
 1 

Nieuwsbrief:1 
 
Inleiding 
 
Met deze nieuwsbrief wil de ARKA-commissie u informeren over wat de commissie heeft kun-
nen doen in het afgelopen jaar, maar vooral ook wat mogelijk gemaakt is door allen die de 
activiteiten ondersteund hebben. In de contacten die er zijn met de zustergemeenten in Polen 
zijn allemaal namens u. donateurs, sponsors en allen uit de Hervormde Gemeente Wapenveld. 
Tijdens de bezoeken aan de Poolse gemeenten wordt vooral ‘de verbondenheid in Jezus Chris-
tus’ gemerkt en ervaren. Samen te kunnen zeggen: “Abba, Vader, U alleen’ 
 
De gemeenten waar contact mee is zijn klein. Het aantal mensen dat bij de gemeente hoort is 
vaak niet meer dan 50 (ouderen inclusief jongeren en kinderen). Ze zijn kwetsbaar, de voor-
gangers moeten naast het werk in de Christelijke gemeente, zelf in hun onderhoud voorzien. 
Ondanks dat zijn ze vol van Christus en om dat te verkondigen. De passie voor het geloof 
straalt van hen af in een omgeving die door de Rooms Katholieke religie overheerst wordt.  
Vanuit de punten ‘gemeenteopbouw’ en ‘diaconaat’ wil ook de ARKA-cie ondersteunen in de 
gemeenten waar contact mee is. Al verschillende jaren hebben we contact met de gemeente 
Piątków/Dęblin en met Voice of the Gospel.  

In het afgelopen 
jaar zijn de gemeen-
ten Turek en Radlin 
erbij gekomen. In 
de nieuwsbrief 
vindt u er meer in-
formatie over.  
De gemeenten heb-
ben soms concrete 
vragen voor onder-
steuning in andere 
gevallen is er ook al-
gemene ondersteu-
ning voor de ver-
schillende activitei-
ten dis ze doen. 
Hierover geven ze 
informatie en laten 
het zien met foto’s. 
 
 
 
 
 
  

 

 
1 Van verschillende personen is informatie ontvangen met foto’s veelal zonder bijschrift. (kwaliteit is niet optimaal) 

 

1   Abba Ojcze pragnę być 

 

Abba Ojcze pragnę być 
tylko Twoim już. 

By Twa wola w życiu 

mym wypełniała się. 

Nie daj bym oziębnąć mógł. 

Nie pozwól odejść mi… 

Abba Ojcze pragnę być, 

tylko Twoim już. 

 

1   Abba, Vader, U alleen 

 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn, 

U laat nooit alleen 

Abba, Vader, U alleen, 

U behoor ik toe. 
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In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de onderstaande punten. 
 

- Activiteiten van Stichting Hulp Oost Europa in Polen. 
- Conferentie Oene Poolse voorgangers en jeugdleiders 
- Bezoek Poolse jongeren naar Wapenveld 
- Schoenendoosactie december 2018 
- Gemeenten Radlin, Turek en Piątków/Dęblin 
- Voice of the Gospel (VOG) 
- Activiteiten ARKA-cie 

 
Activiteiten van de Stichting Hulp Oost Europa in Polen 
 
De ARKA-cie. doet haar activiteiten onder de vlag van de ST. Hulp Oost-Europa. Deze organi-
satie hecht veel waarde aan persoonlijke contacten en ‘Het geloof delen’. Het past in de mis-
sie van de stichting HOE. “Gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs’.   
 
Via de Stichting Hulp Oost Europa zijn er al langer contacten in Polen. Dat begon al in de peri-
ode van voor het ‘IJzeren Gordijn’ op persoonlijke titel van enkele mensen bij de St. HOE.  
 
Sinds 2002 heeft Hulp Oost-Europa haar activiteiten in Polen meer gestructureerd en uitge-
breid. Vanaf die tijd is de hulp geconcentreerd op de Evangelisch Christelijke Kerk in Polen, de 
KECh (Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej), een behoudend evan-
gelische kerk van bijbelgetrouwe christenen met een geloofsovertuiging waarin wij ons sterk 
herkennen. De contacten in Polen zijn er ook vanuit de Hervormde gemeenten Oene en Ba-
rendrecht. Samen vormen we de Regio commissie binnen de St. HOE.  
 
