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Beste Lezers, 

Het afgelopen jaar bent u vaak op de hoogte gehouden via facebook, website 

en andere sociale media. Maar het is weer tijd voor een echte nieuwsbrief. 

Het Coronajaar 

Maar  ook onze excuses aan hen die ons werk niet volgen op social media. Het 

werk is doorgegaan al werden we soms beperkt door de maatregelen en 

lockdowns,  soms met risico voor onze gezondheid, omdat mensen helpen en 

afstand houden lastig samen gaan. 

Ook is de manier waar de mensen in Oekraine omgaan met de maatregelen 

anders dan in Europa, denk ik. 

Hier gaat alles eigenlijk gewoon door. Bijna niemand houd geen afstand en 

draagt geen mondkapjes. De kerken zijn open gebleven, alsof er geen corona 

bestaat… Voor ons zorgde dat soms wel voor de vraag, hoe daarmee om te 

gaan…Dat is niet altijd eenvoudig 

Mensen laten zich hier ook niet zomaar testen. Een test moet jezelf betalen en 

dat kost al gauw een weekloon, dus gaan ze af op de symptomen met het risico 

dat iemand met een verkoudheid gewoon door blijft lopen in de samenleving, 

niet wetend of dat nou corona is of niet.. 

Toen het openbaar vervoer stil lag vanwege de lockdown, gingen mensen zelf 

voor taxi spelen. Dus dat helpt niet. Mensen kunnen hier niet zonder werk en 

inkomsten en vervoer naar werk/huis. 

In het afgelopen jaar kwam een ieder in aanraking met de maatregelen en het 

leven in een wereld waar het corona virus rondgaat. Het is in een keer voor ons 

niet meer vanzelfsprekend dat er mensen naar Oekraine komen, zoals voor de 

reizen en familiebezoek. Zo konden wij ook niet zomaar naar Nederland. Toch 

moest ik twee keer naar Nederland reizen, omdat ik geen medicatie in 

Oekraine kan krijgen En ook niet naar Hongarije kon naar de apotheek wat we 

normaal gesproken doen.  



Ook de gevolgen van een lockdown zijn hier groot, zeker in een land waar het 

sowieso moeilijk is om het hoofd boven water te houden . Want  1 dag niet 

gewerkt heeft al gauw gevolgen voor het dagelijks leven in een gezin.  

We geprobeerd onder deze omstandigheden het werk zoveel voortgang te 

laten hebben,  al is dat niet altijd gemakkelijk. 

 

Winterhulp 

Voor deze winter, die best koud was en lang duurde, 

hebben we veel gezinnen en ouderen voorzien van een 

vracht hout en voor anderen de gas-en 

electriciteitsrekeningen betaald. Ook hebben we hier 

veel gezinnen  kunnen helpen door  levensmiddelen 

voor hen te kopen.  

 

 

Bejaardenhuis 

Ook in het bejaardenhuis waar wij hulp geven, was er vorig jaar corona en 

hebben personeel samen met de ouderen in quarantaine gezeten. Daarna 

kreeg Petro in augustus een uitzondering om binnen te komen. Dit vanwege 

renovatiewerkzaamheden die we toch door wilden laten gaan met het oog op 

de herfst en winter. 

Sommige muren van enkele kamers waren namelijk erg vochtig.  Dat kwam 

omdat er op het gebouw geen regenpijp was aangebracht.  Al het regenwater  

stroomt via het dak naar de muren. 

Een uitdaging voor Petro en zijn vriend  

Maxim om op grote hoogte aan het werk te 

gaan. (Maxim was  heel  blij met een tijdelijke 

baan, omdat hij net zijn baan verloren was). 

Tussen de middag kregen ze dan eten in het 

bejaardenhuis en Petro nam die momenten 

waar om even bij de ouderen langs te gaan 

voor een bemoedigend woord of  een liedje 

te zingen. 



 

Petro heeft met Kerst samen met de directrice van 

het bejaardenhuis 25 alleenstaande ouderen 

bezocht met een voedselpakket. Dat was heel 

indrukwekkend, om ook zo geconfronteerd te 

worden met deze oude , alleenstaande mensen. Ook 

gaan we nog een extra toilet plaatsen in het 

gebouw, omdat nu de ouderen en het personeel 

samen maar 1 toilet hebben om te gebruiken.  

 

Medische hulp 

Veel hulp  gaat er naar medische kosten. We konden weer 

de chemokuren van Mevr. Zhiganya betalen. We zijn 

dankbaar dat de behandelingen goed aangeslagen zijn.  

Ook betalen we de medicijnen van  Hayla, ze heeft 

ongeneeslijke vorm van hepatitus. Zij heeft geen steun van 

haar man tijdens haar ziekte, die al eens de opmerking 

maakte dat het beter zou zijn als ze niet lang meer zou 

leven. Ze was Jehovagetuige en er werd tegen haar gezegd 

dat haar ziekte van de satan komt. Ze is hierdoor vaak 

hopeloos en depressief.  Door  gesprekken met ons en haar 

christelijke buurvouw merken we dat ze open staat voor 

het Evangelie. Hayla voelt zich beter de laatste tijd en ze 

wil graag geloven in de hoopgevende boodschap die we haar mogen 

doorgeven. 

 

Uitdelen van incontinentiematriaal 

Een belangrijk onderdeel van ons werk is mensen helpen die afhankelijk zijn 

van incontinentie materiaal. Zoals Sergey die na een val deels verlamd is en 

Natasha die MS heeft. Als we het materiaal brengen kunnen ze hun hart 

luchten en ontstaan er goede gesprekken. Petro gaat naar Sergey en ik ga vaak 

naar Natasha, we begrijpen elkaar immers zo goed omdat we dezelfde ziekte 

MS hebben.  Hun uitkering is genoeg voor 4 pakken incontinentiemateriaal en 

dan moeten ze nog eten en medicijnen kopen. En de man van Natasha wil geen 

geld uitgeven aan inco… Dus u/jij begrijpt dat deze ondersteuning hard nodig is 



voor hen. Gelukkig kunnen we alle inco-materiaal dat in Nederland verzameld 

is naar Duitsland brengen. Een goede vriend van Petro heeft een transport 

bedrijf, die het per 5 dozen wel naar Oekraine wil brengen. Dat is ontzettend 

waardevol!  

We missen de bezoeken vanuit de kerk in Lunteren. Zo’n tijd van corona gaf 

ons ook veel tijd tot nadenken. Er ligt nu een plan voor een nieuw project. 

Maar daarover later meer… 

Uw gebed en steun voor ons en ons werk blijft hard nodig. Voor u/jullie een 

hartelijke groet uit Veliky Lutski in deze voor ons allemaal zo moeilijke en 

bijzondere tijd. 

Vanuit Lutsky een hartelijke groet, 
Petro en Dianne Bernyk-van der Lingen 
Anna-Vera , Eduard en Liza  
 

 
 

 
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/


 

 


