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POLENNIEUWSBRIEF 
 

Nieuwsbrief van de Polencommissie van de Immanuëlkerk te Barendrecht 
 

Nr. 19  –  31-12-2014 
 
 
 
 
      VOORWOORD  
 

2014 was een jaar waarin niet veel bijzondere activiteiten plaatsvonden op het gebied van de contacten 
tussen de Immanuëlkerk van Barendrecht en haar drie zustergemeenten. Alleen een ‘werkvakantie’ in 
januari en de gebruikelijke schoenendoosreizen in december. Daarom verschenen dit jaar maar enkele 
Polennieuwsbrieven. Nu nog een nieuwsbrief met terugblikken net voor het nieuwe jaar. 
 
 
      ACTUALITEITEN  
 

Hrubieszów 
 
Verblijdend nieuws uit Hrubieszów: de laatste jaren hebben zich enkele gezinnen bij de gemeente 
gevoegd. Eerder overheerste het aantal ouderen duidelijk, maar daarin is nu dus verandering gekomen. 
Sinds ongeveer twee jaar hoort bij de gemeente een gezin dat in Zamość woont. De vrouw van het 
gezin speelt gitaar, een zoon speelt orgel en een dochter viool. Ze gebruiken die vaardigheden ook in 
de kerkdienst. Er is een gezin met kinderen dat op een boerderij tussen Hrubieszów en Zamość 
woont. En dan is er het gezin dat uit Łódź gekomen is. 

Szymon Kwoka, een jonge man, geboren en getogen op een boerderij bij Hrubieszów, was zoals 
velen vertrokken uit de omgeving van Hrubieszów en hoger agrarisch onderwijs gaan volgen in Łódź, 
niet ver van Piotrków Trybunalski. Daar vond hij Lilian, die een opleiding op het conservatorium 
volgde. Ze trouwden en kregen drie kinderen. De oudste (nu 7) heeft het syndroom van Down. Deze 
man kreeg enige tijd geleden een droom waardoor het hem duidelijk werd dat hij terug moest naar 
Hrubieszów om daar de gemeente te helpen. Toen hij met zijn vrouw daar weer eens was wegens 
familiebezoek, had Marek Pyra na een kerkdienst iets tegen hem gezegd als: "Wordt het niet eens tijd 
dat je terugkomt naar Hrubieszów?" Zij zagen daarin een duidelijke bevestiging van de droom. 
 

  
 

het muzikale gezin uit Zamość 
 

de zondagsschool 
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Inmiddels wonen ze boven de kerk in het appartement waar Marek en Ewa woonden en zijn ze actief 
in de gemeente. Zij speelt orgel en piano; hij speelt gitaar, ze onderhouden het gebouw en ze zijn een 
zondagsschool begonnen. Geweldig, dat zo’n gemeente die helemaal leek te vergrijzen, nu weer een 
zondagsschool heeft. Het jonge echtpaar heeft nog geen betaald werk. In december is hun vierde kind 
geboren. 

Marek en Ewa hadden al besloten elders te gaan wonen en daartoe een huis laten bouwen in de 
plaats Werbkowice, die zo'n twaalf kilometer van Hrubieszów verwijderd ligt. 
 
Ook wat betreft het kerkgebouw heeft de gemeente van Hrubieszów niet stil gezeten. Het zwaarte-
punt van de financiële ondersteuning die in het afgelopen jaar vanuit de Immanuëlkerk naar Polen ging, 
lag dan ook bij de gemeente van Hrubieszów. Deze gemeente had gepland in de zomer van dit jaar een 
deel van het exterieur te verbeteren. De achtergevel (aan de rivierzijde) was dringend aan verbetering 
toe. Het was een houten gevel die ruim honderd jaar oud was en veel ramen met enkel glas bevatte. Er 
is een stevige constructie tegenaan aangebracht en de wand is gepleisterd. Dat is ook gebeurd bij de 
oostelijke gevel. Nu is alleen de voorgevel nog in de oorspronkelijke staat en dat moet zo ook blijven 
in verband met het monumentale karakter van het gebouw. 

