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Inmiddels zijn er sinds 24 februari meer dan 3,25 miljoen mensen op de 
vlucht geslagen naar veiliger gebieden van Oekraine en grensgebieden. 
We doen hierbij graag tussentijds verslag van de hulpverlening op de 
voortdurende crisis in Oekraïne en omliggende landen. 

Onze teams in Polen, Roemenië, Moldavië, Hongarije en Slowakije konden snel inspelen 

op de nood van de vluchtelingen. Zij waren als een van de eersten ter plekke om aan de 

grens de plotselinge stroom van vluchtelingen op te vangen en in samenwerking met lo-

kale gelovigen en kerken te voorzien in eerste levensbehoeften. We willen je vragen om 

aanhoudend te blijven bidden voor de situatie.

Tot op heden hebben onze werkers voor 100.000 mensen iets mogen betekenen, 
waarvan ruim 18.000 mannen, vrouwen en kinderen zijn voorzien van voedsel, 
Bijbels, vervoer of onderdak. Velen van hen bieden we een ‘eerste’ veilige plek in 
hun doortocht. We zien dat deze crisis verschillende kerken en denominaties verenigt 

in hun inspanningen om vluchtelingen te helpen. Onze teamleden bieden niet alleen 

praktische hulp, maar gaan tevens gesprekken aan met degenen die lijden – troost en 

hoop biedend aan hen die rouwen om zoveel verlies.

Bedankt en Gods zegen,

Namens het team van OM-Oekraïne



OEKRAÏNE   
De OM-werkers die in Oekraïne zijn gebleven 

helpen de mensen door het uitdelen van voed-

sel, het voorzien van tijdelijk onderdak aan hen 

die naar het Westen reizen en het vervoeren van 

mensen naar veilige gebieden. We vertellen het 

verhaal Lianne, een Oekraïnse vrouw die samen 

met haar moeder en twee kinderen op de vlucht 

was. Zij beschreef de situatie in Charkov, één 

van de zwaarst getroffen steden. 

In eerste instantie waren ze vastberaden om in 

hun huis te blijven. Maar toen ze de tanks door 

de straten zagen rijden, die lukraak op gebou-

wen schoten en alles op hun pad vernielden, 

besloten de familie om alsnog te vluchten. Eerst 

gingen ze te voet, maar uiteindelijk gaf iemand 

hun een lift naar een andere stad. De familie van 

Lianne zag op Facebook dat een werker van OM 

hulp aanbood, waarna ze contact opnam. Een-

maal aangekomen bij het ‘opvanghuis’, waren ze 

dolblij dat ze daar in alle rust konden bijkomen, 

genieten van een warme douche en van het eten. 

Op deze manier heeft het OM team honderden 

mensen zoals Lianne kunnen helpen.

POLEN 
OM heeft aan de twee drukste Poolse grens-

overgangen twee trailers geplaatst met verwar-

ming. Deze bieden een rustige plek aan de hon-

derden vrouwen en kinderen die daar dagelijks 

passeren. Na een lange, stressvolle reis komen 

velen uitgeput aan bij de grens, vaak zonder 

duidelijke vervolgstappen. Het OM team en de 

vrijwilligers verwelkomen deze mensen. Zij gaan 

het gesprek met hen aan om vragen te beant-

woorden en hulp en ondersteuning te bieden.

Vanaf de Poolse grens reizen mensen verder 

naar bekenden of zoeken een verblijfplaats. De 

grootste behoefte is nu huisvesting. De wer-

kers van OM zoeken naar mogelijkheden om 

hen hierbij te ondersteunen. “Er zijn veel Pool-

se mensen die willen helpen” vertelt Weronika, 

leider van OM Polen. “Een deel van ons werk 

is nu om de Oekraïners in contact te brengen 

met de mensen die plekken beschikbaar stellen.” 

Een team van vrijwilligers belt elke dag rond om 

huisvesting te regelen. Dankzij ons netwerk zijn 

al duizenden mensen ondergebracht bij gezin-

nen in heel Polen. 

Het team is bezig met het maken van speciale 

pakketjes voor kinderen. Bid met ons mee dat 

elk kind diep in zijn hart geraakt wordt en gaat 

beseffen dat hij heel kostbaar is voor God.

“ Een OM-werker bood op hulp aan, zo 
kwamen we in veilig huis terecht. We 
zijn zo dankbaar dat we hier in alle rust 
mogen bijkomen, eten en warm kunnen 
douchen.” 



MOLDAVIË   
“Zodra we mensen zien lijden, willen we in hun 

noden voorzien. Maar in het bijzonder willen 

we de handen en voeten van Jezus zijn, omdat 

Christus in ons leeft. Wij weten dat dit is wat Hij 

zou doen. Dat betekent mensen verwelkomen, 

vertroosten en hen warme koffie en thee serve-

ren in de Naam van Jezus,” aldus Eugen, de leider 

van OM Moldavië. Dit fundament is wat wer-

kers van OM op de been houdt om 24 uur aan 

de grens te helpen. Zij dienen juist daar waar de 

behoeften het groost zijn en de boodschap van 

hoop en liefde zo dringend nodig is.

In Moldavië hebben we een circustent opgezet 

voor degenen die in lange rijen staan te wachten 

voor de douane. In die tent kunnen mensen uit-

rusten, iets eten en drinken en hun telefoon op-

laden voordat ze de grens over kunnen steken. 