Gemeentecontacten 
 
Sinds ongeveer 1990 geeft de Hervormde gemeente van Oene ondersteuning aan Arka I (30 
km ten zuidwesten van Warschau) en Arka II (in het oosten van Warschau): de evangelisatie-
projecten, de kerkelijke gemeenten die hier zijn ontstaan en het voedselhulpprogramma van 
Arka II. Het project van ds. Tadeusz Jarosz. Sinds ongeveer 2004 gebeurt dit in samenwerking 
met de Hervormde gemeente van Wapenveld. Uit Wapenveld zijn er verschillende bezoeken 
geweest naar ARKA. 
 
Sinds een jaar of vier ondersteunt Oene het voedselhulpprogramma van de gemeente van 
Nowogard. Szczecin. Deze plaatsen liggen in het Noordwesten van Polen dicht bij de Duitse 
grens.  
 
In de periode 1992-1996 is er een gemeentecontact geweest van de hervormde gemeente 
Hillegersberg-Terbregge met de gemeente van Piotrków Trybunalski. 
De Hervormde gemeente van Barendrecht is sinds 2006 contacten gaan onderhouden met 
achtereenvolgens de gemeenten van Hrubieszów, Toruń en Piotrków Trybunalski. 
 
In 2008 begon de hervormde gemeente van Noorden zich te oriënteren op het aangaan van 
gemeentecontacten. In 2009 werd de keus gemaakt voor het aangaan van contacten met de 
gemeente van Lublin.  
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Reizen 
 
Regelmatig worden reizen gemaakt met specifieke doelen: vanuit HOE en vanuit Oene en Wa-
penveld naar de ARKA. ; vanuit Oene naar Nowogard; Vanuit Wapenveld naar Marylin (zomer-
kamp Voice of the Gospel), Piątków/Dęblin en Turek; vanuit Barendrecht naar Torun en Hru-
bieszów. 
 
Andere Activiteiten en samenwerking 
- Vanaf oktober 2002 is er regelmatig een overleg met de leiding van de Poolse kerk KECh. 
- Er is een regelmatig contact met de president van deze kerk. (de KECH) 
- In 2005 is een delegatie van de KECh en Voice of the Gospel op onze uitnodiging in Neder-

land geweest. Zij heeft bezoeken gebracht aan Stichting De hoop, de IZB, Alpha-cursus, de 
EO, Trans World Radio, de CHE, de Bunyanstichting. 

- Vanaf 2005 wordt jaarlijks 1 van de 4  nummers van het  KECH magazine betaald door HOE. 
- We geven incidenteel ondersteuning bij projecten van kerkbouw en renovatie. 
- We dragen bij voor kampwerk en evangelisatieacties georganiseerd door enkele gemeen-

ten / voorgangers. (gemeenteopbouw en diaconaat) 
- We geven financiële ondersteuning voor schrijnende gevallen: armoede onder leden van 

de gemeenten of mensen die gemeenten proberen te ondersteunen in hun noodsituaties 
of projecten die gemeenten hebben om mensen aan de ‘onderkant’ van de samenleving 
bij te staan. (in de vorm van winterhulp) 

- Inmiddels zijn er 4 conferenties gehouden in Oene voor Poolse voorgangers en jeugdwerk-
leiders. 

- Er zijn een aantal bijbelstudies geschreven door ds. Van den Herik vertaald via het Engels 
naar het Pools te gebruiken bij de wekelijkse bijbelstudieavonden van Poolse gemeenten. 

- We geven financiële ondersteuning aan de stichting Voice of the Gospel (Fundacja ‘Głos 
Ewangelii’), die radio- en tv-programma’s maakt, kampen organiseert voor kansarme jon-
geren, richt zich op hulp aan gevangenen en verslaafden en drugspreventie. 

