
Reisverslag transport Belarus werkgroep Charité Nunspeet april 2014 

STICHTING CHARITÉ 

Reisverslag van het transport naar Belarus  
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Transport werkgroep Nunspeet van 1 april 2014 t/m 10 april  2014. 

 Voor we vertrekken moeten natuurlijk de wagens geladen worden. We gaan dit keer met de "oude 

bus" die door Jonas van Hekezen uit Katwijk was gehaald en een grote vrachtwagen. De vrachtwagen 

is via transportbedrijf van de Put uit Elspeet gesponserd. Na vrijdagavond de bus geladen te hebben 

zijn wij de hele zaterdag druk doende geweest om de vrachtwagen te laden. We kunnen alle dozen 

(ruim 600) en 40 bedden meenemen. Wat een ruimte in zo'n vrachtauto. 

Op zaterdagmorgen hadden wij nog geen gegevens binnen voor onze visa. Maar wij zouden toch wel 

graag dinsdag vertrekken. 's middags kwam dan toch de mail binnen. Zodoende konden wij maandag 

naar de ambassade in Den Haag gaan. 

De groep die dit jaar meegaat bestaat uit de volgende personen: 

Jaap Frens                        transportleider/chauffeur 

Jan Bonestroo                  secretaris/voor deze reis penningmeester 

Albert Schilder   algemene zaken 

Johan Schilder                 kok 

Johan Bouma                   chauffeur 

Chris Kroon                      chauffeur 

Gerald Wijnne                 chauffer 

 Dinsdag 1 april 2014 

Eindelijk het is dan zover. Na een drukke voorbereiding kunnen we eindelijk vertrekken. Johan en 

Albert zijn maandag naar Den Haag geweest en hebben de visa's voor elkaar gemaakt. We hebben 

een groepsvisum gekregen voor 7 personen. We konden deze documenten pas de andere dag 

ophalen. Na wat over en weer gepraat konden wij deze documenten om 14.00 uur ophalen en die 

lagen dan ook rond die tijd klaar. 

We vertrekken vanaf de Hullerweg bij Jaap en Batje 

Frens. Voor we vertrekken leest onze voorzitter Jonas 

van Hekezen (die door privé omstandigheden niet 

meekon)  een hoofdstuk  uit de Bijbel en gaat ons voor 

in gebed. Daarna nog Psalm 121  vers 1 en 4 gezonden 

met elkaar. 

Na afscheid genomen te hebben van onze dierbaren 

vertrekken wij om 8.45 uur richting Epe en daar de A50 

op. Om 10.15 uur passeren wij de grens bij Oldenzaal. Na onderweg nog gestopt te hebben bij 

Hannover wisselen wij van chauffeurs en rijden wij weer verder. Om 19.15 uur passeren wij de grens 

bij Frankfurt aan de Oder. Wij hebben overnacht in een hotel in Swiebodin. We waren daar om 21.00 

uur en konden daar nog wat eten. Om 23 uur hebben wij onze kamers opgezocht waar Jaap Frens de 

dag met ons afsloot met het lezen van Psalm 32 en gebed. 
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 Woensdag 2 april 2014. 

Om 7 uur zaten wij aan tafel voor het ontbijt. Voor we richting Poznan vertrokken ging Chris Kroon 

met ons lezen Psalm 98 en ging voor in het gebed, het was toen 8 uur. We hebben flink doorgereden 

even de wagen uit en weer verder. Vlak voor de Pools/Russchise grens werden we staande gehouden 

door de politie. Die kwamen naast de bus rijden en sommeerde ons naar de kant van de weg. Wij 

zouden te hard hebben gereden. Inderdaad bleken wij 19.7 km te hard gereden te hebben. Na wat 

over en weer gepraat te hebben moesten wij € 12,50 cent betalen. Volgens de agent het 

goedkoopste tarief. Bij de grens bleek er een file te staan van 

400 trucks. We zijn er langzaam langs heen gereden. We zagen 

verscheidene kwaaie gezichten. Om 17 uur waren wij op de 

terminal. Om 21 uur op de Russchise terminal. Om 23 uur was 

Jaap Frens klaar met alle formaliteiten. Buiten de terminal 

stond Pjotr al op ons te wachten. Daarna zijn we naar een hotel 

gereden in Brest waar wij 's nachts om 1.30 uur (woensdag) 

aankwamen. Albert las een hoofdstuk uit de Bijbel, Psalm 23 en 

ging daarna voor in het gebed. 

 Donderdag 3 april 2014. 

