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Alle dingen kan ik aan Alle dingen kan ik aan 
door Christus, Die mij door Christus, Die mij 

kracht geeft. kracht geeft. – een bekende – een bekende 
uitspraak van de apostel Paulus uitspraak van de apostel Paulus 

in Filippenzen 4:14. Het is geen suc-in Filippenzen 4:14. Het is geen suc-
cesvolle slogan, PR-campagne of ‘mantra’ cesvolle slogan, PR-campagne of ‘mantra’ 

maar het resultaat van de ervaring waardoor maar het resultaat van de ervaring waardoor 
God zijn dienaar leidde. En ik onderstreep die Bijbeltekst God zijn dienaar leidde. En ik onderstreep die Bijbeltekst 
van harte.van harte.

Een Bijbelvers eerder staat: Een Bijbelvers eerder staat: En ik weet wat het is ver-En ik weet wat het is ver-
nederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te nederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te 
hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel 
in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in over-in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in over-
vloed te hebben als in gebrek te lijden.vloed te hebben als in gebrek te lijden. Paulus’ leerschool  Paulus’ leerschool 
bevond zich in de extreem harde realiteit van het leven bevond zich in de extreem harde realiteit van het leven 
- honger, gebrek en schaarste, maar ook van overvloed. - honger, gebrek en schaarste, maar ook van overvloed. 
Tijden van (materiële) voorspoed kent hij. Het is een test, Tijden van (materiële) voorspoed kent hij. Het is een test, 
die hij, maar wij ook, eervol moeten doorstaan. Paulus die hij, maar wij ook, eervol moeten doorstaan. Paulus 
werd op de proef gesteld, hij zocht advies en kracht bij werd op de proef gesteld, hij zocht advies en kracht bij 
God. De levenslessen die hij leerde, werden overtuigin-God. De levenslessen die hij leerde, werden overtuigin-
gen, principes en grondslagen van het christelijk geloof. gen, principes en grondslagen van het christelijk geloof. 
En hier is de conclusie: in Christus kan ik alles doen.En hier is de conclusie: in Christus kan ik alles doen.

Mission Possible begon met een tweemansbesluit Mission Possible begon met een tweemansbesluit 
zonder solide startkapitaal tien jaar geleden. Als zij zonder solide startkapitaal tien jaar geleden. Als zij 
toen geroepen hadden dat ze duizenden behoef-toen geroepen hadden dat ze duizenden behoef-
tige kinderen en moeders zouden helpen, had jij tige kinderen en moeders zouden helpen, had jij 
dat dan geloofd? De twee vertrouwden op God. dat dan geloofd? De twee vertrouwden op God. 
Paulus’ woorden kun je in twee woorden vatten. Paulus’ woorden kun je in twee woorden vatten. 
‘Mission’ en ‘Possible’. Een missie die met Gods ‘Mission’ en ‘Possible’. Een missie die met Gods 
zegen haalbaar is en verandering brengt.  zegen haalbaar is en verandering brengt.  

De situaties le-De situaties le-
ken regelmatig ken regelmatig 
onhaalbaar, oftewel, onhaalbaar, oftewel, 
‘mission impossible’. ‘mission impossible’. 
Tijdens strenge Oeralwin-Tijdens strenge Oeralwin-
ters is de uitdaging temeer zicht-ters is de uitdaging temeer zicht-
baar in de erbarmelijke levensomstan-baar in de erbarmelijke levensomstan-
digheden van gezinnen. Oorzaken zijn divers: digheden van gezinnen. Oorzaken zijn divers: 
werkloosheid, lang afgesloten elektriciteit en gas vanwege werkloosheid, lang afgesloten elektriciteit en gas vanwege 
schulden, alcoholisme en/of drugsverslaving van ouders, schulden, alcoholisme en/of drugsverslaving van ouders, 
juridische onwetendheid, echtscheiding en/of eenouder-juridische onwetendheid, echtscheiding en/of eenouder-
gezinnen. Waar moet je beginnen? gezinnen. Waar moet je beginnen? 

