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De Bijbelcommissie kijkt met 

plezier terug op de tot nu toe 

gegeven Bijbellessen. Op 

school zitten we met elkaar in 

het grootste lokaal. Waren we 

vooraf bang dat we iedere don-

derdag zouden moeten sjouwen 

met tafels en stoelen, dit is ge-

lukkig niet aan de orde want er 

staan  tafels en stoelen genoeg 

in het grote lokaal voor de hele 

groep. 

Zoals ieder project hadden we 

ook nu even tijd nodig om aan 

elkaar te wennen. Het is een 

roerig groepje kinderen, maar 

ze zijn best wel geïnteresseerd 

in de verhalen over God en ook 

de werkjes vinden ze leuk om 

te maken. Op school proberen 

we steeds weer een of twee 

nieuwe liedjes aan te leren zo-

dat we op de zondagen met 

hulp van de Nederlandse kin-

deren uit volle borst kunnen 

zingen. We proberen deze week 

“Hosanna” en “Is je deur nog 

op slot” aan te leren.  

Ook al is het herfstvakantie de  

St. Tsjernobyl Kinderen Noordhorn 
Lisdodde 5 

9801 LK  Zuidhorn 
Tel: 0594-528123 

menfkooistra@home.nl 
www.tsjernobylkinderennoordhorn.nl 

Bankrek: NL06RABO0348656068 
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komende week, toch blijft de 

Bijbelles op zondag doorgaan. 

Voor de kinderen is de ontmoe-

ting met andere Wit-Russische 

kinderen en hun leerkrachten 

erg belangrijk. Probeer daarom 

op de zondagen aanwezig te 

zijn. Meld het aan  

gerrie@pakka.nl  

wanneer je kind echt niet kan 

komen, dan leggen we de werk-

jes klaar zodat de kinderen wel 

alles mee krijgen naar Wit-

Rusland. 

De tijden voor de zondagen 

zijn: Start 11.00 uur en we 

stoppen om 12.15 uur. We heb-

ben dit uur en kwartier hard 

nodig, dus kom als het kan op 

tijd, zodat wij ook echt om elf 

uur kunnen beginnen en ook op 

tijd kunnen stoppen. 

Wat we heel fijn vinden is dat 

er steeds ouders aanwezig zijn 

en die  ouders willen ons ook 

steeds meehelpen, zodat alle 

werkjes afkomen en de rommel 

weer wordt opgeruimd. Super 

bedankt hiervoor! 

Ouders denken jullie ook aan 

de bibliotheekboekjes. Iedere 

donderdag kunnen ze bij Cocky 

worden omgeruild. 

Tot zondag. 

De Bijbelcommissie 

Cocky, Maria, Hennie en Ger-

rie. 
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V 
an schoe-

nenwinkel 

Land 
Goedendag, 

 

Voor ons is het het tweede jaar 

dat we mee doen met dit pro-

ject. 

Samen met De Vos schoenen 

zorgen we dat er voldoende 

keus is met de maten die we 

van jullie opgegeven krijgen. 

 

Wij doen dit met veel plezier 

en stellen graag schoenen be-

schikbaar voor dit goede doel. 

Het is fijn te zien waar de 

schoenen heen gaan en vooral 

om te zien hoe blij de kinderen 

zijn met de schoenen. 

 

We leven in Nederland in 

een maatschappij waar kin-

deren en ouders snel ontevre-

den zijn, ondanks dat we niks 

te klagen hebben. 

Het doet me goed dat de kin-

deren zo blij zijn met hun 

nieuwe schoenen en kleding. 

 

Graag zou ik ook een volgen-

de keer weer van de partij zijn. 

 

Verder wens ik jullie als orga-

nisatie en de gastouders veel 

succes en kracht toe om deze 

kinderen een goed verblijf in 

Nederland te geven. 

Vriendelijke groet, 

 

Rene Stegenga 

Land schoenmode 

Zuidhorn 

V 
an de Acti-

viteiten-

commissie 

 

 

 

 

 Hallo allemaal! 

 

Week 3 van het project is al-

weer voorbij, de tijd vliegt. 

 

De afgelopen week was weer 

gevuld met van allerlei leuks. 