Om 8.30 uur zijn wij in de bus gaan eten. Johan Schilder had brood met beleg klaar gemaakt. Na de 

maaltijd is Albert de dag begonnen met het lezen van een hoofdstuk uit het Johannes evangelie en 

ging daarna voor in het gebed. Hierna moesten wij naar een parkeerplaats bij Brest om de 

formulieren voor Kobrien klaar te maken en toen begon het wachten. Wij kwamen daar om 9.45 uur 

aan. Er zat echt geen schot in. Onderwijl was Valentina in de bus gekomen en is daarna naar Jaap 

gegaan om het een en ander te bespoedigen.  Johan Schilder werd het wachten ook beu en is de bus 

maar eens schoon gaan vegen. Daarna de afwas gedaan met 

Jan Bonestroo.  Om 16.00 uur konden we rijden naar Kobrien 

waar wij de wagens zijn gaan lossen waar wij om 18.30 uur 

meeklaar waren. Daarna hebben wij de truck weer 

teruggebracht naar Brest waar de truck de andere dagen op 

een bewaakte parkeerplaats stond. Daarna weer verder naar 

Minsk met z'n allen nog ongeveer 350 km. Om 2.30 uur 

kwamen wij aan in het MAZ hotel. Jan Bonestroo sloot hier de 

dag met ons. 

 Vrijdag 4 april 2014. 

Deze dag hebben wij het TBC centrum bezocht iets buiten Minsk en hebben wij materialen voor dit 

ziekenhuis gekocht in Minsk bij een apotheek. Tevens hebben wij evangelisatimateriaal achter 

gelaten voor de patienten. Daarna zijn wij naar een supermarkt gegaan om voedsel in te kopen voor 

de voedselpakketten. De kassières wisten niet wat hen overkwam zoveel spullen in één keer bij de 

kassa. Wij hebben bij de bus de voedselpaketten gereed gemaakt. Inmiddels avond geworden zijnde 

zijn wij in een restaurant wat gaan eten. Na Pjotr afgezet te hebben bij zijn huis zijn wij doorgereden 

naar ons hotel. Na nog wat gedronken te hebben zijn wij op tijd naar bed gegaan. Johan Schilder las 

Psalm 65 en Albert Schilder ging voor in het gebed. 
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 Zaterdag 5 april 2014. 

Na het morgenontbijt las Chris Kroon Johannes 21 vers 1-14. De openbaring aan de zee van Tiberias. 

Albert en Johan hadden bij de kerk om 10 uur nog en afspraak met een bekende van hun. Om 11 uur 

vertrokken wij naar Wielekja.  Daar zijn wij allerhartelijkst ontvangen door Tonja en de kookdames 

Tanja en Larissa. Deze dagen hopen wij dan in Wielekja door te brengen. Met Tonja mocht het 

redelijk goed gaan. Ze loopt de hele dag met een hoofddoek om omdat zij nog kaal is van de 

chemokuren. 's Avonds werd ons  een heerlijke maaltijd geserveerd door de dames. 's Avonds nog 

een paar familieleden gesproken via de Skype. Erg fijn was dat.  Aan het eind van de avond las Gerald 

Wijnne uit Openbaringen en sloot Albert Schilder met gebed. 

 Zondag 6 april 2014.  

Om 10 uur was er kerk. Het was weer fijn om daar te zijn. De mensen daar zongen liederen waar wij 

de melodie van kenden. Zo konden wij toch met elkaar zingen. Van de preken begrijpen wij niets. 

Ieder kan daar een woord spreken. De hoofdlijn van de preken is het reinigende bloed van de Heere 

Jezus Christus. Door dat bloed kunnen wij zalig worden. Dit is voor ons nodig maar ook voor de 

mensen in Wit-Rusland. Ondanks de taalbarrière voel je wel een verbondenheid met deze 

eenvoudige mensen. Bidden gaat er geknield. Jan Bonestroo hield nog een meditatie die door Pjotr in 

het Russchisch werd vertaald. Er waren van de gemeente ongeveer 15 personen aanwezig .'s Avonds  

waren er ongeveer 7 personen aanwezig. De diensten duren ongeveer 2 uur. Na bijbels en lektuur 

uitgedeeld te hebben zijn we weer naar het huisje van Tonja gegaan. 