Meteen zijn ook de kamers die door gasten werden gebruikt, aangepakt. Een kamer is zondags-
schoolruimte geworden. 

De gemeente van Hrubieszów had zelf een bedrag gespaard van 3000 euro en wij hebben 2500 
euro bijgedragen. De kosten vielen hoger uit dan begroot, waardoor de gemeente momenteel rood 
staat. 
 
 

Aan de hervormde kerk ‘Immanuël’ in Barendrecht, 
 

De gemeente van de Evangelisch Christelijke Kerk in Hrubieszów dankt u voor de hulp bij de reno‐
vatie van haar kerkgebouw. 
Door Gods genade waren we in staat de muren aan de rivierzijde en de oostelijke zijde te verbete‐
ren en te isoleren. Moge God u belonen voor de hulp die u ons gaf. 
Hebreeën 6: 10 
 

Pastor Marek Pyra 
 
 

  
 

hoe het was 
 

hoe het is 
 
Onderaan op de linkerfoto is de rivier zichtbaar. In natte tijden kan die fors stijgen en loopt soms de 
kelder van het kerkgebouw vol water. Om dat te voorkomen is een dijkje opgeworpen. 
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hoe het was 
 

hoe het is 
 
De rechterwand was ook slecht. In de winter kwam er op de hoek soms stuifsneeuw door naar 
binnen… Het dak was, toen we de gemeente leren kennen, zo lek als een vergiet. Dat is vier jaar 
geleden vervangen door een nieuw dak. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Piotrków Trybunalski  
 
In september zijn in Piotrków twee mannen toegetreden tot de gemeente. Ze hebben hun geloof 
beleden en zijn gedoopt. 

Andrzej Löffler, die tot de kerkenraad behoort, heeft het grootste deel van het afgelopen jaar in 
Engeland gewerkt. Hij was al enige tijd werkeloos, nadat het hem niet was gelukt met een eigen 
bedrijfje werk te creëren. Hij heeft al geruime tijd te kampen met depressiviteit. 

De familie Hale is in de afgelopen zomer enkele maanden naar haar familie en thuisgemeente in 
Amerika geweest. James, de oudste van de kinderen, is daar gebleven. 

Op het gebied van de kerkbouw is na de grote stap van vorig jaar, in dit jaar niet veel gebeurd. Er 
moet nu eerst weer gespaard worden. Wel is het terrein rond de kerk verder afgewerkt. 

Een deel van het gebouw wordt momenteel verhuurd aan een instantie. Dat levert dus wat geld op. 
Onze zondagsschool kiest elk winterseizoen een doel waarvoor geld wordt ingezameld. Dit jaar is 

dat doel: spel- en sportmaterialen voor de gemeente van Piotrków. Deze gemeente organiseert veel 
kinderevangelisatiewerk en heeft behoefte aan nieuwe materialen. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Toruń 
 
Dit jaar hebben we de gemeente van Toruń geld gegeven om slechte opklapbedden te vervangen. De 
groep die daar in december was, heeft hiervan kunnen profiteren. Daarnaast hebben we een bedrag 
gegeven voor de voortgang van de renovatie van het kerkgebouw. 

In juni was dr. D.A. Carson, die met Tim Keller en John Piper behoort tot de bekendste Ameri-
kaanse evangelicale predikers van dit moment, in Toruń om lezingen te geven op een conferentie van 
Razem dla Ewangelii (Samen voor het Evangelie). Hij sprak over Nehemia. Hij heeft aansluitend op 
zondag twee maal gepreekt in de kerk van ds. Tolwinski. 