Maar God leidt. Wat wij voor onmogelijk achtten in Je-Maar God leidt. Wat wij voor onmogelijk achtten in Je-
katerinenburg werd mogelijk gemaakt door de kijkers katerinenburg werd mogelijk gemaakt door de kijkers 
van EO Metterdaad. Duizenden mensen zagen de rea-van EO Metterdaad. Duizenden mensen zagen de rea-
liteit van het dagelijkse leven en de grote noden van de liteit van het dagelijkse leven en de grote noden van de 
Oeral-families en doneerden. Mission Possible kocht Oeral-families en doneerden. Mission Possible kocht 
een huis en in jaren die volgden bezochten honderden een huis en in jaren die volgden bezochten honderden 
kinderen, moeders en vaders deze plek. Een plek waar kinderen, moeders en vaders deze plek. Een plek waar 
God, door de harten van de lokale medewerkers voor God, door de harten van de lokale medewerkers voor 
hen zorgde, hen troostte, bemoedigde en in de Bijbel on-hen zorgde, hen troostte, bemoedigde en in de Bijbel on-
derwees.derwees.

Het verhaal van Mission Possible Nederland is slechts Het verhaal van Mission Possible Nederland is slechts 
één getuigenis. De weg is nog niet ten einde. In be-één getuigenis. De weg is nog niet ten einde. In be-
proevingen, problemen en moeilijke omstandigheden proevingen, problemen en moeilijke omstandigheden 

leert God ons om deze onschatbare ervaring op te leert God ons om deze onschatbare ervaring op te 
doen. Zodat wij in navolging van de apostel Pau-doen. Zodat wij in navolging van de apostel Pau-

lus kunnen blijven zeggen: “Ik kan alles doen  lus kunnen blijven zeggen: “Ik kan alles doen  
met Jezus Christus die mij kracht geeft!”met Jezus Christus die mij kracht geeft!”

 geeft 
kracht
GOD

Een jubileum vieren van een 
hulporganisatie is in eerste 
instantie een trieste zaak. 

Mission Possible Nederland 
bestaat tien jaar. Natuurlijk zijn 
we blij en dankbaar dat we vanuit 
Nederland een decennium lang 
voor vele duizenden vrouwen, 
mannen en kinderen van beteke-
nis waren op juridisch, materieel, 
lichamelijk én geestelijk vlak. De 
ommekeer in hun levens geeft 

zo veel voldoening en 
intense blijdschap. 
Namens hen wil ik u 
van harte bedanken 

voor uw support 
in de afgelopen  
 jaren!
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‘Spasibo!’ 
Je hebt een jubileum magazine 
in handen ter gelegenheid van 

het 10-jarig bestaan van 
Stichting Mission Possible. 

Het thema is ‘alles is mogelijk’.
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Dit magazine het ‘Spasibo’; Rus-
sisch voor ‘dankjewel’. De oud 
Slavische uitdrukking Spasenie 
Bozhe betekent Gods Redding. Een 
samenvoeging van Spasi = redden 
en Bo(g) = God. Het was God die 
de zwangere Julia van de straat 
redde en Mission Possible het 
uitvoerende werk liet doen. Haar 
verhaal leest u op pagina 4.   

Als organisatie zijn we dankbaar 
voor de pro-deo-inzet van vele 
landgenoten. U leest het op 
bladzijde 12. Maar toch knaagt 
het ook. Ik kan daar niet omheen. 
Dragen we geen water naar de 
zee? En waarom moeten we zo-

veel inspanning doen om geld en 
middelen bijeen te brengen terwijl 
er zo veel geld is? Op pagina 18 
ziet u hoe Mission Possible zijn 
inkomsten besteedde. 1 van de 10 
zegeningen is dat er steeds meer 
geld vanuit de projectlanden zelf 
binnenkomt, u leest het op pagina 
14 en 15. 

