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Van de redactie
Beste vrienden van Belarus,
Ook het afgelopen jaar was een moeilijk
jaar voor Oost-Europa, want Oekraïne
lijdt onder de oorlog; tegelijkertijd zijn er
ingrijpende politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen in Europa die we allemaal
merken.
Ook in Nederland werd en wordt ons
werk beperkt door de oorlog in Oekraïne:
op basis van de huidige wetgeving is het
(vrijwel) onmogelijk om met goederen
of personen naar Belarus te reizen
of om goederen mee te sturen met
Belarussische vrachtwagens.
De plannen die we als bestuur hadden
gemaakt en na corona wilden starten,
kunnen voorlopig weer geen doorgang
vinden. Zonder dat we nu al precies
weten wat er misschien later allemaal
nog wel mogelijk zal zijn, zien we
op dit moment veel minder tot geen
mogelijkheden voor Charité-activiteiten
in Nederland en Belarus en zullen we
ons noodgedwongen concentreren op
een beter en veiliger toekomst, zodra dat
weer kan en mag.
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In dit nummer leest u hoe er toch, met
onze financiële ondersteuning, gebouwd
werd aan een opvanghuis in Kaliningrad,
een stad in de Russische federatie,
naast Belarus. Kerkelijk gezien valt deze
provincie onder de verantwoording van
de broederraad in Minsk. Daarnaast leest
u in dit Bulletin een nieuwe interview
waarin (voor ons en u?) een zeer bekende
Belarus iets vertelt over zijn liefde voor
muziek en zijn instrument. Door het
scannen van de QR-code op uw mobiele
telefoon kunt u meekijken en luisteren
naar zijn favoriete muziekkeuze!
Door de bovengenoemde problemen
ligt helaas ook een groot deel van de
activiteiten van de werkgroepen al (te)
lang stil en komen er dus ook minder
inkomsten binnen. Wij hopen dat dit
nummer bijdraagt aan uw betrokkenheid
bij onze stichting. Daarnaast vragen wij
om ook in uw gebeden en financieel aan
ons werk te denken. Langs die weg kan
ons werk op het gebied van humanitaire
hulp en evangelisatie voortgang hebben.
Met vriendelijke groeten,
Peter H. Kraaijeveld
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Meditatie
Zalig zijn de barmhartigen,
want hun zal barmhartigheid geschieden
Mattheus 5:7
Door: ds. K. Visser

Barmhartigheid
is
allereerst
een
eigenschap van God. Het roept het beeld
op van een baarmoeder, waar een baby
zich ontwikkelt. Vanaf het begin is moeder
met innerlijke liefde verbonden aan haar
kind.
Zo is het ook met God. Hij is al van
eeuwigheid
verbonden
met
Zijn
volk en kinderen en is met innerlijke
barmhartigheid over hen bewogen. Nu
legt Hij deze eigenschap ook in het hart
van allen die Hem vrezen. Zij worden
barmhartig gemaakt.
Van nature zijn ze dat niet, dan geldt voor
ons allen: geneigd God en mijn naaste te
haten. Maar als God Zijn barmhartigheid
in mijn zondig bestaan toont, dan kan het
niet anders of wij worden bewogen met
het lot van onze naaste.
Gods kind gaat op Christus lijken, van Wie
telkens geschreven is dat Hij innerlijk met
barmhartigheid bewogen was. Zo zal het
ook zijn wanneer Hij Zijn beeld in ons
leven gaat afdrukken. Dan kunnen we niet
zonder bewogenheid het leed en de nood
bij ander aanschouwen.

je zelf iets kent van Gods genade, dat je
een poging doet iemand anders te redden.
Nu kun je dat zelf niet, maar wel is het de
dure roeping om op de grote Redder te
wijzen, Die innerlijk met barmhartigheid
bewogen is over verloren zondaren. Maar
ook de lichamelijke nood wordt gezien,
om net als de barmhartige Samaritaan op
te treden en te helpen.
Wanneer dat vanuit de barmhartigheid
gedaan wordt, zal dat gemerkt worden.
Dan zijn er geen bijoogmerken.
Onbevangen zal iemand de ander helpen,
zonder daar voor geëerd of geprezen te
willen worden. Sterker nog, dan zal God
als de grote Barmhartige de eer krijgen.
Zulke barmhartigen spreekt de Heere Jezus
zalig. Zij zullen zelf ook barmhartigheid
ontvangen. De grootste barmhartigheid
is nog altijd de vergeving van zonden. Het
kan niet anders als een mens zelf daar iets
van heeft ontvangen, dat hij gedreven
wordt om ook zijn naaste te vergeven. Om
zo te eindigen in de lof en eer van de grote
barmhartigheid Gods, geopenbaard in de
zending van de Heere Jezus Christus.