Ook in Toruń legden twee mensen belijdenis af van hun geloof en werden gedoopt. Een van hen 
had behoord tot de Jehova’s getuigen.  
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de kerkdienst van onze zustergemeente in Toruń op 5 oktober 
 

 
 

de twee nieuwe leden die op 5 oktober belijdenis deden en gedoopt werden 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Głos Ewangelii  /  Voice of the Gospel  /  Stem van het Evangelie 
 
Ook dit jaar hebben we de stichting Głos Ewangelii financiële steun gegeven voor het goede en vele 
werk dat ze verricht. Hier volgt een mail van Łukaz Małojło: 
 
 
We zijn erg druk bij Voice of the Gospel. Ik voeg enkele foto’s toe die ik vorige week maakte tij‐
dens bijeenkomsten in scholen van het project ‘Effectieve preventie’ (tegen drugsgebruik en 
drankmisbruik). We bezochten verschillende scholen in Opper‐ en Neder‐Silezië. 
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In december willen we de film “Not a fan” produceren. Volgens ons is dit heel inspirerend mate‐

riaal. Het bestaat uit een speelfilm (80 min.) en zes afleveringen video (20‐30 min.) voor kortere 
bijeenkomsten. 
We zijn een Engelstalige versie aan het maken van een van onze radiodocumentaires, zodat we 

onze broeders en zusters in Nederland iets kunnen laten zien van het werk dat we doen om re‐
gelmatig christelijke documentaires te maken voor verschillende radiostations. 
We hebben gepland in januari de opnamen te maken voor een volgende korte documentaire‐

film: “In the cage”. 
Zoals je ziet hebben we veel op ons bord.  
We zullen naar jou de jaarrapportage in de vorm van onze jaarlijkse nieuwsbrief sturen en ook 

naar het kantoor van de Stichting HOE. 
We danken jullie voor het recentste teken van jullie betrokkenheid bij en steun aan de ver‐

spreiding van het evangelie door Voice of the Gospel door € 1000,‐ van de Immanuëlkerk. Het is 
vaak moeilijk meetbaar wat we allemaal kunnen doen dankzij jullie steun. Als ik van tijd tot tijd 
met onze instructeurs bezoeken breng aan scholen, hebben we kansen om met tieners te praten 
over hun ambities, problemen en de hoop die gevonden kan worden in God. Ik realiseer me op 
zulke momenten dat sommige dingen niet kunnen worden geteld en gemeten, omdat ze eeuwige 
waarden creëren die onze menselijke maatstaven te boven gaan. 
Ik dank alle liefdevolle christenen die Voice of the Gospel opdragen in hun gebeden. 
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____________________________________________________________________________ 
 
Samenstelling Polencommissie 
 
Op 14 november nam Peter Gouman na zes jaren afscheid van de Polencommissie. Hij is opgevolgd 
door Luuk de Pagter. Wij zijn hem dankbaar voor het werk dat hij in die jaren heeft gedaan. 

De Polencommissie bestaat nu uit Johan Bakker, Dingena van den Berg, Maria Dramountanis, Rein 
van der Have, Luuk de Pagter, Paul Verkade en namens de kerkenraad Reinier van den Berg. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Schoenendoosreizen 
 
Voor de negende keer organiseerde de Polencommissie de schoenendoosactie. Voor het tweede jaar 
op rij steeg het aantal ingeleverde schoenendozen met tien procent; van 602 in 2013 naar 663 dozen. 
Daarnaast lagen ook heel wat mooie gebreide kleren en dekens, speelgoed en gebruikte kleding klaar 
voor transport naar Polen. 

Op vrijdag 12 december vertrokken twintig gemeenteleden verdeeld over twee groepen. Ze reis-
den met busjes en een auto die beschikbaar waren gesteld door AA Lease uit Dordrecht, Taxibedrijf 
Bakker, Onderhoudsbedrijf Johan van Huizen en firma Torn belastingadvies. 

 Op maandag keerden beide groepen terug. Van wat zij tussen vertrek en thuiskomst beleefden, zal 
in de volgende Polennieuwsbrief veel te zien en te lezen zijn. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Winterwerkvakantie 
 
Voor de derde keer hoopt een groep in de winter naar Polen te gaan om te gaan helpen bij de vakan-
tiebijbelweek in Piotrków Trybunalski. De kleine gemeente stelt deze hulp erg op prijs. De reis is van 
vrijdag 6 februari tot en met zaterdag 14 februari. 
 