Rusland, Poetin. Er hangt vaak 
negativiteit omheen. Daar deel 
ik meer over in mijn persoonlijke 
artikel op bladzijde 14. Maar ge-
lukkig is er ook een andere kant.
Ik wens u veel leesplezier en dank 
u van harte voor uw betrokken-
heid bij Mission Possible.    

Leen van Dijke
Bestuursvoorzitter

Andrey Ivanov
Pastor in Jekaterinenburg
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Wat weet je nog van je 
kindertijd?
“Ik ben in 1992 geboren in 
Jekaterinenburg, de vierde stad 
in Rusland met zo’n 1,5 miljoen 
inwoners. Ik herinner me mijn 
moeder nauwelijks, omdat ze 
stierf toen ik twee jaar oud 
was. Mijn tante vertelde over 
haar dat ze veel dronk. M’n 
vader heb ik nooit gezien. De 
herinneringen die ik heb begin-
nen met het weeshuis waar ik 
samen met mijn broer en zus 
werd geplaatst door een tan-
te. Mijn hele kindertijd heb ik 
daar doorgebracht, maar het 
was daar zo naar, dat ik die tijd 
liever vergeet.” Julia zwijgt even 
en kijkt weg vanwege de nare 
herinneringen.

Hoe heb je het weeshuis 
ervaren?  
“Ik ontsnapte regelmatig uit het 
weeshuis, omdat de sfeer zo be-
klemmend was. Vaak werd ik op 
straat weer opgepakt en terug-
gebracht. Ik liep waarschijnlijk 
weg uit angst voor de stafleden. 
De inrichting was zo erg dat het 
leven op straat beter leek. De 
leiding strafte, schreeuwde, be-
spotte en kleineerde ons. Daar 
zullen we zelf ook schuldig aan 
geweest zijn, omdat we ons voor 
alle narigheid wilden afsluiten. 
Ik was klein, maar zocht als kind 
ook naar liefde en bescher-
ming.”

Hoe was het leven op straat? 
“Het straatleven is hard, onveilig 
en ongezond. We snoven meu-
belvernis, een soort van lijm. 
Hiervan word je high. Je weet 
niet wat er om je heen gebeurt 
en het hongergevoel verdwijnt. 
We waren de hele tijd vies en 
voelden ons belabberd. Ik vocht 
regelmatig om voor mezelf op te 
komen, want andere kinderen 
sloegen ons. Zij organiseerden 
zich in bendes en vielen ons 
aan. Het is als meisje gevaarlijk 
voor je op straat. Mannen vielen 
ons constant lastig en de jon-
gens waren dronken. Niet alleen 
meisjes werden misbruikt, maar 
ook jongens. Er was een gebrek 
aan vitaminen en we hadden 
een slechte weerstand, iedereen 
was voortdurend ziek en zwak. 
Nu zou ik niemand aanraden 
om zo te leven, maar toen koos 
ik er indirect voor.”

Tijdens de brainstormsessie van dit magazine kwam naar voren 
dat de redactie graag Julia’s gezicht op de voorkant wilde heb-
ben. Omdat haar persoonlijke verhaal een verhaal 
van hoop is. De ommekeer van Julia tien jaar ge-
leden, laat de kracht van het evangelie zien door 
het werk van Mission Possible heen. Het interview 
vindt plaats in een park in midden-Rusland. De 
28-jarige Julia en haar drie kinderen, Vera, Sasha 
en Victor, genieten van de korte Oeralzomer.

Julia in 2009

“Niet alleen 
meisjes 
werden 

misbruikt, 
maar ook 
jongens.”
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Julia in 2009

Julia: “God heeft mijn moeders plek 
vervangen en mij moeder gemaakt.”