Dan zou ik vooral de nood van de ziel
voorop willen stellen. Hoe iemand ten dode
wankelt. Dan kan het toch niet anders, als

Christelijke organisatie voor hulpverlening aan Belarus

3

De liefde
Любовь

voor muziek
для музыки

1.
Wil je wat over jezelf vertellen?
Ik ben geboren en getogen in een
christelijk gezin. Mijn vader was de
dirigent van het kerkkoor en mijn moeder
zong in het koor. Zelfs in de wieg viel ik
in slaap met de klanken van geestelijke
liederen, en toen ik opgroeide, zong
ik in een volwassenenkoor. Mijn vader
leerde me noten lezen en spelen
op het door hem zelf gemaakte
harmonium. Toen kocht vader een
grote partij muziekinstrumenten en
organiseerde een strijkorkest (met
gitaren,
mandolines,
balalaika’s,
mondharmonica en accordeon). Ik heb
al deze instrumenten een beetje leren
bespelen.

Ik heb al deze instrumenten een beetje
leren bespelen. We gingen niet naar
een muziekschool, omdat we geen
goddeloze liedjes wilden spelen. We
wilden onze talenten alleen aan God
wijden. Ik speelde het liefst gitaar (eerst
op de zevensnarige en daarna op de
zessnarige). En nu heb ik al bijna 60 jaar
geen afstand meer gedaan van de gitaar.

We gingen niet naar een muziekschool,
omdat we geen goddeloze liedjes
wilden spelen. We wilden onze talenten
alleen aan God wijden. Ik speelde het
liefst gitaar (eerst op de zevensnarige
en daarna op de zessnarige).

3.
Waarom heb je voor dit instrumentdeze instrumenten gekozen?
Ik hou echt van het geluid van
gitaarakkoorden. Het is prettig om bij de
gitaar te zingen. En de gitaar inspireert
om zelf muziek te componeren.
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2.
Wat is de aanleiding geweest dat je
les ging nemen om een instrument te
leren bespelen?
Mijn vader was mijn muziekleraar. Hij
zei dat al onze capaciteiten de Heere
moesten verheerlijken. Dit werd mijn
credo.
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Daarnaast is de gitaar Davids instrument,
te vergelijken met een tiensnarige luit.
4.
Welke muziek vind jij persoonlijk erg
mooi?
Ik hou van orgelmuziek, blaas- en
symfonieorkesten, werken van J.S. Bach,
Beethoven, Oginskij, Bortnyanskij en
anderen.
5.
Speelt muziek een rol in jouw
dagelijkse leven?
Ik luister graag naar koorwerken. Ze
inspireren, troosten en bemoedigen.
Ik hou van zingen tot eer van de
Heere. Veel verzen klonken bijzonder
geïnspireerd en expressief toen ze op
muziek werden gezet. We zingen vaak
met mijn vrouw, zowel op feestdagen
als op gewone werkdagen.

