
  
 
 
Beste lezer, 
 
Het is bijna een half jaar geleden dat we een nieuwsbrief schreven. In dat half jaar is er erg veel 

gebeurd en hebben we gecommuniceerd met onze steunende achterban via maandelijkse updates 

via de site en een appgroep waarin we een aantal keer per week jullie op de hoogte houden van ons 

leven en werk hier. Wilt u de appberichten ook ontvangen? U kunt dat appen naar 0630966354. 

In februari begon de oorlog, Rusland viel heel agressief ons land Oekraïne aan. Het 

is heel moeilijk om kort samen te vatten wat er in het afgelopen 9 maanden 

gebeurd is en wat we gedaan hebben. Maar ik doe een poging. Met de eerste dag 

van oorlog kwam er een grote vluchtelingenstroom op gang, we stelden onze 

huizen open en honderden mensen kregen onderdak. Dat betekende matrassen 

overal waar mogelijk en voedsel voor hen verzorgen. Sommigen kwamen even een 

paar dagen op adem en werden naar de grens gebracht om hun reis te vervolgen. 

Sommigen bleven langere tijd, en konden daarna terug naar huis of alsnog naar 

Europa. Zo wisselden de bewoners van het gastenverblijf zich vaak. En wonen er 

soms drie verschillende gezinnen bij elkaar onder 1 dak. De verbinding is er snel 

onder elkaar, herkenning van alles te hebben moeten achterlaten en vaak met 

verwoesting tot gevolg… 

Hulptransporten 

In de eerste heftige tijd van het begin van de oorlog, besloten we dat Dianne met de kinderen naar 

vrienden in Hongarije zou gaan, niet wetend waar deze gruwelijke oorlog op uit zou lopen...  De hulp 

die toen op gang kwam vanuit Nederland moest in goede banen geleid worden. Dat koste de eerste 

weken veel tijd, dag en nacht appen en mailen. Maar we deden het met zo’n grote motivatie, 

Oekraïne heeft hulp nodig! 8 vrachtwagens en vele busjes kwamen onze kant op. En we begrepen 

dat God Dianne geleid had naar Hongarije om vanuit daar de hulptansporten te regelen en te 

voorzien van de juiste documenten in samenwerking met Anna-Vera vanuit Oekraïne. Na twee 

maanden werd de hulpstroom wat minder en konden we vaker terug naar Oekraïne. Om op een 

gegeven moment weer thuis te kunnen zijn met elkaar en samen als gezin zetten we ons in voor de 

vluchtelingen en allen die hulp nodig hebben in de oorlogsgebieden. De vracht vanuit Nederland 

wordt op aanvraag van verschillende contacten die we nu hebben in verschillende provincies zoals 

Charkiv, Zaparozje en Mikolaev gebracht. Logistiek ook een hele klus en we werkten nauw samen 

met de Canadese stichting waar de zus van Petro voor werkt met haar man. Ook gingen we zelf met 

vrachten naar het oosten, die reizen maken diepe indruk. Het met eigen ogen zien en ervaren is vele 

malen heftiger dan beelden op je scherm. Slapen en wakker worden van artillerie geluiden om de 

volgende dag weer verder te gaan naar dorpen en het uitdelen van hulpgoederen.  Petro, zijn zussen 

en Anna-Vera bemoedigden met het zingen van liederen de mensen. Mensen zoeken troost en 

antwoorden en willen graag hun verhaal vertellen. Dat is ook een belangrijk onderdeel van de reizen 

naar het zuiden/oosten.  
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Nieuwe veldwerkers    

Het werk breidt zich uit en we zijn heel dankbaar dat de volgende generatie zich geroepen voelt om 

mee te werken. Ze zullen zich even voorstellen; 

 

Annavera bernyk 

Ik ben één van de veldwerkers bij Hart en handen voor Oekraïne. 

Sinds het begin van de oorlog ben ik fulltime bezig geweest met 

opvang van vluchtelingen en voornamelijk het helpen met de 

documenten regelen van transporten. Sinds juni ben ik officieel 

veldwerker in de stichting geworden. Ik ben blij dat ik deze keuze 

heb gemaakt en mensen kan gaan helpen wat ik altijd al 

belangrijk vond. Ik doe verschillende dingen in de stichting.  

Mensen (vluchtelingen) naar het ziekenhuis brengen, thuiszorg 

bij zieke, arme mensen.  Het is niet alleen de zorg, maar voor 

sommigen juist de persoonlijke aandacht, die ze zo missen. Ik 

bied een luisterend oor en kijk wat we verder voor hen kunnen doen. Soms ga ik mee naar het 

oosten om goederen te brengen. Deze reizen maken veel indruk op mij, alle beelden en verhalen 

motiveren mij om door te gaan met dit werk.                                                                      

 

Arjan & Eveline Markus                                                                                                                                  

In de zomer van 2021 waren wij in Oekraïne toen hebben wij 

de roeping ervaren om te gaan wonen en werken in Oekraïne. 

