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Fokje Kooistra : secretaris
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: penningmeester

Afgelopen maandagavond hebben we de bus uitgezwaaid. De
bus van Veenstra Reizen uit
Buitenpost met zes leden van
onze werkgroep: Martje, Herman, Rieneke, Annet, Fokje en
Olga. Ze hadden er zin in,
maar toch…. Allemaal zijn ze
wel eerder in Wit-Rusland geweest, maar een bus kinderen
halen is toch wel spannend.
Kinderen van een ander waar je
dan ineens de zorg en de verantwoording voor hebt. Kinderen die het allemaal erg spannend vinden, omdat ze nog
nooit zo lang van huis zijn geweest en al helemaal niet zo ver
weg.
Bij de bus hebben we samen
“Ik stel mijn vertrouwen op de
Heer mijn God” gezongen. Dat
geeft moed!
In de afgelopen maanden heb-

ben we als werkgroep heel wat
geregeld en georganiseerd. Elke
commissie met haar eigen taak.
Een mooie groep mensen, die
met elkaar de schouders er onder wil zetten èn er plezier aan
heeft. We zijn blij dat het nu
eindelijk zo ver is: de kinderen
komen!
We hebben ook een beroep
kunnen doen op veel vrijwilligers die een grotere of kleinere steen willen bijdragen aan
het project, zoals: gitarist, tolken, opticien, fotografen,
chauffeurs, “juffen” die een
lesje geven, redactie Tsjernootje, cateraars, oppassers, kosters,
schoonmakers, conciërges…
een heel lijstje en dan ben ik
vast nog wat vergeten.
Het allerbelangrijkste voor het
slagen van ons project zijn de
gastgezinnen! Wat zijn we blij
dat ook voor dit project weer
voldoende gezinnen zich hebben aangemeld. Vanaf deze
plaats wensen we jullie een
goede tijd met jullie gastje. Aan
het eind van de zeven weken
zullen ze vast heel “eigen” voelen.
Alle Nederlandse kinderen in
de gezinnen wensen we veel
plezier met jullie nieuwe
“broertje” of “zusje”. En net
zoals bij echte broertjes en zusjes zal het vast niet altijd even
leuk zijn, dan wensen we jullie
veel sterkte 
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We hebben inmiddels een mooi
bedrag binnen voor ons project,
maar we zijn er nog lang niet!
Vraag in je omgeving/ op je
werk/ op je school of ze willen
bijdragen. Bij dit Tsjernootje
zit een folder die je uit kan delen. Als je graag papieren folders wilt: dat kan, vraag maar.
Ons bankrekeningnummer
NL06RABO0348656068 t.n.v.
St. Tsjernobyl Kinderen Noordhorn (De stichting is een ANBI
instelling)
Zaterdagmorgen krijgt u (we
denken ongeveer een uur voordat de bus aankomt) een telefoontje hoe laat we de bus verwachten. Andere jaren kwam
de bus rond negen uur aan.
We zien uit naar zaterdagmorgen. Naar al die kinderen die,
vast met hun muts op, verwachtingsvol en gespannen uit de
bus stappen.
Tot zaterdag!
Olga, Fokje en Arina

Bij calamiteiten kunt u in
week 1 bellen met:
Fokje

V

an de
PRcommissie

Een goed project drijft op enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel daarbij is ook sponsoring nodig.
Dit doen wij d.m.v. de media,
kranten en verdere publicaties.
Daarnaast vragen we ook bedrijven en instellingen om activiteiten, die gedurende het project
worden gedaan, te sponsoren.
We proberen de mensen in de
omgeving op de hoogte te houden via de krant en de media
Daar werkt de PR aan.

0594-528123 of

Lisa Kolkman
Sikke Nammen van der Brug
Greetje Steenbergen

06-36226824

Olga Top

of
Herman 0594-501392

V
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De Bijbelcommissie heeft het
programma voor de Bijbellessen zo goed als klaar. We
hebben tijdens ieder project
een ander thema. Dit keer
draagt het thema de naam:
”Op reis door de Bijbel”
We willen de kinderen meenemen op reis door de Bijbel
heen. Ze zullen onderweg
mooie, spannende, verdrietige
en blije vertellingen en personen tegenkomen. Vooraf aan
de vertelling zal er iets uit de
grote reiskoffer worden gehaald dat een link heeft met
de vertelling van die dag.
We maken ook iedere keer
een werkje over de vertelling
en we proberen natuurlijk zo
veel mogelijk liedjes die in de
liedbundel staan aan de kinderen te leren. Hans zal ons
hierbij begeleiden op gitaar.
Op de zondagen worden de
Bijbellessen gegeven in de
Wegwijzer in Noordhorn. De2