6.
Hoe gebruik jij je gave om muziek te
maken in Gods koninkrijk?
Ik kan me het Koninkrijk van God niet
voorstellen zonder muziek. Dit is de
beste manier om de Heere te loven! Dit
is een eeuwigheid waard.
7.
Kan je iets vertellen over mensen
die geraakt zijn door de Bijbelse
boodschap in de muziek.
Ik, als evangelist, evangeliseer vaak
met de bijdrage van een muzikaal
ensemble, en ik heb tientallen zondaars
tot bekering zien komen tijdens
het zingen van gezangen over de
gekruisigde Christus. Als er een dienst
werd gehouden om demonen uit te
drijven, kwamen de boze geesten naar
buiten tijdens het zingen. Tijdens een
evangelisatie moest ook mijn lerares
huilen uit berouw toen er een geestelijk
gezang werd gezongen.
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8.
Componeer je zelf ook wel eens
(religieuze) muziek?
Muziek klinkt altijd in mijn ziel. Ik zing
vaak. Tijdens het lezen van een gedicht,
hoor ik een melodie in mijn hoofd.
Daarna heb ik spijt dat ik de melodie
niet heb onthouden. Sommige van mijn
melodieën zijn op notities gezet en
gepubliceerd in verzamelbundels: “De
kleuren van de dag waren stilletjes aan
het vervagen”, “Kom, help, steun”, “Een
ster brandt aan de hemel” en anderen.
9.
Hoe is muziek in de Wit-Russische
cultuur verweven en zit daar ook een
religieuze oorsprong in?
De Belarussische cultuur is sterk
beïnvloed door hervormers als Radzivil
Chornij, Radzivil Rudij, Franciszek
Skaryna (hij vertaalde de Bijbel in het
Belarussisch en drukte die ook), DzekutsMalej, een violist (vertaalde het Nieuwe
Testament in het Belarussisch samen
met Yanka Kupala). Oginskij met zijn
prachtige liedgebed “Afscheid van het
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moederland”. Het wereldberoemde lied
“Zorka uit de lucht”. Al deze Belarussen
zijn geweldige muzikanten.
10.
Zou je een mooi stuk muziek voor ons
kunnen spelen?

Door de hiernaast
staande QR-code
te scannen, kunt u
meeluisteren met de
favoriete muziek van
Nikolai Karpovich.

SCAN ME

Richt de (foto)camera van uw
smartphone of tablet op de QR-code
en scan de code door op de cameraknop te drukken (alsof u een foto gaat
maken). Probeer je smartphone goed
stil te houden en pas te drukken als de
QR-code goed zichtbaar is (de camera
moet scherpstellen op de QR-code).
Nu verschijnt de link waar de QR-code
naar verwijst in je scherm. Klik op je
link om er direct naartoe te gaan.
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Belarussische steden
Door: Anke van Vlastuin
In deze nieuwe rubriek bezoeken we steden in Belarus die Charite door haar werk
goed kent. Werkgroepleden zijn al ruim 25 jaar gewend bepaalde steden jaarlijks
te bezoeken. Wij kennen veel mensen uit de kerkelijke gemeente aldaar. Maar wat
weten we over de stad zelf? Welke bezienswaardigheden zijn er? Welke historische
feiten kennen we? De komende nummers passeren diverse bekende Belarussische
steden de revue.
Brest is de eerste grote stad die je passeert
als je Polen verlaat en Belarus inrijdt.
Ook ligt de stad op de route Nederland
– Moskou. Je volgt als het ware de E30 en
via Berlijn, Warschau, Brest en Minsk kom
je vanzelf op het Rode Plein uit.
Het gaat om een middelgrote stad van
350.000 inwoners. Historisch gezien
behoorde het land soms bij Duitsland,
dan weer bij Polen en de Sovjet-Unie.
Sinds 1991 is Belarus zelfstandig en
behoort Brest bij het onafhankelijke
Belarus.
Een bekende plek in Brest is het Fort van
Brest.

een week lang enorm hard gevochten.
Een weergave daarvan is te zien in de
Russischtalige film ‘Брестская крепость’
(Het Fort van Brest). De Duitsers wonnen
deze strijd. De stad Brest en het fort
werden in 1944 weer heroverd door de
Sovjet-Unie.
Dit fort is nog steeds te bezoeken. Het
is een indrukwekkende plek met veel
herinneringen aan de Sovjettijd. Denk
dan bijvoorbeeld aan de grote sculpturen
die wij kennen uit de Sovjetkunst.

Voor de Belarus is dit fort van zo groot
belang dat een afbeelding ervan
tot voor kort was te vinden op een
50.000 roebelbiljet. Tijdens diverse
oorlogen had dit fort een belangrijke
verdedigingspositie. Met name in de
Tweede Wereldoorlog is hier in juni 1941

Een ander gebied dat zeer de moeite
waard is te bezoeken is het oerbos
Belavezjskaja Poesjtsja (Белавежская
пушча). Dit gebied beslaat ruim 1500
km², waarvan ruim de helft in Belarus ligt
en het andere deel behoort aan Polen. In
het Belarussische deel van het bos werd
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in december 1991 door de leiders van de
Russische, Oekraïense en Belarussische
Sovjetrepublieken de overeenkomst tot
ontbinding van de Sovjet-Unie gesloten.
De natuur in dit oerbos is overweldigend.
Nog steeds is het mogelijk in dit woud
bijzondere dieren tegen te komen,
zoals bijvoorbeeld de bison (зубр).
Afbeeldingen van deze bison vind je
overal in het land.
Het dier straalt enorme kracht uit en daar
wil het land zich aan spiegelen.
Brest is een stad die het bezoeken waard is.
Zeker vanwege de bezienswaardigheden,
maar nog meer vanwege het feit dat veel
van onze vrienden in Brest wonen.
Ik weet nu al dat we in Brest onderdak
kunnen vinden dat beter is dan elk
5-sterrenhotel!