Het zwemmen was uiteraard 

een groot succes! 

Wel viel op dat de groep kin-

deren enthousiast is, (soms 

zelfs heel erg enthousiast). 

Er moest wel 'hier en daar' ge-

corrigeerd worden om het 

zwemmen 'veilig' te houden. 

Voor een aantal kinderen had 

het zwemuitje een andere invul-

ling, dit omdat ze met 'val en 

stoot' plekken beter niet te wa-

ter konden gaan. 

Maar ze zijn lekker bezig ge-

houden, en hebben zich al goed 

kunnen voorbereiden op de vol-

gende keer dat er weer ge-

zwommen wordt, want als ‘t 

goed is gaan deze kids dan ook 

het water in! 

 

Verder heeft u kunnen proeven 

van de bakkunsten van uw gast-

kind, toch geweldig dat de kin-

deren zelf hun appeltaartje kon-

den bakken in een echte bakke-

rij!! 

 

Ook kunnen de kinderen u nu 

alles vertellen over de molen, 

hoe oud deze is, hoe een molen 

werkt, en wat al niet meer over 

de molen 'Fortuna' te vertellen 

valt. 

En dan nu een weekje rust. 

Van onze kant geen uitleg of 

bijzonderheden over de komen-

de week, want die mag u zelf 

gaan invullen! 

Heerlijk even bijkomen van al 

het nieuws, al zijn we aardig 

gewend en weten de kinderen 

zich (volgens ons) goed aan te 

passen aan het schoolritme. Een 

weekje vrij is toch altijd fijn! 

 

Misschien dat u uw kinderen 

ook naar de Bijbel Vakantie 

Dagen laat gaan in het Goma-

rus? 

‘t Is in elk geval elk jaar een 

succes, deze dagen in de vakan-

tie!! 

En dat er ook een programma 

voor onze Rusjes is: GEWEL-

DIG!! 

 

We hopen dat u een goede va-

kantie heeft! 

 

Groeten, de AC 

 

S 
ascha en Di-

ma, 

 

 

Mensen die zelf een trampoline 

hebben kennen het waarschijn-

lijk wel. 

Je zit met een paar mensen te-

gelijk op de trampoline, je telt 

tot 3 en op 3 laat iedereen tege-

lijk zich op zijn achterste val-

len. En op dat moment wordt er 

1 persoon als het ware 

“gelanceerd”. 

Erg leuk en je leert de Russen 

direct Nederlands tellen en an-

dersom. De eerste zondag dat 

de tweeling bij ons was, was dit 

het favoriete spel. Tussen het 
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huilen van heimwee door werd 

hierbij veel gelachen! Maar in-

eens was er anders huilen. Niet 

van heimwee maar van pijn! 

Sascha had zich flink bezeerd. 

Eerst even een beetje water, een 

aai over de bol, een verbandje. 

Het ging al wat beter. Maar hij 

bewoog zijn arm niet echt. 

“Doctor”? vroeg ik in mijn bes-

te Russisch na een tijdje, maar 

nee daar moest hij niets van 

weten. Ook de tolk dacht niet 

dat het nodig was. Maar na 2 

dagen zijn we toch maar naar 

de dokter en het ziekenhuis ge-

weest en jawel, een gebroken 

onderarm dus gips. Sascha 

bleef er vrij rustig onder en 

vond het UMCG erg indruk-

wekkend. 3 Weken gips en dan 

moet het weer goed zijn! Wel 

jammer omdat veel dingen even 

niet meer kunnen. Fietsen, 

trampoline springen (ging trou-

wens vrij snel wel weer), 

zwemmen, douchen. Maar in-

middels zijn we al bijna 2 we-

ken verder en gaat het prima! 

Hoe is het verder, zo’n twee-

ling? Het zijn leuke jongens en 

ze lijken uiterlijk veel op el-

kaar, maar hun karakters zijn 

nogal verschillend. Dima durft 

alles en wil alles wel proberen, 

Sascha heeft wat meer tijd no-

dig. En kinderen zijn onvoor-

spelbaar, maar Russische kin-

deren volgens mij helemaal. 