Deze lessen beginnen om 11.00
uur en stoppen om 12.15 uur.
Deze lessen zijn helemaal leuk,
omdat hier ook uw eigen lagere
schoolkinderen aan mee mogen
doen en de kinderen van de
zondags-school uit Noordhorn
zijn ook aanwezig.
Ook mag u als gastouders/
vrijwilligers/belangstellenden
rustig komen kijken, luisteren,
mee-zingen en helpen (koffie
en thee staan dan voor u klaar).
Er is wel 1 kanttekening, als u
komt kijken zorg dan wel dat u
om 11 uur aanwezig bent omdat de Bijbelvertelling anders
verstoord wordt.
De gemaakte werkjes komen in
een multomap. Deze map krijgen de kinderen op school uitgereikt. Wilt u er ook op letten
dat alle werkjes er inkomen.
Kinderbijbel: De kinderbijbel
die uw gastkind krijgt hoeft niet
meegenomen te worden naar
school. Laat uw kind er dagelijks uit lezen aan tafel of wanneer het naar bed gaat. Hoe
meer ze eruit lezen hoe beter ze
God zullen leren kennen.
Bibliotheek: Iedere donderdag
kunnen de kinderen op school
een boekje uitkiezen om thuis
te lezen. De week erop kunnen
ze het boekje omruilen. Cocky
noteert wat ieder kind uitkiest.
Let u er op dat uw kind op donderdag het leesboek weer meeneemt naar school.
We hopen dat we samen een
gezegende tijd mogen hebben

waar God blij van wordt en die
wij & zij niet snel zullen vergeten.
De Bijbelcommissie: Cocky,
Hennie, Maria, Gerrie en…
Hans
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de Activiteitencommissie

Gastouders,
De Bijbelcommissie heeft jullie
het Onze Vader gegeven maar
Kees ontdekte dat er een zin ontbrak daarom nu een nieuwe versie en ook het fonetisch is beter
uitspreekbaar gemaakt.
Отче наш
Отче наш, сущий на небесах!
да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле,
как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам
на сей день;
И прости нам долги наши, как
и мы прощаем должникам
нашим;
И не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила
и слава вовеки. Аминь.
Ottsje nasj, soesji na njebjesag!
Da svjatitsja imja Tvajo
Da priidjet Tsarstvije Tvajo;
Da boedjet volja Tvaja i na zimlje, kak na njebe;
Gleb nasj nasoesni dai nam na sji
djeen;
I prasti nam dalgi nasji, kak i
mbie prasjajem dalzjnikam nasjim:
I nje widi nas v iskoesjenije, no
izbav nas ot loekavava;
Ibo Tvajo jest Tvarstvo i sila i
slawa wa wjeki.
Amien

Hoi allemaal!
Het eerste Tsjernootje!
Altijd leuk én handig om
even door te lezen.
Wij als activiteiten commissie, vanaf nu genoemd AC,
zullen u elke week op de
hoogte houden van alle wetenswaardigheden rondom
het programma van de komende week.
Voor de onwetenden onder u,
de AC bestaat uit Rieneke
Geertsema, Annet Buursema
en Angela Stenekes.
Het zal zeker de eerste week
nog best wel een gedoe zijn
om de kinderen op school te
krijgen.
Een nieuw ritme zoeken,
maar ook naar ‘t andere eind
van Noordhorn.
Hopelijk hebben we allemaal
minder oponthoud door de
brug en kunnen we vliegensvlug oversteken, omdat het
verkeer misschien wel voor
¾ rechtstreeks naar Groningen kan door de nieuwe tunnel.
Maar we zullen het zien,
want tijdens dit schrijven
3
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wordt er nog flink gebruik gemaakt van de Friesestraatweg.

kunt u zien hoe creatief de kinderen bezig zijn geweest!!

Goed, dan over de eertse week.

Vrijdag gaan de kinderen voor
het eerst gymmen.
Denkt u aan de gymkleding, en
evt. de gymschoenen?
Ze krijgen gym van Greetje en
Marcel, we hopen dat ze er lekker van genieten!

