
Steun dit belangrijke werk!
Giften kunnen worden overgemaakt op
bankrekening: NL28 RABO 0171 5750 91
t.n.v. Stichting Oost-Europahulp 
Gereformeerde Gezindte.

Dringende oproep!

e-mail secretariaatsoegg@gmail.com   -  www.soegg.nle-mail secretariaatsoegg@gmail.com   -  www.soegg.nl

SOEGG
verleent humanitaire hulp in Oekraïne.

Wij verzamelen in Nederlandse ziekenhuizen
afgeschreven medische apparatuur, brengen die 

weer in goede staat en installeren en onder-
houden die in negen ziekenhuizen in Zhitomir.
Daarbij wordt intensief samengewerkt met de

Messiasbelijdende Joodse gemeente
van ds. Margulis.

Ook brengen wij geld bij elkaar voor nieuwe,
in Oekraïne aan te schaffen apparatuur. 

Naast de materiële hulp is er ook aandacht voor 
evangelieverkondiging in de ziekenhuizen.

SOEGG is interkerkelijk en vindt haar achterban in 
de gereformeerde gezindte.

Bestuur van SOEGG:
L.J. Luchtenburg (voorzitter), W.P. Hak (penningmeester), A.M. van Steensel (secretaris),
C.H. van der Ham-Opschoor en J.C. van Duijn

Comité van aanbeveling
Ds. H.J. Agteresch – GG Werkendam
Dr. C. Aleman – kinderarts Ikazia ziekenhuis Rotterdam
Mr. M.J.W. Hoek – advocaat
Ds. J. Joppe – HHK Oud-Beijerland / voorzitter van de generale diaconale commissie
Ds. M. van Kooten – PKN Elspeet
Ds. A. Kort – OGG Krimpen aan den IJssel
Ds. C.J. Meeuse – Emeritus-predikant GG
J. Methorst – directeur transportbedrijf Dimetra Scherpenzeel
Ds. P. Mulder – GG Tricht-Geldermalsen
Ds. C. Neele – Emeritus-predikant GG
Prof. dr. J.J. Polder – Universiteit van Tilburg
Ds. A. Schot – GG Nunspeet
Dr. R. Seldenrijk – directeur NPV tot 1 feb. 2014
Ds .W. Silfhout – Emeritus-predikant GG
Mr. C.G. van der Staaij – SGP Tweede Kamerlid
Dr. A.A. Teeuw – verpleeghuisarts Salem, Ridderkerk
Dr. H. Vergunst – uroloog in het Canisius-Wilhelminaziekenhuis te Nijmegen
Ds. K. Visser – CGK Barendrecht
Dr. C.J.van der Vlies – traumachirurg Maasstad ziekenhuis, Rotterdam
A.C. van de Voorde – directeur Technicare b.v
Ds. J.A. Weststrate – GGiN Elspeet
M.W. Wijzenbroek – directeur verpleeghuis Salem
Ds. D. Zoet – HHK Ouddorp

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
L.J. Luchtenburg (06 53 74 96 51)

Wij geven graag, in uw gemeente,
een presentatie van het werk!
Een gastles op school in het kader van 
burgerschapsvorming krijgt van ons een 
zinvolle invulling.

Verzendklaar maken van goederen

Gereed voor transport
naar Oekraïne

Vorig jaar zijn 8 grote vrachtwagens, volge-
laden door onze vrijwilligers, naar Zhitomir 
gegaan. Dit kalenderjaar zijn er plannen 
om 10 transporten gereed te maken. Wij 
zijn op zoek naar vrijwilligers, die ons 
daarbij kunnen helpen. Ook hebben we 
dringend behoefte aan een medisch tech-
nicus, die de ons geschonken materialen 
kan nazien en zo nodig kan repareren.
Reacties graag naar onze secretaris,
mail: secretariaatsoegg@gmail.com
of tel.  0180 518913.
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 SOEGG-hulp baant weg voor evangelieverkondiging!

Dankbaar terugzien

De nood blijft hoog

Steun aan ziekenhuizen in de Oekraïne vanuit christelijke naastenliefde

• Door de hulp, die via de gemeente van Ds. 
Margulis aan de ziekenhuizen mag worden 
verleend, ontstaat zoveel goodwill, dat er in 
de staatsziekenhuizen in Zhitomir mogelijkhe-
den komen voor de evangelieverkondiging.
Ouderling Zenja mag twee dagen per week 
pastoraal werk doen in het ziekenhuis, hij mag 
bij de ingang lectuur verspreiden met een 
evangelisatiekraam en in het ziekenhuis is een 
stiltecentrum ingericht met reformatorische 
en puriteinse lectuur. Op de kinderafdelingen 
zijn op alle speelzalen de in het Russisch ver-
taalde kinderbijbels van Ds. Meeuse en Dhr. 
van Dam aanwezig.

• Via de stichting Mission to Ukraïne mag op de 
gynaecologieafdelingen van de ziekenhuizen 
voorlichting gegeven worden aan ongewenst 

zwangere meisjes en vrouwen, waardoor alleen 
al vorig kalenderjaar bij meer dan 200 vrouwen 
hun kindje gezond geboren mocht worden. Dit 

werk is heel erg hard nodig, want het aantal 
abortussen is in Oekraïne nog veel groter dan 

in Nederland.

Het afgelopen kalenderjaar zijn er 8 transporten met materialen naar de 
ziekenhuizen in Zhitomir gegaan. In de laatste transporten 

bijvoorbeeld oogmeetapparatuur en echoappara-
tuur voor het militair hospitaal, een schedelfixatie-
klem, flexibele scopen en een oefenpop voor het 

provinciaal ziekenhuis.

Voor het eerste transport D.V. in maart 
zijn ons al weer verschillende appara-
ten geschonken:
twee wasmachines, dankzij een dona-
tie van het Deputaatschap Bijzondere 
Noden, een diathermieapparaat, twee 
ok-tafels.
Ook hebben wij de toezegging van een 
groot aantal ziekenuisbedden uit de Da-
niël den Hoedkliniek met bijbehorende 
nachtkastjes. In de opslag van transport-

bedrijf Van Reenen staan 26 pallets met 
waspoeder.
Bij ons laatste bezoek hebben we 
dringende vragen gekregen voor 
echoapparatuur voor de cardiologieaf-
deling, endoscopische apparatuur, een 
bronchoscoop.
Verder zijn er nog verschillende zieken-
huizen die met wasmachines werken 
van voor 1991.

Urologietafel

Als u ons kunt helpen 
met een gift om een en 

ander te realiseren,
houden we ons dringend 

aanbevolen.
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