____________________________________________________________________________ 
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Kleding voor Łódź 
 
Toen we schoenendozen brachten in Łódź, werden we geconfronteerd met barre armoede, met 
gezinnen die leven in miserabele omstandigheden. Gezinnen met (kleine) kinderen leven in huizen 
zonder toilet en douche. We bezochten een gezin dat, drie hoog wonend, zelfs geen stromend water 
heeft. Dat moeten ze evenals hun buren halen uit een kraan die op een buis buiten in het gras staat. 

Paul en Lydia Verkade willen van 20 tot 24 februari een reis naar Łódź maken om de armsten van 
de gemeente daar te helpen in hun noden. Goede gebruikte (kinder)kleding, babyspulletjes en nog 
functionerende gebruikte computers of camera’s zijn erg welkom! Wie wat wil meegeven, kan contact 
op nemen via mail (lydiaverkade@live.nl) of telefoon (621323). 

Ze hopen dan ook in Warschau de families Dedo en Małojło, die betrokken zijn bij Voice of the 
Gospel, te bezoeken. 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Bezoek uit Toruń 
 
In het laatste weekend van april verwachten we een aantal leden van onze zustergemeente in Toruń. 
Het is dan inmiddels drie jaren geleden dat gemeenteleden uit Toruń bij ons te gast waren. 

We zoeken voor het verblijf van de circa 15 gasten nog een aantal gastgezinnen. Het gaat om de 
periode van donderdagavond 23 april tot maandagmorgen 27 april. Wie (opnieuw of ook eens) gastge-
zin wil zijn, kan dit laten weten via polencommissie@live.nl of een van de leden van de Polencommissie. 
 
 
 
      AGENDA  2014  
 

 data activiteiten  
2014 

  vr. 17/01 – za. 25/01 werkvakantie (vakantiebijbelweek) in Piotrków Trybunalski 
  ma. 10/02 vergadering Polencommissie 
  za. 15/02 reünie van de schoenendoosreizen 
  do. 08/05 – zo. 10/05 Arnold en Karin, Gerrit en Willy in Piotrków Trybunalski 
  za. 24/05 actiemarkt voor Polen 
  vr. 06/06 – ma. 09/06 reis van Romek, Lydia en Paul naar Szczecin en Nowogard 
  do. 10/07 vergadering Polencommissie 
  vr. 26/09 vergadering Polencommissie 
  vr. 14/11 vergadering Polencommissie 
  vr. 12/12 – ma. 15/12 schoenendoosreis naar Piotrków Trybunalski en Łódź 
  vr. 12/12 – ma. 15/12 schoenendoosreis naar Toruń en Inowrocław  

2015 
  ../01 reünie van de schoenendoosreizen 
  ../01 vergadering Polencommissie 
  vr. 06/02 – za. 14/02 werkvakantie (vakantiebijbelweek) in Piotrków Trybunalski 
  do. 19/02 – di. 24/02 reis van Paul, Lydia, Jan-Eric en Leonard Verkade naar Łódź en Warschau 
  do. 23/04 – ma. 27/04 bezoek van een groep gemeenteleden uit Toruń 
  vr. 08/05 – ma. 11/05 regionale conferentie in Toruń met lezingen van ds. C.M. van Loon 
  ../05 Arnold Hoogenboom en Gerrit van Asselt naar Piotrków Trybunalski 
  za. 30/05 actiemarkt voor Polen 
  do. 27/08 – ma. 31/08 derde conferentie voor leidinggevenden van Poolse gemeenten in Oene 
  vr. 11/12 – ma. 14/12 schoenendoosreis naar Piotrków Trybunalski en … 
  vr. 11/12 – ma. 14/12 schoenendoosreis naar Toruń en … 

 
 in Barendrecht  in Polen  Stichting Hulp Oost-Europa  
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      WETENSWAARDIGHEDEN  
 

Oud en nieuw in Polen 
 
Oudjaar wordt in Polen ‘Sylwester’ genoemd (waarbij de ‘w’ wordt uitgesproken als een ‘v’). In de 
katholieke traditie, die in Polen heel sterk is, is elke dag gewijd aan een heilige. Zo is de laatste dag van 
het jaar gewijd aan de heilige Sylvester, een paus die stierf in 335. Daardoor is zijn naam verbonden aan 
31 december. 