Russische woordzoeker    Lespakket
In deze woordzoeker staan woorden die allemaal met Rusland te 
maken hebben. Misschien staan er wel woorden bij waar je nog 
nooit van gehoord hebt. Na het wegstrepen van alle woorden 
blijft er een vraag over wat met Rusland te maken heeft. Op 
www.missionpossible.nl/woordzoeker kun je je oplos sing invul-
len. Je ontvangt dan een uitgebreid antwoord op deze vraag.

Deze wegstreper komt uit het spreekbeurt-
pakket over Rusland. Vertel je klasgenoten 
over Lenin, de Koude Oorlog, het 
communisme en nog veel meer. 
Bekijk het gratis lespakket op: 
https://rusland-lespakket.missionpossible.nl

Baikal
Communisme
Gazprom
Icoon
Ivan
Kolchoz
Kommunalka
Koude Oorlog
Lenin 
Marx
Mausoleum
Metro
MKAD
Moskou
Nenets
Ob
Oeral
Omsk
Perestroika
Propiska
Putin
Raspoetin
Revolutie
Roebels
Rusland
Sovchoz
Staatsbedrijf
Stalin
Tsaren
USSR
Wolga

Blini’s zijn Russische pannenkoeken. Heerlijk en net 
even anders dan de onze. Hebben je smaakpapillen wel 
eens kennis gemaakt met Pelmeni, Borsht of haring in een 
bontjas? Verruim je kookkunsten met de Russische, Alba-
nese en Armeense keuken. 10 recepten staan klaar die je 
gratis kan downloaden via www.missionpossible/recepten

‘Haring in bontjas’ & 9 andere 
buitenlandse recepten

Приятного аппетита!Приятного аппетита!

Eet smakelijk!

Hoe kwam je in contact met 
Mission Possible? 
“Eigenlijk kwamen zij met mij 
in contact. In december 2010 
meldden andere straatkinderen 
aan de medewerker van Mission 
Possible dat ik op brute wijze 
was verkracht. Ook al was ik 
toen vier maanden zwanger. De 
straatpatrouille* van Mission 
Possible reed naar de verlaten 
garage waar ik was ‘gedumpt’ en 
nam me mee naar het opvang-
huis. De volgende dag bracht ik 
de hele dag door op het politie-
bureau. Ik diende een aanklacht 
in, onderging een medisch 
onderzoek en op dezelfde dag 
werden mijn twee verkrachters 
opgepakt. Later werden ze ver-
oordeeld tot acht jaar gevange-
nisstraf.”

Wat is een straatpatrouille?
Vrijwilligers uit de kerk koken 
thuis soep en maken thee. Ze 
doen dat in een gamel (grote 
thermoskan) en nemen die mee. 
Op vaste tijdstippen en bepaal-
de plekken wordt soep, brood, 
thee en medische hulp gratis 
verstrekt. De vaste plekken 
zijn bijvoorbeeld bij de verwar-
mingsbuizen van een metrosta-
tion of bij een winkelcentrum. 
Het voedsel is een manier om in 
contact te komen. Een gezonde 
maaltijd is een eerste stap in 
een lang proces. Ontvangers zijn 
vaak wantrouwend, vanwege 
onder andere (seksueel) mis-
bruik. 

Was die dag een kantelpunt? 
“Inderdaad, mijn hele leven ver-
anderde toen! Het leek wel alsof 
ik vanuit de hel in een sprookje 
was beland. Iedereen was liefde-
vol naar mij toe en zorgde voor 
me. Ondanks dat ik er als een 
wild dier uitzag. Ik wist niets en 
begreep weinig van het leven, 
hoewel ik achttien jaar was en 
binnenkort een kind zou krijgen. 
Ik wist niet eens hoe je kleren 
moest wassen.”

Op 11 juni 2011 beviel Julia van 
een dochter. Ze noemde haar 
dochter heel bewust ‘Vera’ wat 
‘geloof’ betekent. Julia: “Als God 
er niet was geweest en Hij mij 
niet het geloof had gegeven, had 
ik niet meer geleefd en zou ik 
geen dochter hebben gehad.”

