
Nieuwsbrief 

Nr48 

Januari 

2022 
 

 

Beste lezer, 

 

We begrijpen dat velen van jullie zich afvragen hoe het hier gaat in Oekraïne. We 

zien dat aan vele vragen via de apps. We kunnen er zelf niet veel van zeggen. 

Maar zien dat het land zich klaar maakt om te verdedigen. Er zijn cursussen om 

te leren hoe te overleven in tijden van oorlog. Maar over het algemeen kan ik 

zeggen dat de mensen hier proberen kalm te blijven. We leven al 8 jaar in een 

land waar regelmatig het staakt-het-vuren door Rusland wordt overtreden. En 

we weten waartoe Poetin toe in staat is. Dat is een grote dreiging op dit moment. 

Ook qua cyberaanvallen is er grote schade aan te brengen door Rusland. Zo 

zouden ze elektriciteitscentrales, overheidswebsites of pinautomaten plat 

kunnen leggen en dat heeft grote gevolgen voor de samenleving. 

Het zijn heel spannende tijden. Er wordt vooral veel in de wereld nu over gepraat 

en gespeculeerd. Wij vragen vooral op te bidden voor Oekraïne. 

Vele kennissen van ons in het oosten hebben hun vluchtkoffers klaar staan. We 

zijn ook voorbereid om in het gastenverblijf bij ons in de straat vluchtelingen op 

te vangen. 

Deze week was er een week van gebed en vasten georganiseerd door alle 

christenen in het land. Alleen God kan ingrijpen en het land sparen voor een 

bloedige oorlog. Hij houdt alle wereldmachten onder controle. Zijn wil 

geschiedde.  

 

 

 

 



 

De koude weerhield deze groep vrouwen niet van bidden in het openbaar. 

 

Hier is hier ontzettend koud al 2 weken temperaturen ver onder nul. Bijna elke 

dag sneeuwstormen. Daarom gaan wij door met de armen helpen door hun 

huizen te voorzien van warmte en levensmiddelen. Op de foto ziet u de kaart van 

Oekraïne en het oostelijke deel wat omringt is door Russische troepen. 



Wij wonen in het uiterlijk Westelijke deel. Bij de groene stip. Dus ver bij de 

dreigingen vandaan. We hebben ook besloten om te blijven zolang het kan. En 

houden jullie op de hoogte. Hartelijk dank voor jullie gebed en meeleven.  

 

 

 

 

  Petro, Dianne, Anna-Vera, Eduard en Liza Bernyk-van der Lingen 

Wilt u de familie Bernyk-van der Lingen 
steunen? Dat kan door uw gebed of een 
bemoediging. Hun adres is:  
Petro en Dianne Bernyk-van der Lingen  
Mitsurina 41  
Veliky Lutski  
Mukachevski Rayon  
Zarkapatska oblast  
YKPAIHA 89625  
Oekraïne  

U kunt familie Bernyk-van der Lingen ook 
financieel steunen. Meer dan welkom! 
 U kunt uw gift overmaken op NL64RABO 
0342781383 t.n.v. Stichting Hart en handen 
voor Oekraïne. Uw gift is aftrekbaar.  

 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.h2oek.com  of contact opnemen met de voorzitter 
van het bestuur: Bertje van der Pas, email: beppie_2@hotmail.com of tel. 06 53329291 
Ook op Facebook en Instagram zijn wij te vinden met recente foto’s en filmpjes: Stichting Hart en 

handen voor Oekraïne,  h2oek 

http://www.h2oek.com/


 