 
De ARKA-commissie hoopt dat u een beeld krijgt van hetgeen wij met uw hulp en namens de 
Hervormde Gemeente Wapenveld kunnen doen voor onze Poolse zustergemeenten in samen-
werking met de Stichting Hulp Oost Europa. 
 
Namens de ARKA-commissie: Janneke, Nienke, Erika, Hendrien, Wim, Eric, Ferdi en Gert Wim. 
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Conferentie Oene 2019 
 
In september van 2019 is opnieuw een conferentie gehouden voor Poolse voorgangers en 
leidinggevenden van jeugdgroepen. De conferentie is georganiseerd door de werkgroep Polen 
van de Stichting HOE. Inmiddels is het de 4e keer dat vanuit Polen gasten uitgenodigd worden. 
Dit jaar was het thema: ‘Verkondig het Evangelie. Prediking in de 21ste eeuw’. 
De ruim 40 deelnemers kwamen uit 15 verschillende gemeenten verspreid over Polen. De 
aankomst en ontvangst was op 12 september ’s avonds. Voor de meesten van hen na een 
lange vermoeiende reis. In onderstaande tabel is het programma te vinden voor de conferen-
tie. In totaal zijn er 5 colleges geweest van evenzoveel predikanten.  Het programma staat op 
de volgende pagina. 
 
Prof.Dr. J. Hoek Hoogleraar systematische theologie 
 Onderwerp: Christus prediking vanuit het oude testament. 

Ds. J. van Hansum predikant bij de Kruisgemeente in Amersfoort 
 Onderwerp: Vaardigheden om te preken in de 21 ste eeuw. 

Dr. A.J. van den Herik is predikant in Moerkapelle. 

 Onderwerp: Werkelijke lessen uit de prediking in het boek Handelingen. 
Ds. Sj. Van den Berg Directeur IZB (Inwendige zendingsbond) 
 Onderwerp: Hoe kan het evangelie bediend worden in de 21e eeuw.  

Ds. J.K.M. Gerling predikant Hervormde gemeente Wapenveld.  

Onderwerp: Persoonlijke toewijding aan de God van de Bijbel als een licht in een anti-goddelijke we-
reld 

 
Foto 1 Deelnemende predikanten 

 
 
 
 
 

 
Het organiseren van deze conferen-
tie vraagt wel enige voorbereiding. 
De locatie was ‘De Ark’ in Oene. 
Hier werden de bijeenkomsten ge-
houden. Vele vrijwilligers hebben 
zich daar ingezet om de gasten van 
hun natje en droogje te voorzien.  
 
 

 
In Wapenveld hebben ook verschillende gastgezinnen de mogelijkheid geboden om onderdak 
te bieden aan de gasten uit Polen o.a. de broeders en zusters uit Turek, de fam Jozef Kurzawa; 
De pastor Bolesław Wysoczyński – pastor  uit Piątków en Robert en Monika Pielacha uit Dęblin. 
Daarnaast de Fam. Dedo van Voice of the Gospel. Van de gemeente uit Radlin kwam de fam. 
Olga en Mariusz Kokot. 
 
 

Ds. J. van Hansum  Prof. Dr. J. Hoek 

Dr. A.J. van den Herik 

Ds. Sj. van den Berg Ds. J.K.M. Gerling 
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Conferentie georganiseerd voor de  
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Polsce (KECH) 
_________________________________________________________________________________ 
 

September 12-15, 2019 Thema:  Verkondig het Evangelie. Prediking in de 21e 

eeuw Oene  Programma: 
 

datum tijd activiteit Spreker/ op-
merkingen 

Onderwerp vetaler 

Donderdag. 
12/09 

 19:00 - 21:00 Aankomst/maaltijd Na de reis ontvangen de gasten eerste een warme maaltijd. 

   about 21:00 Welkom Centraal een welkom namens de werkgroep Polen van de St. 
HOE 
Door Dhr. Gert Wim Stoffer 

… 

  about 21:30 Naarde gastgezin-
nen 

De gast gezinnen maken kennis met de Poolse gasten en nemen hen 
mee voor de nacht. 