Hoe zorg je als tienermoeder 
voor een baby? 
“Bijna twee jaar lang woonde 
ik met de kleine Vera in het op-
vanghuis van Mission Possible. 
Medewerkers gaven antwoor-
den op al mijn vragen en ik leer-
de veel over het verzorgen van 
een baby, hoe je kookt en je je 
huis op orde houdt. Zij hielpen 
mij om mijn identiteitspapieren 
te regelen en ik werd herenigd 
met familieleden. Ze gaven me 
juridische bijstand en het bleek 
dat ik recht had op de helft 
van het appartement van mijn 
moeder. Daardoor kon ik samen 
met m’n zus een eigen kamer 
krijgen. Mission Possible regelde 
het meubilair en de aankleding. 
Precies een jaar later, in juni 
2012, verhuisden we naar onze 
eigen kamer. Twee jaar later 
trouwde ik met mijn man Sergei, 
die werkt als taxichauffeur. 
Samen kregen we twee zonen, 
Sasha en Victor. Vera gaat nu 
naar de derde klas.”

Hoe kijk je terug op Gods 
ingrijpen? 
“Als ik nu aan mijn straat-
vriendinnen denk, besef ik dat 
God ingreep in mijn leven. Hij 
haalde mij uit mijn graf. Veel 
oud-straatgenoten leven niet 
meer. Sommigen stierven door 
tuberculose, anderen aan drugs. 
De leiders van Mission Possible 
in Jekaterinenburg, oom An-
drey en tante Natasha, spraken 
voortdurend met ons over Jezus’ 
liefde! Het is zo belangrijk om te 
horen en te reageren als God je 
roept. Ik ben opgegroeid zonder 
moeder, maar God neemt ‘mijn 
moeders plek’ in en heeft mij 
drievoudig moeder gemaakt.”

God geeft herstel
Naar mate de tijd verstrijkt 
wordt het trauma minder. God 
geneest de (lichamelijke) won-
den en geeft herstel. Julia heeft 
de kracht van Zijn liefde, genade 
en genezing ervaren en ontving 
een compleet nieuw leven. In de 
Jekaterinenburg-opvang ont-
vingen in de afgelopen tien jaar 
meer dan zeshonderd kinderen 
en moeders hulp. Jaarlijks wor-
den ruim vijftig nieuwe gezinnen 
bezocht die in moeilijke levens-
situaties verkeren. Nog steeds is 
de arm van de Heer niet te kort is 
om te redden, en Zijn gehoor niet 
te zwak om te luisteren, zoals in 
Jesaja 59:1 staat.

Julia en Vera in 2013 Julia, Vera, Sasha en Victor in 2020

WOORDZOEKER//ФИЛВОРД//7
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INTERVIEW//ИНТЕРВЬЮ//9
 
8 // INTERVIEW//ИНТЕРВЬЮ

Wie ‘Mission Possible’ kent, kent Bert Dok-

ter. Hoewel hij liever niet in de schijn-

werpers staat, kan een interview met de 

oprichter én man achter Mission Possible 

Nederland niet ontbreken in dit maga-

zine. 10 vragen aan ‘Mister Possible’ him-

self, want door zijn inzet werd er veel 

hulp mogelijk gemaakt. 

1. Hoe zou je jezelf omschrijven in tien woorden?
Deze vraag heb ik aan mijn vrouw Marina overgelaten, 
met wie ik 21 jaar getrouwd ben. Zij kent mij door en 
door. Zij vindt mij rustig, weinig spraakzaam (wie veel 
praat, zegt veel onzin), een avonturier, geduldig, dat ik 
mensen een tweede kans geef, meelevend, een doorzetter, 
bescheiden (geen podiumman), toegewijd en een doener. 

