
Oekraïners in Wekerom.

De diaconie van onze gemeente was al langer bezig met nadenken over hetgeen we zouden moeten 
doen voor de mensen in Oekraïne. We hebben natuurlijk al gecollecteerd, en ook zijn er 
statiegeldflessen opgehaald door onze jeugd. Ook in onze voorbede hebben we dit volk steeds aan 
God opgedragen. Toch hadden wij het idee dat we meer konden doen.
Toen we hoorden dat de hervormde gemeente van Barneveld 50 mensen had opgehaald en die in 
een gebouw had ondergebracht hebben we contact opgenomen met de diaconie van hervormd 
Barneveld met de mededeling dat we hier een pastorie leeg hebben staan en dat we die beschikbaar 
willen stellen voor bewoning,  in ieder geval tot we weer een nieuwe predikant hebben in Wekerom.
Toen er een gezin positief werd getest op Corona kwam alles in een stroomversnelling. 
Zaterdagmorgen werd gebeld met het verzoek om woonruimte, en ’s middags om 16:00 uur was de 
pastorie ingericht en kwam er een gezin naar Wekerom. Dit gezin bestaat uit een vader en moeder 
van 31 en 29 jaar en 3 jongens van 7, 5 en 1 jaar. 

We waren erg blij met aanbieding van Loods W om daar de meubels en serviesgoed te komen halen, 
en eigenlijk is er op dit moment wel genoeg aan huisraad.

Wat we op dit moment nog wel nodig hebben is een goed werkende wasmachine en een stevig 
droogrek. Ook kleding en speelgoed voor kinderen van deze leeftijd is  welkom.

Voor wat betreft de begeleiding van dit gezin is er nog enige onduidelijkheid. Het is de bedoeling dat 
we ze zelf vanuit Wekerom gaan helpen hun weg te vinden, maar dit moet wel zorgvuldig gebeuren. 
Dit gebeurt op dit moment nog vanuit Barneveld maar we gaan dit ook van hen overnemen.

We zien uw reactie graag tegemoet.
Telefoonnummer Rijndert Blotenburg is: 0651006182, 
email adres:                                                    r.blotenburg@hervormdwekerom.nl