BEMOG ontwikkelt vastgoedprojecten. Rekening houden met wensen van
toekomstige bewoners en gebruikers, oog hebben voor duurzaamheid en maatschappelijk betrokken zijn. Dat is ontwikkelen. Dat doen we al ruim 40 jaar.

Samen

toekomst creëren!

Postbus 30200, 8003 CE Zwolle
T 038 331 58 99
E zwolle@bemog.nl

www.bemog.nl

Voortgang project Kaliningrad
Door: J.H. van Hekezen
(namens werkgroep Nunspeet)
De laatste keer dat de werkgroep
Nunspeet in Kaliningrad is geweest,
is van voor de corona-uitbraak. We
hoopten dat toen corona in meer of
mindere mate onder controle was, we
weer op reis konden gaan, maar niets
was minder waar.
De oorlog met Oekraïne gooide roet
in het eten. Deze oorlog heeft sowieso
grote gevolgen voor onze stichting.
Belarus en Rusland zijn net de landen
waar onze stichting op gericht is met
hulpverlening; de politieke situatie is
juist daar nu niet rooskleurig.
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Ook aan de exclave Kaliningrad (dat deel
uitmaakt van de Russische Federatie)
gaan de oorlog en de sancties vanuit
het westen niet voorbij. De militaire
aanwezigheid daar is groot en het leven
is erg duur geworden.
Tot zover de toerstand op dit moment.
Maar wat deed stichting Charité ook al
weer in Kaliningrad? Kerkelijk gezien valt
deze provincie onder de verantwoording
van de broederraad in Minsk. Dat lijkt
vreemd, omdat het twee verschillende
landen zijn, maar omdat deze structuur
al bestond in de tijd van de Sovjetunie is
het wel weer verklaarbaar.
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Er waren destijds immers geen grenzen
binnen deze unie.

gegroeid en zijn we er gewoon blijven
hangen.

Vanuit de broederraad in Minsk werd
Charité gevraagd om ook in Kaliningrad
bij te springen; werkgroep Nunspeet
is die uitdaging destijds aangegaan. In
de provincie Kaliningrad zijn ongeveer
tien kerkelijke gemeenten, waarvan de
onderlinge samenhang groot is. Die
grote samenhang is ook wel logisch
omdat deze provincie zo geïsoleerd ligt.
Die eerste contacten liggen al weer
jaren achter ons en vanuit de werkgroep
Nunspeet werden er al vele bezoeken
gebracht. Het begon destijds met de
vraag om financieel bij te springen
met de kerkbouw in de plaats Gusef en
daarna zijn de contacten alleen maar

Na Gusev volgde nog meer steun aan
kerkbouw in de plaatsen Sovjetsk,
Krasnaznamensk en de stad Kaliningrad.
We mochten een evangelisatieproject
vanuit
een
tandartsenpraktijk
ondersteunen
en
voelden
ons
verbonden met het initiatief om een
verslaafdenopvang te realiseren. Dat
project met verslaafdenopvang werd een
groot succes, zodanig dat er een tweede
opvang moest komen.
Het tot stand komen van deze
opvanglocaties ligt volledig bij de
kerkelijke
gemeenten
en
wordt
vervolgens ook door hen gerund. Een

