
 
 
 
 
 
Oekraïne en de Oekraïners zijn in nood. Dat leed is helaas niet verminderd 
sinds wij een maand geleden onze 1e Nieuwsbrief uitgaven. Wij zijn de 
samenwerkende kerken in Ter Apel en met uw hulp willen wij doorgaan met 
onze acties. Hoe denken wij dat te doen? 
 

 

 

Vanaf dinsdag 26 april jl. wordt de woning bij de Wilpskamp aan de Sellingerstraat bewoond door 
een gevlucht Oekrains gezin uit Cherson. Wij zijn de vele vrijwilligers die hebben geholpen bij het 
bewoonbaar maken van het huis dankbaar. Nu zorgt een aantal vrijwilligers voor de eerste 
begeleiding, waarbij contact wordt onderhouden met de Veiligheidsregio Groningen en de 
Gemeente Westerwolde. 
Wij zijn de firma’s Expert, Van der Kaap, Abbes Hummel, Jumbo en Bijl dankbaar voor de geboden 
ondersteuning. 

 

We weten dat op meerdere adressen in Ter Apel vluchtelingen zijn ondergebracht. Als er behoefte 
aan blijkt te zijn dan is het voornemen in de Wilpskamp een ontmoetingsruimte in te richten. 
 

 

Bij de dekking van de kosten voor de opvang worden we ondersteund door de drie deelnemende 
kerken. Dat is echter niet genoeg. U kunt met een kleine eenmalige of maandelijkse donatie het 
opvangwerk ondersteunen. Daarvoor is centraal een bankrekening opengesteld: 
Diaconie Protestantse Gemeente Ter Apel, 
banknummer: NL79 RABO 0155 6685 01 
Vermelding gift: Opvang Oekraïne 
 

 

De inzameling van goederen loopt goed. De goederen zijn bedoeld voor de vluchtelingen binnen en 
buiten Oekraïne. Via ons contact in Nieuw Weerdinge worden de goederen naar Oekraine vervoerd. 
Wij nemen alleen goederen in die hieronder worden genoemd (zie onderaan deze Nieuwsbrief). 
Natuurlijk gaan we ervan uit dat de spullen schoon en in goede staat zijn. U kunt de goederen 
afgeven bij: 
De Vluchtheuvel (achter de Regenboog kerk) 
Dr. Bekenkampstraat 42, 
9561 RE Ter Apel. 
Openingstijden:  

- maandag en vrijdag 14.00 – 16.00 uur 
- woensdag 17.00 – 19.00 uur 
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4. Vrijwilligers 

Wij hebben nu een mooie lijst met vrijwilligers. Sommigen helpen bij de begeleiding van het 
Oekraïens gezin, anderen zorgen voor de inname van goederen. Als het komt tot de inrichting van 
ontmoetingsbijeenkomsten dan hebben we daar ook weer mensen bij nodig. Met elkaar blijven we 
heel wat aan te kunnen! 
Heb je vragen of suggesties meld je dan bij één van onderstaande contactpersonen. 

▪ Willibrordkerk - Henk Pruim, henkpruim@outlook.com, 
 0599-580308 

▪ Regenboog kerk – Aike Hemssens, info@pgterapel.nl, 
06-54727066 

▪ Kloosterkerk – Paul WÖsten/Jaco Bron, bron.jaco@gmail.com, 
06-21528587 
 

Lijst van benodigde goederen 
Momenteel gaat het om de volgende goederen:  

- Zomerkleding voor volwassenen en kinderen (in goede staat) 

- Ondergoed voor volwassenen en kinderen (nieuw of schoon) 

- Verzorgingsmiddelen: tandpasta en tandenborstels, shampoo, zeep, deodorant,  
dameshygiëne-producten, luiers, billendoekjes, toiletpapier, handdoeken,  
washandjes en overige drogisterijproducten als paracetamol, pleisters etc. 

- Eénpersoonsmatrassen, dekens en ander beddengoed 

- Handdoeken en theedoeken 

- Telefoonopladers. 
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