GEBELD? 
Er hebben zich veel vrijwilligers opgegeven en dat is fantastisch! We zijn 
dankbaar en verwonderd dat we in ons dorp zoveel mensen kunnen benaderen. 
Het laat zien dat veel mensen zich willen inzetten voor een ander. Echter, 
iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen agenda en soms zijn specifieke 
momenten aangegeven of iemand ingezet kan worden. Dit is soms een hele 
puzzel voor de planners. Dus wees gerust…je kunt zeker nog een keertje een 
telefoontje verwachten. En als je beschikbaarheid wijzigt…laat het dan ook even 
weten. 
 
WIE ZITTEN ER IN HET KERNTEAM? 
Het kernteam bestaat uit 6 mensen die vanwege hun functie, beroep, 
achtergrond of betrokkenheid meer voor de vluchtelingen in de pastorie willen 
betekenen. Zij staan in direct contact met de bewoners.  
 
Het team wordt ondersteund door een tweetal planners die vrijwilligers bellen 
wanneer dit nodig is. 
 
Om privacy redenen kunnen de namen van de leden van het kernteam niet 
worden genoemd in deze openbare nieuwsbrief. De vrijwilligers hebben een 
nieuwsbrief gekregen waar wel de namen in genoemd zijn.  
 
MAAR HOE KUNNEN WE DAN JULLIE BEREIKEN? 
Je kunt gebruik maken van het volgende emailadres:  
samenkerk@pkn-ameide-tienhoven.nl 
 
Een van de teamleden zal de mail beantwoorden en indien nodig verdere 
gegevens verstrekken. 
 
 