2. Wat weet bijna niemand van je? 
Ik heb een gruwelijke hekel aan spinnen. Marina trou-
wens ook, vandaar dat we een ‘spinnenvangpotje’ in huis 
klaar hebben staan, want dood maken kan ik ze niet. Als 
ik een spin zie, dan bederft mijn eetlust en sla ik zo een 
maaltijd over. Ik heb trouwens geen flauw idee 
waar het vandaan komt. 

3. Hoe beleef je je geloof? 
Vooral praktisch. Ik ben niet zozeer van de woorden, 
meer van de daden, ook in Nederland. Daarom ben ik 
vrijwilliger bij het zeemanshuis in de Eemshaven. Een 
soort van buurthuis waar zeelui en chauffeurs komen uit 
onder andere de Oostzee-landen. 
In m’n portemonnee zit een Bijbeltekst die bij mij past 
uit Colossenzen 3:17. Doe alles wat u zegt of doet in de 
naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt 
door Hem. Die kreeg ik van een voorganger toen we sa-
men op werkvakantie gingen. Van huis uit ben ik gelovig 
opgevoed, kerkte in de vrijgemaakte kerk in Uithuizen en 
draai nog mee met de Bijbelstudiegroep daar. Samen met 
mijn vrouw bezoek ik de kerkdiensten van de baptisten-
gemeente in Delfzijl. 

4. Mission Possible heeft geen personeel in dienst, voel je 
je niet alleen? 
Nee, en dat heb ik ook nooit gevoeld. Misschien komt het 
omdat ik een ‘einzelgänger’ ben en juist in zo’n setting 
goed functioneer. Ik ben gehecht aan mijn vrijheid en 
heb een sterke intrinsieke drive. Ik spar met het bestuur, 
met collega’s in andere landen en in werkgroepen waar-
in ik participeer. Tegelijkertijd weet ik dat het alleen-zijn 
een verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid met zich 
mee brengt, daarom probeer ik zoveel mogelijk dingen 
op papier te zetten. Voordeel is dat de lijnen kort zijn en 
de focus van het werk bij de projecten ligt.  

5. Wat was de aanleiding om tien jaar geleden te begin-
nen met Mission Possible? 
Ik kende Mission Possible al vanaf 1996, in de tijd dat 
ik voor Dorcas woonde en werkte in Rusland. Met EO 
Metterdaad heb ik in 1999 een project gedaan voor een 
Mission Possible-opvangtehuis in Moskou en in 2006 in 
Jekaterinenburg. Na 14 jaar werken voor Dorcas besloot 
ik naar Nederland terug te keren. Onder andere omdat 
het voor mijn vrouw Marina lastig was om als Oekraïen-
se in Rusland te wonen. In Nederland kon ze een studie 
volgen. Voor haar een jeugddroom die uit kwam. Toen 
we net in Nederland woonden, werd ik gebeld door Mis-
sion Possible of ik de organisatie wilde vertegenwoordi-
gen in Nederland. 

6. Hoe heb je het eerste jaar beleefd? 
Dat was heel uitdagend. Toen ik het notariskantoor uit-
liep met de getekende statuten onder mijn arm werd ik 
door EO Metterdaad gebeld. Zij wilden de opbrengst van 
hun kerstproject besteden aan de opstart van een opvang-
huis in Asbest. Dat leverde 400.000 euro op! Later zijn 
we nog in het EO-programma ‘Bestemming Onbekend’ 
geweest. Dat gaf een enorme boost aan de naamsbekend-
heid. De vliegende start was voor mij een bevestiging van 
God om te remigreren en Mission Possible Nederland op 
te richten. 

7. Wat vond je een moeilijk moment?
Mission Possible Nederland heeft weinig moeilijkheden 
meegemaakt. Er waren wel eens acties die minder op-
brachten dan verwacht, maar strijd heb ik niet gekend. 
Soms gaat het op buitenlandprojecten anders dan je ver-
wacht. Je werkt met mensen samen die wel eens andere 
keuzes maken die weer negatieve invloed hebben op het 
werk. Ik besef dat er een ‘tegenstander’ is die het werk wil 
dwarsbomen en niet stilzit.

