
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van Jorien. Wij als thuisfrontcommissie willen u hier-

mee graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de voorbereidingen en straks 

haar verblijf in Oekraïne. 

De voorbereidingen zijn in volle gang en we liggen aardig op schema. Op dit moment zijn we 

aangekomen bij een belangrijke punt n.l. gaan we door of moeten we stoppen met de voorberei-

dingen. Om het maar in het Fries te zeggen ’It giet oan’. Zoals het er nu uitziet, vertrekt zij eind 

april 2013 richting Vinogradiv, Oekraïne. De financiële toezeggingen om te voorzien in o.a. Jo-

rien ’s levensonderhoud, reis en werk komen binnen en op dit moment zitten we op ongeveer 

75% van de begrote kosten. Hiervoor willen we u/je/jullie hartelijk bedanken! 

 

Jorien aan het woord 
Geweldig!!! Net gehoord dat we aardig op weg zijn wat betreft de financiële steun om mijn plan-

nen/dromen te gaan verwezenlijken. Ik vond het best spannend de afgelopen tijd. Er waren voor 

mij heel wat hobbels te nemen.  

Ik moest mijn werk opzeggen. Andere huurders vinden voor mijn huisje. Langzaamaan wennen 

aan het idee dat ik mijn familie moet achterlaten (best lastig).  Mijn gedachten en gevoelens op 

een rijtje krijgen. Heel wat tandarts bezoekjes afleggen en de nodige behandelingen ondergaan. 

Mijn Engels bijspijkeren (Thanks!! Gabrielle) 

Gelukkig werd ik hierin en in het uitzoeken van allerlei andere zaken gesteund en op weg gehol-

pen door mijn TFC (hieronder vertellen zij wat hun werk allemaal inhoudt). 

De komende tijd zal steeds meer in het teken gaan staan van mijn vertrek. Inentingen, verzeke-

ringen, spulletjes uitzoeken om plaats te maken voor de nieuwe huurders van mijn huisje etc. 

Als je wilt reageren op deze nieuwsbrief kan dat via de blog op mijn website.                  

www.jorien-oekraine.nl 

  

Wat is en wat doet een thuisfrontcommissie?                                                                                              
Een thuisfrontcommissie (TFC) is een groep mensen die een zendeling ondersteunt vanuit het 

land van herkomst. Wij als TFC zorgen ervoor dat Jorien haar werk zo goed mogelijk kan doen.  

In de TFC zitten familie, vrienden en gemeenteleden. 

Onze taken bestaan onder andere uit:                                                                                                                       

* Morele ondersteuning: er gewoon zijn                                                                                                                 

* Logistieke ondersteuning:  allerlei zaken die geregeld moeten worden                                                                     

* Financiële ondersteuning:  fondsenwerving                                                                                                                                                  

* Gebedsondersteuning                                                                                                                                             

* Communicatie-ondersteuning: folder, website en nieuwsbrieven                                                                             

* Ondersteuning terwijl Jorien in Oekraïne is maar ook bij thuiskomst    

  

Hartelijke groet, ook namens Jorien, de thuisfrontcommissie 

 

jorienderuiter@hotmail.com                                                                                                              

www.jorien-oekraine .nl                                                                                                                             
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Children’s Relief is 

in 1990 opgericht 

als afdeling van de  

OostEuropa Zen-

ding. 

Sinds in 1997 het 

eerste team Neder-

landers in het zie-

kenhuis in Bere-

gowo een schrij-

nende situatie aan-

trof, wordt er inten-

sief hulp geboden. 

De visie van de 

stichting is om de 

liefde van Christus 

te verspreiden door 

dienstbaarheid. 

Vrijwilligers geven 

liefde en aandacht 

aan de kinderen en 

stimuleren hen in 

de ontwikkeling.  

Zij willen hierin een 

voorbeeld zijn voor 

het Oekraïense  

personeel. 

Meer informatie: 
www.childrensrelief.nl 
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