Zoals u weet hebben we een
brede in- en uitloopschooltijd
ingepland.
We hopen dat u uw Wit-Rusje
vóór half 9 op school heeft gebracht zodat de juffen dan ook
echt met hun lessen kunnen beginnen.
Ook vanuit Wit-Rusland gelden
er regels v.w.b. invulling van
de lessen.
De leerkrachten zullen moeten
aantonen dat er ondanks hun
'vakantietijd' ook gewoon gewerkt is.
Gezien we al vrij veel tijd gebruiken voor uitjes e.d. worden
bij deze de schooltijden extra
benadrukt.

En dan is de eerste week alweer
voorbij, bent u allemaal wat
meer gewend aan elkaar, zal de
taalbarrière minder lastig zijn en
komt, als het goed is de spanning
wat los en wordt’ t steeds meer
genieten met elkaar!

Tussen de middag wordt er op
school gegeten onder leiding
van de broodschoolmoeders!
Geeft u de kinderen een lunchpakketje mee, drinken en wat
fruit?
Maandag en dinsdag mogen de
kinderen hun creativiteit inzetten om de lokalen gezellig te
maken, komt u ná dinsdag gerust in de klassen kijken, dan

gastje jarig.
Dasha
We weten
nog niet in welk gezin
ze komt, maar we kunnen haar in ieder geval
maandag op school
feliciteren.

Fijne week allemaal!
Groeten van de AC!
Makiyavets Darya

Van harte, Hoera

Dan week 1
Zoals u op het rooster ziet is er
een welkom door de gemeente
Zuidhorn.
Hier krijgen de kinderen
een pakketje met spullen die ze
veel op school zullen gebruiken.
Ziet u nu dat 'uw kind' deze etui
mee naar huis heeft genomen,
wilt u deze weer in de tas stoppen en benadrukken dat deze
op school moet blijven?

Maandag is ons eerste

Er is een vertaalsite die
zowel van Russisch naar
Engels/Duits als van
Engels/Duits naar Russisch vertalen kan. De
URL van deze site:

V

an de kledingcommissie

http://www.onlinetranslator.com/
tekst.asp
En ook: Alta Vista-Babel
Fish
U zult ongetwijfeld nog
meer tips krijgen

De werkgroep Kleding bestaat
uit drie personen: Foek Gunnink, Gerdine Kreuk en Pien
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Kolkman.
We hebben ons de afgelopen
tijd bezig gehouden met het
inzamelen van geld voor de inhoud van het tasje wat de kinderen bij aankomst krijgen.
Hierin zit o.a. ondergoed en een
pyjama. Ook hebben we een
middag georganiseerd waarop
de kinderen schoenen uit kunnen zoeken. Voorheen hielden
we ons meer actief bezig met
alles rond de kleding van de
kinderen, maar met de moderne
media gaat het meestal sneller
als de ouders dat onderling regelen. Maar natuurlijk zijn we
er altijd voor vragen en advies.

v

Een gezonde spanning, ook voor
de gastouders.
We hebben er als cie veel zin in
en hopen een fijne tijd te
beleven met de gastkinderen en
de gastouders.
Voor een aantal is het de eerste
keer, fijn dat er ook veel gastouders zijn die al eerder een kindje
in huis hebben gehad.
Zo kunnen we elkaar bijstaan,
tijdens het verblijf.
Alle voorbereidingen zijn getroffen inmiddels en we zien
dan ook uit naar a.s. zaterdag
morgen.
We zullen ze allemaal feestelijk
verwelkomen en hopen op een
fijne tijd samen.
Martje Heemstra,
Herman Scholte,
Sandra v/d Hoek
Annemiek Top

Kalender:
20 september:
Aankomst kinderen

21 september
15.30 uur Welkomstdienst in de Wegwijzer
te Noordhorn

24 september
14.00 uur Schoenenbeurs in de
“Wegwijzer”te Noordhorn

Vanaf nu komt er elke
week tijdens dit project
een Tsjernootje uit. De

an de gastoudercommissie

kopij kunnen jullie
inleveren bij Janny
Meijer:
mebu@hetnet.nl
en wel elke woensdag
vóór 19.00 uur.
Dus kopij
voor het volgende
Tsjernootje ontvang ik
graag woensdag
24 september vóór
19.00 uur.

Nog even en het is zover.
De bus is onderweg naar WitRusland.
Al vele malen zijn hier gastkinderen geweest, maar toch
blijft het iedere keer weer spannend.

Alvast bedankt
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