Gezondheidszorg in nood!
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U blijvende steun nodig

t)

De situatie in Oekraïne blijft schrijnend. Nieuwe
projecten dienen zich aan. Dringend is ons
gevraagd om een C-boog (een röntgenapparaat),
een duodenoscoop en een röntgendoorlaatbare
operatietafel. Ook de vaste kosten zoals het
salaris van onze technisch werker in Zhitomir en
de kosten van het MTC gaan door.
Daarom doen we een dringend beroep op u
ons te steunen met een gift.

Bestuur van SOEGG:

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

Comité van aanbeveling

Dr. H.J. Agteresch, Student Theologische School GG
Dr. C. Aleman, kinderarts Ikaziaziekenhuis Rotterdam
Mr. M.J.W. Hoek, advocaat
Ds. J. Joppe, HHK Oud-Beijland, voorzitter van de generale diaconale commissie
Ds. A. Kort, OGGiN Krimpen aan den IJssel
Dr. K. W. van Kralingen, longarts St. Van Weel-Bethesdaziekenhuis, Dirksland
Ds. H. Liefting, PKN Delft
Ds. C.J. Meeuse, GG Goes
J. Methorst, directeur transportbedrijf Dimetra Scherpenzeel
Ds. P. Mulder, GG Tricht-Geldermalsen
Ds. C. Neele, emeritus-predikant GG
Prof. Dr. J.J. Polder, voorz. bestuur De Vluchtheuvel
Ds. A. Schot, GG Nunspeet
Dr. R. Seldenrijk, oud-directeur NPV
Ds. W. Silfhout, emerituspredikant GG
Mr. C.G. van der Staaij, S.G.P.-Tweede Kamerlid
Dr. A.A. Teeuw, verpleeghuisarts Salem, Ridderkerk
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Steun dit
belangrijke werk!
Giften zijn van harte welkom op
bankrekeningnr.: NL28RABO0171575091

e-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 onderhouden die
in zes 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.

Voor meer informatie kunt u
contact opnmen met
L.J. Luchtenburg (06 53 74 96 51)
Wij geven graag, in uw gemeente,
een presentatie van het werk!

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

De voortgang van het werk
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Het werk in het MTC gaat door
Na de terugkeer van Jan van Beest als technisch werker wordt
installatie en onderhoud van medische apparaten verricht door
zijn Oekraïense opvolger Andrey Vinogradsky. Het afgelopen jaar
is gebleken, dat hij de taken van Jan op een voorbeeldige manier
heeft overgenomen.

2 transporten in oktober 2016
Op 3 en 24 oktober zijn er transporten met hulpgoederen naar
Zhitomir gegaan.

van ziekten kan worden gedaan.
Dankzij verschillende onderdelen
ervoor vanuit Nederlandse ziekenhuizen, een forse bijdrage van
Ledikanten, zeeppoeder, linnenfabrikant Olympus en donaties en
goed. Maar ook het meest waarde- giften van totaal € 90.000,- kon
volle apparaat ooit in de geschiedeze apparatuur worden aangedenis van SOEGG, een volledige
schaft.
endoscopieopstelling, waarmee
een vroegtijdige diagnose
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Steun dit belangrijke werk!

Steun aan ziekenhuizen in de Oekraïne vanuit christelijke naastenliefde