Polen die het kunnen betalen, houden zich maanden vooraf al bezig met de vraag hoe en waar ze 
het oudjaar zullen vieren. Al een aantal jaren heerst bij een deel van de Polen het idee dat alleen oude 
mensen, kinderen en wie geen vrienden hebben, de oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht thuis door-
brengen. 

Velen brengen de avond door in een restaurant of (in de dorpen) in een school die als dorpshuis 
functioneert of een andere feestelijk ingerichte ruimte. Men gaat erheen in feestelijke kleding. Er is 
muziek, goed eten en er wordt gedanst tussen de gangen. 

Rond middernacht bevinden velen zich op pleinen in het centrum van steden of dorpen om daar het 
afsteken van vuurwerk en verdere feestelijkheden bij te wonen. 

Met name onder jongeren is het de laatste jaren populair de oudejaarsavond door te brengen in de 
bergen, in een huisje, een berghotel of zelfs in een berghut. (De prijzen van huizen in de bergen liggen 
daardoor vaak in de week van oud en nieuw beduidend hoger dan in alle anderen weken van het jaar.) 
Zo’n oudjaar in de bergen is dan natuurlijk vooral mooi, als er sneeuw ligt. 
 
Een traditioneel gerecht voor de oudejaarsavond bestaat uit gekookte varkensknie en varkenspootjes 
met de klauwtjes er nog aan. Populair op nieuwjaarsdag is een nieuwjaarskoek met noten 
 
In de communistische periode was vuurwerk verboden. Het was dus volkomen stil in de nacht ‘van oud 
op nieuw’. Nu mag vuurwerk het hele jaar door verkocht en afgestoken worden. Maar dat gebeurt 
toch vooral aan het einde van het jaar. In Polen is het ook niet moeilijk zwaar vuurwerk te vinden, dat 
in ons land strikt verboden is. 
 

 
 

oudejaarsavond in het centrum van Zakopane, het bekendste bergoord van Polen 
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oudejaarsavond in het centrum van Kraków 
 

Bij de kerkelijke gemeenten die wij kennen, gaat het anders toe dan in het algemeen in Polen. Pastor 
Daniel Krystoń omschreef in een mail hoe de oudejaarsavond wordt vorm gegeven in zijn gemeente: 
 

 
In de avond ontmoeten we elkaar in de kerk (om 20:00 uur) om met elkaar een en ander te delen 
over goedheid, geloof, genade, leiding, zegen, geduld, …, van God in onze levens gedurende het 
voorbije jaar. Dat hebben we zo al jaren gedaan. De tijd van het delen van gedachten zal verweven 
zijn met gebeden voor elkaar. We zullen rond tafels zitten met gebak voor ons, net zoals we deden 
toen jullie onlangs bij ons waren. 
 

 
Ook de gemeente van Toruń komt op de oudejaarsavond samen om gezamenlijk naar Gods Woord te 
luisteren en daarna met gezelligheid en lekkers de uren te vullen tot na middernacht. Men praat, doet 
soms een spel, eet van wat men met elkaar heeft meegebracht. Met lofprijzing en gebed sluit men 
gezamenlijk het jaar af. 
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      SCHILDERIJ  
 

Winternacht bij een herberg. Buiten wachten honden en paarden. Er vertrekt een slee. Een nacht met 
sterren en het licht van de maan die op het schilderij niet zichtbaar is. 
 
 

 
 

Józef Chełmoński  - ‘Noc’  (1877) 
 
 
 
 