 Maandag 7 april 2014 

Wij hebben deze dag 3 ziekenhuizen bezocht. Eerst het kinderziekenhuis van Irina Makarova. We 

werden daar op haar eigen spontane wijze welkom 

geheten. Wij hebben daar de kinderafdelingen bezocht. De 

kinderen kregen daar een zak met een onder andere een 

kinderbijbel, snoep, speelgoed, kleurpotloden, schriften. De 

moeders verzorgen hier de kinderen en zijn dag en nacht bij 

de kinderen. De kinderen die hier liggen hebben allen last 

van astmatische bronchitus. Er liggen hier ook baby´s die 

achtergelaten zijn door de ouders.De oorzaak is vaak wodka 

en drugs. Daarna zijn wij naar een algemeen ziekenhuis 
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gegaan. Hier hebben wij een rondleiding gehad over de operatiekamers en afdelingen en nog een 

gesprek gehad over een endoscopieapparaat. Wij hebben daarna nog gegeten bij Irena aan huis. 

Daarna nog een kleine wandeling gemaakt door een natuurgebied. Na afscheid genomen te hebben 

van Irena zijn wij nog naar het Oncologie-ziekenhuis geweest. We hebben daar een gesprek gehad 

met dokter Statkovitch. Er ligt een vraag voor een ambulance. Wij hebben nog niets toegezegd maar 

wel aangegeven dat wij dit verzoek zullen meenemen. Het was ondertussen al weer tijd om naar 

huisje van Tonja te gaan. Enkele vrienden van Tonja waren al bezig om de barbeque warm te maken. 

Dit is standaard; de laatste avond dat wij er zijn krijgen we een barbeque aangeboden. Aan het eind 

van de avond las Johan Bouma een gedeelte uit de Bijbel en ging Jaap voor in het gebed. 

 Dinsdag 8 april 2014. 

Na de ochtendmaaltijd nog enkele Psalmen gezongen onder andere Psalm 134: vers 1 en 4. Jan 

Bonestroo las een hoofdstuk en ging daarna voor in het gebed. Om 9.15 uur vertrokken uit Wielekja 

naar Ljepl waar wij om 12 uur aankwamen. Wij werden welkom geheten door pastor Andre en zijn 

vrouw Tanja.  Pastor Andre sprak met ons het 

evangelisatiewerk wat hij mocht doen in Ljepel en 

omgeving. Er was ook veel tegenstand van de 

overheid daar, maar hij voelde dat hij de mensen 

daar toch in aanraking  met Gods Woord moest 

brengen. Pastor Andre en zijn vrouw hebben nog  

enkele liederen voor ons gezongen. Aan het eind 

van het bezoek vroeg hij dringend : bidt voor ons. 

Wij hebben hier veel evangelisatiefolders en lektuur 

achter gelaten. Na afscheid genomen te hebben van 

dit jonge echtpaar zijn wij naar Gatin gegaan, waar 

wij  een oorlogsmonument bezocht hebben uit de 2e wereldoorlog. Om 18.30 uur hebben wij Pjotr 

afgezet bij zijn huis. De taal is altijd weer een uitdaging: Gerald was in gesprek met Pjotr, op een 

gegeven moment hoorden wij Gerald zeggen "Do you have det mee e kreegn". Maar Gerald redde 

zich er altijd  weer uit.  Hierna zijn wij op de terugreis gegaan naar Holland om 24.00 uur kwamen 

wij in het hotel aan te Kobrien. De dag werd afgesloten door Jaap Frens. 
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 Woensdag  9 april 2014 

Om 7 uur opgestaan en om 7.30 uur gaan rijden. Onze kok Johan Schilder had het eten en drinken al 

weer lekker klaar gemaakt. Om 8.45 uur aan de Russchise grens.Om 10.30 uur deze grens over. Toen 

de Poolse kant nog. Om 12.30 reden we Polen in. Jaap eindigde de maaltijd met het lezen van 

Klaagliederen 4 en gebed. Om 23.00 uur waren we weer in het hotel te Swiebodin. Johan Schilder 

sloot deze dag af. 

 

 Donderdag 10 april 2014. 

Om 5 uur opgestaan. Om 6 uur aan tafel en toen weer rijden. Gerald had wat gemorst aan tafel hij 

naar de dame en onvervalst klonk het "give mien det dukien moar". In Duitsland werden Gerald en 

Chris van de weggehaald door de BAG.  Alles bleek te kloppen. Bij Braunssweig nog gewisseld van 

chauffeurs. Vlak voor de Nederlandse grens hebben we nog een heerlijke maaltijd genomen en toen 

de laatste ruk naar huis toe. We kwamen om 19.00 uur terug aan de Hullerweg bij Jaap en Batje 

Frens waar onze geliefden ons stonden op te wachten. Hier kwam een einde aan een waardevolle 

reis. We hopen en bidden dan ook dat de Heere het werk van evangelisatie in dat land mag zegenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