Vrijdag 
13/09 

 10:00 - 10:15 opening Dhr. Erik Dijkgraaf … 

   10:15 - 11:45 college 1 dr. Sjaak van 
den Berg 

'Hoe kan het evangelie bediend worden in 
de 21e eeuw.  
Enkele gedachten over de koninklijke, pries-
terlijke en profetische bediening van de 
kerk in het leven en het verspreiden van 
het Evangelie van Jezus. ' 
 

… 

  11:45 Alg. informatie  … 

  12:30 lunch Gezamenlijk in ‘De Ark’ 

  13:15 - 14:45 College 2 prof. dr. Jan 
Hoek 

Christus prediking vanuit het oude testa-
ment 

… 

  15:00 - 16:30 Collega 3 ds. Jaap Hansum Vaardigheden om te preken in de 21 ste 
eeuw 

… 

  17:30 Warme maaltijd in 
‘De Ark’ 

 

  19:00 - 21:00 evening program Informatie over ST. HOE en een avond met ontspanning … 

Zaterdag 
14/09 

   9:00 -   9:15 opening Dhr. Paul Verkade … 

     9:15 - 10:45 College  4 ds. Jaap Gerling 'Persoonlijke toewijding aan de God van de 
Bijbel als een licht in een anti-goddelijke 
wereld' (Romeinen 12: 1, 2) 
 

… 

  11:00 - 12:30 College  5 dr. Hans van den 
Herik 

'Werkelijke lessen uit de prediking in het 
boek Handelingen, in het bijzonder het 
adres van Paulus op de Areopagus in 
Athene (Handelingen 17: 22-34) 

… 

  12:30 Afsluiting confer-
entie 

Evaluatie en terugblik op de conferentie. … 

  13:00 lunch  Vindt plaats in Oene 

 vrije  
middag/avond 

  Verblijf bij de gastgezinnen een vrij programma om in te vullen. 

 Zondag. 
15/09 

  9:30 Morgendienst Gasten gaan met de gastgezinnen naar de kerkdienst 

  Middag vrij Vrije invulling in het gastgezin 

  17:00 / 19:00 Avonddienst Mogelijkheid de avonddienst te bezoeken.  
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Zaterdags na afloop van de conferentie is met de gasten een bezoek gebracht aan de molen 
en bij Erik Nitrauw die uitgelegd heeft hoe hij van fruit siroop maakt. De Poolse gasten waar-
deerden dat zeer en lieten de monsters zich goed smaken. ’s Avonds is een BBQ gehouden 
onze Poolse gasten en gastgezinnen en anderen. De fam. Draaijer stelde daarvoor haar tuin 
beschikbaar. 
 
Samen zingend was het een mooie afsluiting van 
de week en een mooi voorbereiding op de zon-
dag. Na de dienst zondags met elkaar koffie ge-
dronken en hebben de gasten verteld waar ze in 
hun eigen gemeente mee bezig zijn. Het is bemoe-
digend om te horen hoe in elk van de gemeenten 
het Evangelie van Jezus Christus mag klinken, dat 
kinderen en jongeren erbij betrokken worden en 
ouderen bezocht worden. De gemeenten zijn klein en hebben ook zeker ondersteuning nodig. 
Naar aanleiding van de contacten met Olga en Mariusz Kokot is in de ARKA-cie besloten om 
ook hun gemeente Radlin te gaan ondersteunen voor het werk dat zij doen. 

 
 

Foto 2: De gehele groep deelnemers aan de conferentie in Oene 
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Foto 3 Gezamenlijke afronding van de conferentie, bij 
Erik Nitrauw de stroopstokerij en bij Fam. Draaijer de 
BBQ. 
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Bezoek Poolse jongeren aan Wapenveld. 
 

Sinds reis met jongeren naar Polen in 2017 en het bezoek aan Piątków en Dęblin is er contact 
gebleven vanuit Wapenveld en de Poolse jongeren uit die gemeenten. Tijdens het laatste be-
zoek, toen schoenendozen zijn gebracht, is de idee geopperd om met een groep Poolse jon-
geren Wapenveld te bezoeken. In het voorjaar van 2019 is het zover gekomen.  
Op 26 april arriveerden 8 jongeren en 4 volwassenen vanuit Polen Wapenveld. De Arka-cie 
heeft samen met Mirjam Keizer en Christianne Boer het bezoek voorbereid. De gasten hebben 
’s ochtends bij een aantal gastgezinnen kunnen ontbijten. Bij de families, Boer, Nitrauw, van 
Guilik en Stoffer Voor de slaapgelegenheid heeft de fam. Doppenberg haar grote kampeerten-
ten ter beschikking gesteld. Gezien de koele nachten kwamen een aantal extra dekens goed 
van pas.  