Het team kreeg toestemming om bij de druk-

ste grensovergang van Oekraïne naar Moldavië 

een tent op te zetten waar enkele honderden 

mensen tegelijk kunnen schuilen. Terwijl men-

sen urenlang wachten in de rij voor de douane, 

werkt OM de klok rond om de vluchtelingen van 

voedsel, water en beschutting te voorzien. Voor-

al degenen die te voet reizen zijn totaal uitgeput. 

De tent is voor hen echt een plek om tot rust te 

komen. De ruimte is ook een plek waar de wer-

kers van OM gesprekken aangaan met de Oek-

raïners, hen bemoedigen en een luisterend oor 

bieden. Er wordt veel met mensen gebeden en 

er worden Nieuwe Testamenten uitgedeeld.

Bid mee voor de bijeenkomsten die de werkers 

in OM-kantoren voor de vluchtelingen organise-

ren. Zij bieden activiteiten aan die hen helpen de 

ervaringen van de afgelopen weken te verwer-

ken. We willen bijdragen aan een voorspoedig 

herstelproces en het vertellen van de Hoop die 

in Jezus is. 

ROEMENIË   
In Roemenië bieden we onderdak aan de men-

sen die een tijdje in Roemenië willen blijven. 

In Boekarest hebben we al een gebedsbijeen-

komst, in de Oekrainse taal, voor hen georgani-

seerd. Daarnaast blijven we voedsel en voorra-

den naar de Oekraïne vervoeren.

Bid mee dat de werkers nieuwe plekken in Roe-

menie vinden voor de opvang van het grote aan-

tal Oekrainse vluchtelingen vanuit Moldavie. De 

werkers van OM hebben al groepen mensen met 

bussen van Moldavie naar Roemenie gebracht, 

maar ze hebben nog veel meer bussen nodig 

voor alle mensen die naar Roemenie willen. 

TSJECHIË    
Het team van OM in Tsjechie gaat door met 

het regelen van huisvesting voor vluchtelingen. 

Er zijn inwoners met grote gezinnen en leiders 

van weeshuizen die graag opvang willen bieden. 

Ook hier ontvangen vluchtelingen praktische 

en geestelijke hulp. Bid ook voor een van onze 

partnerorganisaties, waar Marina en haar gezin 

werken. Marina is een Russische gelovige die 

met veel passie zorgt voor kinderen in moeilij-

ke omstandigheden. Zij hebben drie huizen ge-

huurd om allerlei kinderen op te vangen. 

In Duitsland arriveerden deze week drie bussen, 

volgeladen met nieuwe kledingstukken. Bid mee 

dat deze hulp de vluchtelingen bemoedigt. Zij 

verblijven nu in kerken en huizen van particulie-

ren en konden op hun vlucht vaak maar 1 kleine 

tas met spullen meenemen.

SLOWAKIJE    
De Slowaakse Baptisten Unie heeft een vracht-

wagen met 16 ton aan humanitaire hulpgoe-

deren naar twee gebieden in Oost Oekraine 

gestuurd. Zij hebben verschillende contacten 

met inwoners en vrijwilligers in West Oekraine. 

Daardoor konden zij de goederen verschepen 

naar het Oosten van het land om daar verder 

te verspreiden. Wij zijn heel dankbaar voor alle 

kerken en personen die hieraan financieel bij-

dragen en voor alle vrijwilligers die aan de hul-

pactie meehelpen. 

Er wordt op dit moment veel gezocht naar huis-

vesting voor de vluchtelingen die voor een lan-

gere tijd willen blijven. Er blijft er veel wijsheid, 

liefde en doorzettingsvermogen nodig in het 

bieden van de juiste hulp aan de vluchtelingen.



Getuige zijn

STEVE, WERKER VAN OM IN POLEN VERTELT

“Het is geweldig om deze week te zien hoe de gezamenlijke hulpactie 
voor vluchtelingen kerken bij elkaar brengt.”

“Centraal- en Oost Europese christenen zijn in de afgelopen weken abrupt betrokken 

geraakt bij hulpacties en gebed,” stelt een andere OM veldleider. Mensen hebben hun 

eigen huis opengesteld om gezinnen te huisvesten, hun schamele bezittingen te delen, 

Oekraïens te leren, naar de verhalen over afscheid en verlies te luisteren en Jezus’ troost 

en medeleven te delen.

De werkers van OM ondersteunen Poolse gelovigen door hen aan te moedigen op welke 

manieren zij kunnen dienen en hen toe te rusten hoe zij tastbare getuigen zijn van Gods 

liefde onder hen die Jezus nog niet kennen of een persoonlijke relatie met Hem hebben.

De hulp die geboden wordt aan de grenzen, in kerken en huizen biedt veel gelegenheid 

voor diepgaande persoonlijke gesprekken met de vluchtelingen die enorm veel verliezen 

geleden hebben. 

Bid voor de veiligheid van de OM werkers in de Oekraïne. Telkens als zij de straat 
op gaan, lopen ze gevaar. Bid ook voor kracht en wijsheid voor alle werkers die hun 
lijdende Oekraïense buren dienen, bemoedigen en Gods liefde met hen delen. Bid 
dat zij die op de vlucht zijn Gods bescherming en voorziening mogen ervaren. Bid 
voor de wereldleiders en dat er een vreedzame oplossing gevonden zal worden 
voor deze verschrikkelijke oorlog. 

Bedankt voor jouw bijdrage, moge God je overvloedig zegenen!


