Mogelijkheden voor evangelieverkondiging!
Mede door ons werk krijgt de gemeente
van Ds. Margulis zoveel goodwill, dat in
de algemene ziekenhuizen pastoraal werk
mag worden gedaan.
In de activiteitenruimtes op de kinderafdelingen liggen in het Russisch vertaalde
kinderbijbels.

Verzendklaar maken van goederen

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
Ds. M. van Kooten, PKN Elspeet
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
Dr. C.J. van der Vlies, traumachirurg Maasstadziekenhuis Rotterdam
Ds. K. Visser, CGK Barendrecht
A.C. van de Voorde, directeur Technicare Ridderkerk B.V.
Ds. J.A. Weststrate, GGiN Pretoria (Zuid-Afrika)
M.W. Wijzenbroek, directeur verpleeghuis Salem, Ridderkerk
Ds. D. Zoet, HHK Ouddorp

Steun dit
belangrijke werk!

Giften zijn van harte welkom op
bankrekeningnr.: NL28RABO0171575091

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

Gereed voor transport
naar Oekraïne

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 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.

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

De voortgang van het werk...
Drie transporten

In de maanden april en mei konden drie
vrachtauto’s, volgeladen met meubilair,
apparaten en zeeppoeder, naar
Zhitomir gaan.

Twee grote projecten zijn afgerond:

• In de zes ziekenhuizen ontbrak endoscopieapparatuur, waarmee vroegtijdig ernstige ziekten kunnen
worden gediagnosticeerd.
Dankzij de steun van onze achterban kon
in november vorig jaar een volledige
endoscopieopstelling worden
overhandigd, die gebruikt kan
worden voor patiënten van alle
zes de ziekenhuizen in Zhitomir.

Nieuw project gestart!

De uroloog in Stadsziekenhuis I heeft alleen de beschikking over
een operatietafel uit de vorige eeuw.!
Veel meer is er niet.
SOEGG wil graag voor deze arts een behandelkamer inrichten.

Een urologietafel en een operatielamp zijn al meegegaan met het
meitransport.
Het zou fijn zijn, als we
deze inrichting kunnen
aanvullen met een
ureteroscoop en een
cystoscoop.
Helaas hebben wij daar
geen middelen voor.

Zou u ons daarbij
kunnen helpen?

Urologietafel

• Het röntgenapparaat in Stadsziekenhuis 1, is
defect gegaan. Patiënten moesten tijdens een
operatie op een brancard buiten langs naar een
ander gebouw gebracht worden om een foto
te maken. In mei hebben enkele bestuursleden
van SOEGG, dankzij een bijdrage van het
Deputaatschap Bijzondere Noden een
gerenoveerde C-boog, een mobiel
röntgenapparaat, mogen overhandigen.

Operatielamp

Bij voorbaat dank voor uw steun!
Steun aan ziekenhuizen in de Oekraïne vanuit christelijke naastenliefde