Christelijke organisatie voor hulpverlening aan Belarus

11

grote verantwoording voor de vele
vrijwilligers. Er is ook geen bemoeienis
vanuit de overheid (en dus geen subsidies)
en een goede ziektekostenverzekering
om bij te springen is er ook niet.
Toch weet de overheid hen te vinden (in
de goede zin des woords). Recent is de
vraag vanuit een gevangenis gekomen
of het opvanghuis plaats kon bieden
aan een ernstig zieke man die terminaal
was. En zo mag je zien dat de christelijke
hulpverlening niet onopgemerkt blijft in
een vrijwel atheïstische maatschappij.
Ervaren wordt dan ook dat er zegen rust
op dit werk.
De werkgroep Nunspeet heeft zich
verbonden aan het project van een
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tweede opvanglocatie; dat doen we door
financieel bij te springen. Daar waar
men in Kaliningrad de verantwoording
heeft rond de praktische organisatie van
dit project, hebben wij als stichting de
verantwoording om te helpen dit ook
mogelijk te maken.
Om plannen te realiseren (zowel
daar als hier) vraagt dat om inzet en
vasthoudendheid ook t.a.v. het verkrijgen
van financiële middelen. Met alleen een
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grote betrokkenheid red je dat niet.
Dat geldt niet alleen voor de werkgroep
Nunspeet. Elke werkgroep stichting
Charité heeft zo zijn eigen projecten en
daarmee de zorg om de financiën op
orde te krijgen.
In Nunspeet werd dit voorjaar vanuit
de Christelijke Gereformeerde Kerken
een lentefair georganiseerd waarvoor
de helft van de opbrengst voor onze
werkgroep was bestemd; daarnaast
ontvingen wij van de diaconie van
verschillende kerken een gift. Bedrijven
worden actief benaderd om ons te
sponsoren en vanuit diverse scholen
worden acties georganiseerd. Daarnaast
maakt werkgroep Nunspeet deel uit van
een platvorm waar meerdere stichtingen

bij zijn aangesloten. Aan dit platvorm
wordt jaarlijks een subsidie toegekend
vanuit de gemeente Nunspeet.
Ondanks de moeilijkheden die we
ondervinden door de situatie van dit
moment, gaat het werk van de stichting
door. Al zijn we er al voor het derde jaar
niet geweest, de ondersteuning aan het
project gaat gewoon door en wij blijven
op de hoogte van de voortgang daarvan.
We hopen dat de rust weerkeert in de
regio en we bidden voor een zegen voor
onze broeders en zusters daar, zodat
het kerkelijk werk en het werk onder de
verslaafden voortgang mag vinden.
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Autoverkoop Nieuw en gebruikt
Reparaties en Onderhoud
Airco reparatie
Schadeherstel

Spuiten Wasserette
A.P.K. Keuringsstation
Tankstation

Autobedrijf B. van den Belt
Rondeweg 15
8271 DG IJsselmuiden
Telefoon 038 - 331 38
www.vandenbeltautos.nl
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Colofon
Het bulletin is een uitgave van Stichting Charité;
een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor
Christelijke hulpverlening in Belarus.
Dit blad wordt gratis toegezonden aan begunstigers en belangstellenden.
Stichting Charité
Secretariaat
Postadres
Internet
E-mail

Mw. drs. J. van Vlastuin
Emiclaerhof 320, 2823 EV Amersfoort
www.stichting-charite.nl
info@stichting-charite.nl

MINSK
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Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL28 RABO 0387 5758 55 t.n.v. Stichting Charité
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Voorzitter
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P.H. Kraaijeveld, Strijen
Mw. drs. J. van Vlastuin, Amersfoort
Mw. R. van der Ploeg, Zeist
J.C. Bulten, Doetinchem

Medisch Adviseur

Dr. T. Brand, Noordeloos

Theologisch Adviseur Ds. A.L. van Zwet, Putten
Coördinatieteam
Werkgroepen
Transport
assistentie

J.C. Bulten, Begijnenstraat 12, 7009 CX Doetinchem
telefoon 0314-390861, mobiel 06-53665654, e-mail jcbulten@solcon.nl
J. Jongerman, Bijenkamp 22, 8085 PM Hoge Enk/Doornspijk
telefoon 0525-680292, e-mail jjongerman@outlook.com

Algemeen

P.H. Kraaijeveld, Schelpweg 8, 3291 EL Strijen
telefoon 078-8446480, mobiel 06-41611790, e-mail peterkraaijeveld@solcon.nl

Voorlichting

J. Verbaas sr., 1e Barendrechtseweg 178, 2992 BS Barendrecht
telefoon 0180-557385, e-mail johanengerda@famverbaas.nl

Comité van aanbeveling
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Werkgroepen
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zie onze website www.stichting-charite.nl
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