Waarschijnlijk hebben we de 

gebruiksaanwijzing pas door 

tegen de tijd dat ze weer weg-

gaan. En als je denkt dat je de 

oude gebruiksaanwijzing van 

de vorige keer nog kunt gebrui-

ken heb je het ook mis. Het 

blijft een hele uitdaging!! 

Groetjes van de familie Bou-

man 
А 

ня - Anya 
  
 

 

 

 

In de informatie die we kregen 

stond over Anya: Geen broers 

en zussen. Kalm, verlegen, aar-

dig en vriendelijk meisje. Kan 

niet fietsen. Oh, oh...en dan 

komt ze terecht in een druk ge-

zin met 4 kinderen (die graag 

fietsen). De eerste dagen was 

het voor iedereen wat onwennig 

en Anya had behoorlijk last van 

heimwee. Wat lastig als je el-

kaars taal dan niet spreekt! Ge-

lukkig zegt een knuffel meer 

dan 1000 woorden. Met moeite 

deed ze zondag haar kleding in 

de was en in tranen deed ze de 

vlechten uit die haar moeder 

had gemaakt. We voelden met 

haar mee en vroegen ons tege-

lijk af hoe het voor haar ouders 

moest zijn om hun enige kind 

naar een vreemd land en 

vreemde mensen te (moeten) 

sturen. De eerste week onder-

ging Anya alles redelijk gela-

ten. Gelukkig had ze het gezel-

lig met onze kids en liet ze zich 

door ons knuffelen als ze ver-

drietig was. Na een week mocht 

ze eindelijk skypen met haar 

ouders. Wauw, wat een mooi 

moment was dat!! Na flink wat 

gesnotter (van ons allemaal) 

zagen we een heel andere Anya 

die vol enthousiasme haar erva-

ringen deelde met haar ouders. 

Ook wij mochten ons even 

voorstellen. Wat een mooie uit-

vinding, Skype! Inmiddels zijn 

we weer een tijd verder. Anya 

is inderdaad kalm en verlegen, 

maar vooral een heel lief en 

vriendelijk meisje. Ze komt 

steeds meer los, ze speelt, eet 

en slaapt lekker en heeft dikke 

lol met Marthe (die eindelijk 

 

 

 

 

 

 

Hoera 

 Vrijdag 17 oktober 

viert onze juf 

Marya haar 

verjaardag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feest in huize 

Beeftink 
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een zus heeft). Ook kan ze al 

bijna fietsen!!!!! (zie foto). We 

kijken uit naar de komende we-

ken samen. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groeten Frank en Brenda de 

Graaff, Marthe, Anya, Kaj, 

Nout en Seb. 
 

V 
an de PR-

commissie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momenteel zijn we bezig met 

een suikerbroden aktie. De op-

brengst 

is voor ons project. Wilt u/jij of 

familie of vrienden een heerlijk 

suikerbrood? 

Elke week gebakken door bak-

ker Jager uit Grijpskerk, en 

door ons bij u bezorgd. 

Kosten: 3,50 per stuk. 

Bestellen kan tot 10 november 

bij een van ons: 

Greetje, 0618884685, alexen-

greetje@live.nl 

Lisa, 0629537628, lisakolk-

man@gmail.com 

Sikke-Nammen, 0621292065 

Olga, 0594504644, otopjan-

sen@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan is het volgende 

week 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel plezier 

Bij calamiteiten kunt u in 

week 4 bellen met: 

Fokje      0594-528123 of 

                06-36226824  

of 

Sandra   0594-528252 of 

  06-13060270 

Contactpersonen: 

Bestuur:  

Fokje :528123/ 

           06-36226824 

Comm. PR: 

Greetje: 06-18884685 

Comm. AC: 

Angela: 528647 

Comm. Bijbel: 

Gerrie:   505465 

Comm. Gastouders: 

Annemiek: 507828/ 

                   06-54313090 

Comm. Kleding: 

Pien:           696661 

Kalender 

11 oktober: 15.00 u. 

Familiedag 

12 oktober: 11.00 u 

zondagschool 

Kopij 

 voor het volgende  

Tsjernootje ontvang ik  

graag woensdag  

15 oktober vóór  

19.00 uur. 

Alvast bedankt 

Janny Meijer 

mebu@hetnet.nl 


