
Matteus 25, 36 

“Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 

vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten 

mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe” 

Beste medeparochianen, 

Het kan u niet ontgaan zijn dat er op een dagreis afstand, in Oekraine aan de grenzen van Europa, 
een afschuwelijke oorlog woedt. Een niets ontziende oorlog, vreselijk ! 
We kijken er naar, maar kunnen we zelf ook hulp bieden ?  
Kunnen we de Oekrainers als onze  naaste zien ? 
We geven via giro 555 en er worden sponsoracties georganiseerd. 
 Maar kunnen we persoonlijk meer doen ? Ja, zeker ! 
De Hervormde Kerk in Kockengen, heeft initiatieven ontwikkeld om vluchtelingen uit Polen op te 
gaan halen en in Kockengen te gaan huisvesten. De Gereformeerde Kerk is aangehaakt bij dit 
initiatief. Het zou mooi zijn als ook onze katholieke geloofsgemeenschap zich hiervoor in gaat zetten. 
 
Gisteravond, 22 maart, was er een informatie avond over Oekrainische vluchtelingen in de 
Gereformeerde Kerk. Er waren zo’n 50 bezoekers. 
Koos en ik waren daar ook. Wij hadden ons al bij de gemeente aangemeld voor opvang, maar daar 
komt jammer genoeg weinig of geen initiatief vandaan…. 
Door de initiatiefnemers van de Kockenese actie, de heren Gerard de Hartog en Jacob van Asselt van 
de Hervormde kerk, is duidelijk uitgelegd wat de bedoeling is en al veel werk verricht. 
Volgende week vrijdag 2 april gaat er vanuit Kockengen een bus hulpgoederen afleveren in Polen. 
Men heeft contact met een pastor van een kerkelijke gemeente tussen Warschau en Krakau. 
Deze man coordineert mede de hulpactie uit Kockengen. 
Hij heeft gevraagd om levensmidddelen en (persoonlijke) verzorgingsmiddelen voor de opvanglocatie 
daar: 
 
rijst  -pasta – grutten (boekweitgrutten) – vlees in blik (knakworsten, Smac, gehaktballetjes) – 
groenten in blik (niet in glazen potten) – soep in blik of zak – zonnebloem of olijfolie – ketchup – 
chocoladepasta – melkpoeder voor baby’s – babyvoeding (niet in glazen potten ! Denk aan bv 
knijpfruit) – chocoladerepen – maandverband – waspoeder of vloeibaar wasmiddel – shampoo – 
douchegel – haarschuim. 
 
A.s. zaterdag, 26 maart  van 9.00 tot 12.30 uur worden die hulpgoederen ingezameld in het gebouw 
“De Regenboog” aan de Wagendijk. Er worden stevige (bananen)dozen gevraagd en hulp om in te 
pakken. 
Voordat de bus volgende week vrijdag vertrekt, hoopt men ook 50 fleecedekens verzameld te 
hebben voor de vluchtelingen voor de reis in de bus naar Kockengen. 
Op de websites: www.hervormdkockengen.nl en www.gereformeerdekerkkockengen.nl   
kunt u meer informatie vinden. 
 
Als er door u onderdak geboden kan worden, zou mooi zijn. 
Bedenk wel dat dit verblijf langdurig kan zijn, minimaal enkele maanden. 
U kunt ook op andere manieren uw steentje bijdragen, b.v. door gastgezinnen iets ontlasten, iets te 
organiseren voor de vluchtelingen, vervoer naar scholen, tolken, goederen beschikbaar stellen, enz. 
Hier kunt u zich voor aanmelden via de sites van de Hervormde en Gereformeerde kerk, daar vindt u 
aanmeldformulieren. 

http://www.hervormdkockengen.nl/


Daar vindt u ook  een link naar lijstje.nl waar gastgezinnen kunnen vragen hetgeen ze nog nodig 
hebben voor de opvang. Er worden nl. momenteel op een aantal adressen in Kockengen al 
vluchtelingen opgevangen. 
 
Koos en ik gaan vluchtelingen opvangen in ons museum/ontvangstruimte. Wij hebben b.v. behoefte 
aan vloerbedekking en vloerkleden om de betonnen vloer van de ruimte wat warmer te maken. 
 
Er is in korte tijd in Kockengen al heel veel gedaan. Het zou mooi zijn als wij als katholieke 
geloofsgemeenschap ons ook hiervoor verder zouden kunnen inzetten. 
 
Samenvattend: 

- nodig: contactpersoon vanuit onze katholieke geloofsgemeenschap die aanhaakt bij het 
initiatief van Hervormde en Gereformeerde Kerk.  
Dat kunnen wij nu heel even zijn, maar als we zelf vluchtelingen opvangen gaat dat niet 
meer. Dan denk ik dat wij onze handen meer dan vol hebben.. 

- goederen die a.s. zaterdag ingeleverd kunnen worden bij “De Regenboog” 
- goederen om opvangruimtes bewoonbaar te maken, zie de sites 
- hulp als vluchtelingen hier eenmaal zijn 

 
Heeft iemand nog goede ideeen of talenten om in deze enorme humanitaire crisis iets te kunnen 
betekenen, dicht bij huis, “gewoon in Kockengen” voor onze naasten uit de Oekraine ? 
Laat het ons horen. 
 
Thea en Koos Segers 
Wagendijk 1 
tel. 241369 
 
Koos 0623489243 
Thea 0648356505 
 
 


