
 
  

Een lieve groet van ons, Ulla & Dick 

(augustus 2022) Ulla en ik hebben weer genoten van een heerlijke, eenvoudige 

kampeervakantie in Slovenië. Wat een prachtig land! Beiden hadden wat ‘werk’ 

mee, hetgeen wij in de ochtenden deden, in een (gekoeld) cafe in de buurt. De 

prachtige omgeving gaf vooral een gevoel van 'even weg samen'. Echt 

genieten! 

 
 
 

Bezoek aan 'Velika Planina', een herdersdorp op een hoogvlakte. 
Prachtig! Heel aparte houten cottages en dit kapelletje. 



 
 

Dit is de JmeO basis in Ternopil, zo'n 3,5 uur 
rijden voorbij de Pools/Oekraïense grens. 
Vooral in het begin van de oorlog hebben het 
team enorm veel vluchtelingen opgevangen. 
Deze locatie was een coördinatiecentrum voor 
een netwerk van evangelische kerken in de 
stad, die tezamen dagelijks meer dan 3.000 
vluchtelingen opvingen. Die 
vluchtelingenstroom werd minder waardoor de 
focus van de hulpverlening werd aangepast 
aan de behoeften van hun 'samenleving in 
oorlog'. Momenteel wordt o.a. gewerkt aan 
diverse kleine, tijdelijke (houten) woningen 
welke in de omgeving van Kiev worden 
geplaatst. Veel woningen daar zijn vernietigd 
door het Russische leger en voor de winter is 
deze vorm van hulp noodzakelijk. Half juli is 
een Discipelschap Training School gestart, 
terwijl het andere werk doorgaat.  

Werken in de warmte 

In de vakantie dus toch wat werk verricht. Zo moest ik lessen voorbereiden, 

voor een week onderwijs in een DTS aankomende week, in Oekraïne. Ook 

trokken we een dag op met Andreja, de enige Sloveense JmeOer, die het werk 

van JmeO daar pioniert. Wij steunen haar daarin.  

Na een kleine week kamperen stond een trip naar Hurlach, een JmeO basis in 

Zuid-Duitsland, gepland. Wij hadden toegezegd aanwezig te zijn bij hun (JmeO 

Duitsland) 50-jarig bestaan. Ulla en ik hebben genoten van alle contacten en 

uiteraard ook onze handen uit de mouwen gestoken op dit jubileumfeest. 

Daarna terug naar de tent in Slovenië.  

 

We hebben net weer een week op Heidebeek gewerkt voor wij morgenvroeg 

weer vertrekken. Wij rijden naar Oekraïne om les te geven in de DTS die in 

Ternopil draait (15-19 augustus). We vinden het moedig dat, terwijl hun land in 

oorlog is, zij toch deze school runnen. We willen dit graag ondersteunen. De 

meeste studenten (24) zijn zelf vluchtelingen vanuit bezette gebieden. Toen ik 

daar in juni was heb ik een aantal van deze vluchtelingen gesproken die daar 

als vrijwilliger werken, na zelf daar te zijn opgevangen. Dat is wel bijzonder! Ulla 

gaat helpen met traumaverwerking en ook lesgeven. Mijn onderwerp voor de 

lessen is ‘discipelschap en leiderschap’. We zijn benieuwd hoe het allemaal zal 

gaan. We gaan bestaande vrienden ontmoeten en nieuwe maken.   

 



 

Praktische nood  
Na de COVID reisbeperkingen moet is toch weer meer reizen voor ons werk. 
Inmiddels heb ik dit jaar al best wat werkreizen gemaakt. Dat is echt super, maar... 
Financieel is dit een uitdaging, omdat slechts deel van de kosten (tot max 50%) 
wordt vergoedt vanuit mijn JmeO budget. Er zijn ook trips die we 100% zelf 
bekostigen, zoals de reis naar Oekraïne. Dit is eenvoudigweg deel van ons werk en 
is de verwachting dat wij daar zelf ook fondsen voor werven. 
  
De afgelopen maanden heb ik een reis naar Oekraïne, Zwitserland, België, 
Luxemburg, Noorwegen, Zuid-Duitsland gemaakt. De komende maanden komen 
daarbij een werkreis naar Oekraïne (komende week), Zwitserland, Duitsland en 
Denemarken. De focus van elke reis is anders maar uiteraard past dit in de 
breedte van mijn Europese leidersfunctie en in mindere mate ook bij mijn 
RescueNet werk. 
  
Waar mogelijk pakken wij de auto. Onze Toyota Yaris (diesel) had helaas pas wel 
een vervelende storing, toen we op vakantie waren. Gelukkig is dit in een 
Sloveense garage gerepareerd (bijna 1.000 euro!). Soms pak ik het vliegtuig. We 
proberen dit zo goedkoop mogelijk te doen, of het om de feitelijke reis gaat dan 
wel om verblijf. Dikwijls is dat op JmeO locaties, soms in conferentiefaciliteiten. 
  
Zou je willen overwegen, indien mogelijk uiteraard, om een donatie te doen voor 
deze reiskosten? Dit zou ons enorm helpen! 
 

 

Giften kunnen (fiscaal aftrekbaar) worden overgemaakt via: 
Christengemeente Bethel (Boskoop); IBAN: NL54 RABO 0309 8606 36 

o.v.v. ‘Serving Together’ (dat is onze projectnaam). 
 

 

Heel hartelijk dank!!  

Lieve groet van ons, Ulla & Dick 

 

 

 