’s Zaterdags is een kijkje genomen in Wapenveld wat er al zo met Koningsdag gedaan wordt 
in het dorp. In de middag is een bezoek gebracht aan Elburg en zijn Mirjam, Christianne en 
Gert Wim mee geweest. De dag werd afgesloten met een bezoek aan het park met een spec-
taculaire show met motorfietsen op staaldraden en afsluitend een groots vuurwerk. 
 
Op zondag is de ochtenddienst bezocht die geleid werd door ds. Koppelman. De middag is 
ingevuld met spelletjes en gezamenlijke activiteiten in een ontspannen sfeer. Op de zondag-
avond is de tentdienst in het park bezocht. Een bijeenkomst met veel zang en o.a. Martin 
Brand. Voor de meesten van de Poolse jongeren was het de eerst keer dat ze Nederland be-
zochten. Er kan teruggezien worden op een goed bezoek waarbij er goede gesprekken zijn 
geweest o.a. met de oudere gasten. Mirjam Keizer en Christianne Boer hebben, naast voorbe-
reiding en organisatie samen met de ARKA-cie, vooral de jongeren kunnen betrekken en hen 
laten kennismaken met de Poolse jongeren. In het geheel kan terugkeken worden op een ge-
slaagd bezoek dat ook met een tegenbezoek wel beantwoord zou kunnen worden. 
 
 

 

Figuur 1 Een ontspannende middag van Poolse en Wapenveldse jongeren bij Fam. Doppenberg 
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Voice of the Gospel 
 
 

The Voice of the Gospel Foundation (VOG) is blij om enkele van hun plannen en gebeden met 
ons te delen.  
De activiteiten voor 2020 van Voice of the Gospel Foundation: 
 

1) Januari 2020: digitale publicatie van 4 evangeliën: ´een 
kwartier met Mattheus´ (144 afleveringen), ́ ontmoeting 
met Markus´ (112 afleveringen), ´gesprek met Lukas´ 
(267 afleveringen) en ´in de voetsporten van Johannes´ 
(276 afleveringen). 
U vindt een voorbeeld op https://soundcloud.com/fun-
dacjaglosewangelii/rozwa-anie-dnia-ew-j-15-1-5 
Elke aflevering bevat een prachtig gelezen deel uit het Evangelie en een, op de  Bijbel 

gebaseerde, uitleg hiervan. Elke aflevering wordt afgesloten met goede  christelijke muziek. 
De afleveringen kunnen worden afgespeeld op de radio in de  auto of op audiosystemen, 
computers en andere apparaten zoals smartphones en  tablets. 
 

2) April 2020: evangelisatie evenement met een uitvoering van Ballet Magnificat ge-
naamd ‘’Licht is gekomen’’. Deze uitvoering heeft een sterke evangelische boodschap 
en een oproep tot persoonlijke verzoening met God. Er worden 360 deelnemers ver-
wacht. https://www.balletmagnificat.com/light-has-come  

 
3) Juni/april 2020: evangelisatiekamp voor tieners. https://youtu.be/yNB_oeJZEQI  

 
4) Met medewerking van het Poolse Radiotheater wil VoG twee Bijbelse radiodrama’s 

produceren die met Pasen en Kerstmis 2020 landelijk zullen worden uitgezonden. 
 
5) VoG wil samenwerken met 
58 radiozenders in Polen door 
50 documentaires te produce-
ren en te delen voor regelma-
tige uitzending. 
 
6) VoG wil de komende gene-
raties bereiken met het evan-
gelie. Dit willen ze doen via het 
internet door een serie van 
YouTube video’s uit te bren-
gen, getiteld ´Fresh´. 
 