Toen de oorlog begon in februari zijn onze plannen versneld 

en stopte we eerder met ons werk/studie, trouwden we alvast 

voor de wet, kochten een bus en vertrokken naar Oekraïne om 

zo de mensen en het land te helpen. Nu wonen we al zo’n 8 

maanden in Oekraïne en zijn we blij en dankbaar dat we met 

ons hart en handen de mensen hier kunnen helpen. We 

helpen de mensen en vluchtelingen in onze omgeving met de 

hulp waar nodig is. Dat kan van voedselpakketten en 

kledingpakketten uitdelen, naar de roma-kampen gaan, kachel/hout installeren bij mensen tot 

mensen(vluchtelingen) naar het ziekenhuis brengen. Daarnaast zijn we ook druk met Oekraïens 

leren, de taal is natuurlijk onmisbaar bij ons werk. Ook gaan we soms mee met de reizen verder 

Oekraïne in, waar de nood hoog is. Deze reizen zijn heftig maar ook leren we er elke keer weer veel 

van. De enorme gastvrijheid die de Oekraïners hebben, het zorgen voor je naaste hoe goed of slecht 

je het zelf ook hebt. Alle hoop en moed voor de toekomst en de daadkracht om door te gaan en alles 

weer op te bouwen. Ook de dankbaarheid voor de dingen die ze nog wel hebben is bijzonder. De 

oorlog is een moeilijke en heftige tijd, het zien van alle verwoestingen, de ontmoetingen met mensen 

die alles moeten doormaken is niet niks. Maar ondanks dat zijn we dankbaar dat God ons samen 

heeft gebracht en ons duidelijk heeft laten zien dat we Hem moeten dienen en onze naaste helpen. 

Ook zijn we dankbaar dat we onszelf zo snel mogen thuis voelen in dit land!  

 

 



Winterhulp 

Terwijl ik dit schrijf is het al erg koud buiten, de sneeuw in Oekraïne is vroeg dit jaar. De vijand heeft 

50 % van de vitale infrastructuur kapot gemaakt met veel raketaanvallen afgelopen tijd, Oekraïne 

wordt na al het oorlogsleed ook nog beroofd van licht, warmte en water…We hopen en bidden dat 

een deel hersteld kan worden, maar we gaan een zware winter tegemoet. Er is een grote behoefte 

aan generatoren en houtkacheltjes. We willen de mensen die we alle afgelopen jaarjaren 

ondersteund hebben met een vracht hout of het betalen van gasrekening , ookom ze dit jaar weer 

warmte schenken.   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Toekomst                      

Deze oorlog duurt al 270 dagen en er zijn al 440 kinderen en tien duizenden volwassenen 

omgekomen. 12 miljoen mensen hebben hun huis ontvlucht. Er zijn zoveel verwoestingen en 

gewonden, zoveel leed. De afgelopen maanden hoorden we ook vaak van de bevrijdde steden en 

dorpen in het oosten en zuiden van het land, dat geeft vreugde. Het Oekraïense leger is gemotiveerd 

en wordt gesteund door de hele bevolking. Op allerlei manieren worden er acties gehouden voor de 

aanschaf van benodigdheden voor het leger. De successen van het UA-leger wekken tot woede en 

wraakacties van de russen… Ze hadden immers bedacht dat ze Oekraïne binnen 3 dagen zouden 

innemen…. 

 

 

 



De afgelopen 9 maanden zijn we geconfronteerd geweest met alle uiteenlopende emoties, waar je 

een weg in moet vinden. Wat wij zeker weten is dat we beter onze energie 

kunnen steken in hulp verlenen daar waar we kunnen. En de emoties die de 

oorlog oproepen accepteren en zo te verwerken. Zo staan we er allemaal in, 

samen onze naaste in nood blijven helpen. Voor Petro is het sinds juni niet 

meer vanzelfsprekend dat hij zijn werk kan doen…Hij werd opgeroepen voor 

militaire dienst, is geschikt verklaard ondanks zijn rugproblemen. Maar 

gelukkig kreeg hij een maand uitstel. Daarna kwam hij op een bijzondere 

manier in contact met de kolonel en majoor van het legerkantoor. Hij 

getuigde van alles wat hij deed voor vluchtelingen, de bevolking in 

crisisgebieden en waar mogelijk bracht hij ook spullen voor de soldaten. De 

kolonel vroeg; denk jij dat je met je vrijwilligerswerk meer kan betekenen 

voor Oekraïne dan in het leger? Waarop Petro volmondig ‘ja’ zei en sindsdien 

krijgt hij iedere maand uitstel. Dat neemt de spanning voor elke oproepdatum 

toch niet weg. Hij weet; als ze mij nodig hebben, zal ik moeten… 

We vragen uw gebed voor het land, voor het moedige leger, maar ook voor de bevolking die zo 

getraumatiseerd is en lijdt. Ook voor vrede, de toekomst ligt in Gods handen. Hij regeert. En het 

recht zal zegevieren. 

Ook vragen we u om hulp te blijven schenken, op welke manier u dat kan. De nood zal de komende 

winter alleen maar groter worden en wij zullen als team ons best blijven doen alle hulp te bieden die 

we kunnen, dankzij uw hulp! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hartelijke groet, 

Familie Bernyk 
 
U kunt familie Bernyk-van der Lingen steunen door gebed en meeleven. 
Uw financiële bijdrage is welkom op NL64RABO 0342781383 t.n.v. Stichting Hart en handen voor 
Oekraïne. o.v.v. Armenhulp of Persoonlijke steun (Fam. Bernyk, Fam. Markus of Annavera) of op 
H2oek.com onder giften. 
 
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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


