
       

 

 

1. Beleidsplan 2018 Stichting Oost-EuropaCommissie Nederlands 
Gereformeerde Kerk Ede  

 
Doelstelling  

De Oost-Europa Commissie Nederlands Gereformeerde Kerk Ede (hierna OEC) 
heeft ten doel werkzaam te zijn ten behoeve van noodlijdende christenen 
respectievelijk gemeenschappen in economisch achtergebleven regio’s, in het 
bijzonder in Oost-Europa. De werkzaamheden bestaan uit het verschaffen van 
geestelijke en materiële steun in de vorm van lectuur, kennis, apparatuur, financiële 
middelen en directe persoonlijke contacten.  

De OEC is met name werkzaam in Kakasd/Válureni, Roemenië en Zápszony, 
Oekraïne. Daarnaast zijn er nog persoonlijke contacten in Hongarije.  
 
Voor het jaar 2018 en verder heeft het bestuur van de stichting een beleidsplan 
opgesteld. Dit bevat de volgende activiteiten:  

• Diaconale ondersteuning aan inwoners van Kakasd/Válureni, Roemenië en 
Zápszony, Oekraïne.

• Verzorgen van voedselpakketten voor de ouderen in de kerkelijke gemeente 
van Kakasd/Válureni, Roemenië tijdens van de Paas- en Kerstdagen. 

• Transporten van Nederland naar Roemenië met kleding, kerstpakketten voor 
de jeugd van de kerkelijke gemeente en andere materiële zaken.  

• Financiële actie voor kerstpakketten voor de kerkelijke gemeente in Zápszony,
Oekraïne. 

• Ondersteuning bij jeugd- en gemeenteopbouw en studiefaciliteiten.  

• Verstrekken van medische hulpgoederen aan de plaatselijke arts en 
ziekenhuizen in de omgeving van Kakasd Válureni, Roemenië. 
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• Financiële ondersteuning aan de kerkelijke gemeente van Zápszony, 
Oekraïne. 

• Jaarlijkse conferentie, wisselend van locatie. Deelnemers: het bestuur van de 
stichting en afvaardigingen van de kerkelijke gemeenten van Kakasd/Válureni,
Roemenië en Zápszony, Oekraïne.  

2. Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017

• Diaconale ondersteuning aan inwoners van Kakasd/Válureni in Roemenië.  

• Bezoek van een delegatie Oost Europa Commissie aan Kakasd/Válureni in 
Roemenië en Zápszony in Oekraïne in september 2017.  

• De ouderen in de kerkelijke gemeente van Kakasd/Válureni, Roemenië 
hebben, ten tijde van de Paas- en kerstdagen, een voedselpakket ontvangen. 

• Twee transporten van Nederland naar Roemenië met kleding, kerstpakketten 
voor de kerkelijke gemeente en andere materiële zaken.  

• Medische hulpgoederen zijn verstrekt aan de plaatselijke arts en ziekenhuizen
in de omgeving van Kakasd/Válureni, Roemenië. 

• Met kerst is aan alle kinderen tot 12 jaar van de kerkelijke gemeente in 
Zápszony, Oekraïne en Kakasd/Válureni, Roemenië een kerstsurprise 
verstrekt.  

• Financiële ondersteuning ten behoeve salaris pastor Zápszony, Oekraïne.
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