7) In 2020 is VoG van plan om 
schoolprojecten in Polen voort 

te zetten ter preventie van drugsgebruik bij jongeren. In 2019 hebben zij 18 scholen 
bezocht en met honderden studenten aan dit onderwerp gewerkt. 

 

Foto 4 Dagelijkse bijeenkomst bij het Evangelisatie kamp Marylin 

Geschiedenis is de taal van 
ons hart. Media is de taal 
van onze tijd. We gebrui-
ken beide om mensen over 
Jezus te vertellen – Voice 
of the Gospel Foundation 

 

https://soundcloud.com/fundacjaglosewangelii/rozwa-anie-dnia-ew-j-15-1-5
https://soundcloud.com/fundacjaglosewangelii/rozwa-anie-dnia-ew-j-15-1-5
https://www.balletmagnificat.com/light-has-come
https://youtu.be/yNB_oeJZEQI
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Voice of the Gospel is erg dankbaar 
voor de ondersteuning van onze ge-
meente in Wapenveld. De financiële 
steun maakt het mogelijk dat zij jonge-
ren uit alle lagen van de bevolking uit 

kunnen nodigen en ontvangen op de 
plekken waar ze het evangelie kunnen 
horen. Het Evangelisatie kamp voor jon-
geren in Marylin, bijvoorbeeld, veran-
dert hun leven voor altijd. 
 

Enkele uitspraken van deelnemers van 
afgelopen jaar: 
*Ik leefde zoals een lied zegt: op mijn 
eigen manier. Uiteindelijk bereikten de 
gevolgen van mijn keuzes me. Ik ver-
trouwde mezelf niet meer. Het is goed 
dat ik hier bij het jongerenkamp kwam. 
Ik had de hulp nodig van Iemand die 
Groter is, Iemand die me beter kent 
dan ikzelf. Ik vertrouw Jezus. 
 
*Ik heb me hier gerealiseerd dat God 
van me houdt, ondanks het feit dat ik 
niet altijd naar Hem luister. Ik weet dat 
ik altijd tot Hem kan komen. Soms ver-
brijzeld, maar Hij zal het begrijpen. Te-
gelijkertijd weet ik dat ik veel moet ver-
anderen, omdat ik me ook heb gerealiseerd dat ik niet onverwoestbaar ben. 
 

Foto 5 Een ervaring opgeschreven door een deelnemer aan het Evangeli-
satiekamp 

Foto 6 De groep jongeren van het Evangelisatie kamp Marylin 



 11 

*Ik werd geraakt door de lezingen over liefde en seksualiteit. Ik heb nog nooit naar mezelf 
gekeken vanuit Gods perspectief. Het feit dat ik kostbaar ben in Zijn ogen zet alles op zijn kop 
in mijn leven en in mijn relaties. Ik heb veel spijt van wat er is gebeurd. En het feit dat niemand 
me dat eerder heeft verteld. 

*Mijn ouders zijn gelovig. Op de een of andere manier heb ik me hierbij aangesloten. Hoewel 
ik altijd iets verborgen heb gehouden. Ik ben een perfecte leugenaar geworden. Het was een 
last. Het nam mijn vreugde weg. Het scheidde me van hen. Ik wil nooit meer iets doen waar ik 
me weer voor zou moeten schamen, iets dat me zou kunnen scheiden van liefde. Ik dank Jezus 
voor de vrijheid en ik dank u voor deze tijd.  

*Het kamp loopt ten einde en ik voel me vrij van mezelf. Van de race die in mij plaatsvindt, 
om de beste in alles te zijn, zodat iedereen dat kon zien. Het heeft me verteerd. Gods liefde 
vernieuwt alles in mij. 

*Het was de eerste keer in mijn leven dat ik een Bijbel heb gelezen. Het was erg belangrijk 
voor me. Nu heb ik mijn eigen Bijbel.  

 

Foto 7 De bijbelstudies tijdens het 
Evangelisatiekamp en uitdelen van 
bijbels 
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Foto 8 Ontspanning tijdens het 
Evangelisatiekamp in Marylin 
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