
Het thuisfront
Marije wordt bij haar uitzending bijgestaan
door een Home Team. Dit team bestaat uit de
volgende personen:

Nathalie Breedveld (vz) | 06 15637487
Arie Vergunst (pm) | 0184 694092
Maarten van den Berg (secr) | 06 55973416
Kees de Vries | 06 10069221
Martine Verheul | 0184 693030

Heeft u vragen of wilt u wat kwijt? Neem gerust contact met ons op!

Adressen
Marije gaat wonen in Mukatchevo
en werken in Ruski Komarivtsi
in het uiterste westen van
Oekraïne, ruim 1200 km verwijderd
van de onrust in Oost Oekraïne.

Haar woon- en postadres in Oekraïne
zijn nog niet bekend.
Voorlopig gelden daarom de volgende
correspondentieadressen:

Home Team
p/a Maarten van den Berg
Abbekesdoel 43
2971 VB Bleskensgraaf

Familie Meerkerk
Hondsdrafstraat 8
2971 BT Bleskensgraaf

Marije’s missie

Naam
Marije Meerkerk

Woonplaats
Bleskensgraaf

Leeftijd
27 jaar

Studie en Beroep
Studie SPH | persoonlijk begeleider Wonen
bij stichting Bartimeüs| pgb-er in gezin

Mijn missie
Sinds 2009 kom ik regelmatig in Oekraïne en heb gemerkt
dat God mij een liefde voor dit land en haar bewoners in
het hart gegeven heeft. Vooral het lot van de zigeuner-
en weeskinderen heeft mij getroffen en laat me niet los.
Ik bereid me daarom momenteel voor op mijn uitzending
als veldwerker naar een dorp in het westen van
Oekraïne. Ik word hiervoor opgeleid d.m.v. cursussen in
Engeland en Zwitserland.

Om mijn uitzending voor dit werk mogelijk te maken, is uw
gebed, medeleven en financiële steun hard nodig!
Wilt u mij helpen?
Onder de zegen van God én door uw gebed
wil ik werken aan mijn missie: een betere
toekomst voor de zigeunerkinderen
van Ruski Komarivtsi!

Hartelijke groet,

Marije

Het thuisfront
E-mail
hometeammarije@outlook.com

Website
veldwerkers.kimon.nl/marijemeerkerk

Bankgegevens
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Het zigeunervolk

In Oekraïne leven veel zigeuners. Het is een volk dat met de nek
wordt aangekeken en veelal in armoede leeft. Ze worden door veel
mensen gemeden. De boodschap – dat er een liefdevolle God is
die naar hen omkijkt en contact met hen wil – bereikt hen vaak niet.

Omdat zeker is dat God ook dit volk op het oog heeft en Hij ons de
opdracht geeft om ons te ontfermen over de armen, gaat Marije
werken onder de zigeuners en dan vooral met de kinderen.

Zigeunerdorp

De kinderen
In Oekraïne gaan kinderen pas vanaf hun zevende jaar naar school.
Om hen daarop voor te bereiden, bezoeken Oekraïense kinderen
vaak een soort kleuterschool.
Daar moet je echter voor betalen en de meeste zigeunerouders
hebben hier geen geld voor. Wanneer hun kinderen dan op hun 7e

eindelijk naar school gaan, lopen ze vaak al enorm achter in hun
ontwikkeling. Mede omdat hun ouders dikwijls zelf niet naar school
zijn geweest en daarom analfabeet zijn, raken veel kinderen zo ver
achter dat de kans aanwezig is dat ze uiteindelijk van school
worden gestuurd.
In dat geval zijn hun mogelijkheden om de cirkel van armoede te
doorbreken erg klein.

Om hun toekomstperspectief te verbeteren gaat Marije werken in
het plaatsje Ruski Komarivtsi, een klein dorp in de buurt van
Mukatchevo. Hier staat een gebouwtje wat eerder dienst heeft
gedaan als school voor zigeunerkinderen maar waar geen les meer
wordt gegeven.

Het plan
Marije wil nieuw leven blazen in het schooltje en les gaan geven aan 4-
6 jarige kinderen om hen voor te bereiden op het reguliere onderwijs
om de aansluiting daarop te verbeteren.
Ook wil ze hen vertellen over de God van de Bijbel die ook hen op het
oog heeft, zodat de kinderen in twee opzichten een betere toekomst
tegemoet gaan! Want “voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen”
(Matth. 19).

De kinderen boven de 6 jaar wil ze bereiken via kinderclubs die in het
teken zullen staan van evangelisatie en ondersteuning in hun ont-
wikkeling. Ook zal ze hen lesgeven over onderwerpen als bijvoorbeeld
hygiëne.

De uitzending
Stichting Kimon heeft Marije benoemd als veldwerker en zal haar
uitzenden naar Oekraïne. Stichting Kimon is een interkerkelijke
organisatie en ziet het als haar Bijbelse opdracht om wereldwijd
kinderen in nood het Evangelie te verkondigen en hun geestelijke,
lichamelijke en materiële nood te lenigen. Dit in navolging van Jezus’
woorden “Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet”.
Daartoe zendt de organisatie veldwerkers uit naar diverse landen, zoals
Guinee-Bissau, Mozambique, Congo, Roemenië, Peru en Thailand. En
nu dus ook naar Oekraïne!
De uitzenddienst zal t.Z.t. vanuit de Hervormde Gemeente in
Bleskensgraaf plaatsvinden.

De financiën
Voor de uitzending van Marije is € 20.000 per jaar nodig (voor o.a.
opleiding, projectkosten en levensonderhoud). Voor vier jaar komt dit
neer op € 80.000. Dat is veel geld! Om dit bij elkaar te krijgen, hebben
we uw hulp hard nodig! Daarom willen wij u vragen om Marije te
sponsoren. Dat hoeft niet met heel grote bedragen; als we met 150
mensen maandelijks een tientje doneren, dan helpen we Marije en de
kinderen in Oekraïne op weg naar een betere toekomst!

Middels de machtigingskaart bij deze folder kunt u het werk van Marije
financieel ondersteunen. Bij voorbaat heel hartelijk dank!
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