8. Wat voor zegeningen zie je in het werk?
Het werk heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. 
Van vrijwilligers die met een thermoskan soep de straat-
jeugd opzochten tot opvangtehuizen met personeel die 
professionele hulpverlening bieden. In al die jaren
dat Mission Possible actief is, hebben we voor 
duizenden mensen het verschil kunnen maken. 

Een andere zegening is de verbeterde relatie met de loka-
le overheden. Waar ze tien jaar geleden weinig van onze 
motivatie en inzet snapten en ons soms boetes gaven, is 
er nu steeds meer samenwerking in de hulp aan (tiener)
moeders, kinderen en gezinnen in nood.  

En ik heb gemerkt dat ik me geen zorgen hoef te ma-
ken over de financiën. God ondersteunt deze bediening. 
Mensen en fondsen bieden zich aan. En dat komt goed 
uit, want ik ben geen fondsenwerver en houd er niet van 
om geld te vragen. Als we ons werk op een zuivere ma-
nier doen, komt het geld er vanzelf. Zegeningen ontstaan 
door gebed. Dat is de kurk waarop ons werk drijft.
 
9. Welk moment is je bijgebleven? 
Ik heb verschillende mooie momenten meegemaakt en 
‘succesverhalen’ zoals Julia die op de cover staat, maar ik 
wil een ‘failure’ benoemen. Ik vind het moeilijk dat som-
mige deelnemers die we jarenlang ondersteunen toch het 
andere pad kiezen, zoals Ksenya van 25 jaar. Een leuke 
dame die ook te zien was in de rapportage van EO Met-
terdaad. Haar overlijden laat de kracht en macht van 
de verslaving zien. Ik geloof dat er een geestelijke strijd 
gaande is. Deelnemers die tot een levend geloof komen, 
hebben veel meer kans om de ‘oude wereld’ achter zich 
te laten. Als een soort verwerking schreef ik toen de blog 
met als titel: ‘Another day in paradise’. 

10. Hoe zie je de toekomst van Mission Possible? 
Er is een grote kans dat ik over enkele jaren de rol van 
‘president’ van Mission Possible Internationaal op me 
neem. Daarom denk ik nu al na over mijn opvolging en 
het overdragen van de werkzaamheden. Ik zoek iemand 
met passie voor het werk, die zelfstandig kan opereren en 
het leuk vindt om op het snijvlak van publiciteit en fond-
senwerving actief te zijn. Als je je aangesproken voelt, 
neem dan gerust contact op! 

Bert Dokter:
“Niet zozeer 
woorden, maar 
des te meer daden”

“Voordeel is dat de lijnen kort zijn en de focus van het werk bij de projecten ligt.”

In 2009 werden Bert Dokter uitgebreid 
geïnterviewd voor het boek ‘Doeners.’ 
We verloten 3 Doeners-boeken! We verloten 3 Doeners-boeken! 
Maak kans op een boek en lees 
zijn inspirerende verhaal op: 
 www.missionpossible.nl/doeners

Bert & Marina Dokter

Bert in 1997 op 31-ja-

rige leeftijd. Hij was 

toen 1 jaar werkzaam 

in Rusland. Bert: “De 

rode bus is een verhaal 

apart want die werd ge-

stolen. 1 jaar later werd 

de bus 1600 kilometer 

verderop door de poli-

tie terug gevonden met 

wat beschadigingen.” 

Lees de blog op w
w

w.m
issionpossible.nl/paradise/

https://www.missionpossible.nl/portfolio-item/another-day-in-paradise/


Oprichtingsvergadering met bestuursleden september 2010

Ondertekening van de statuten in Uithuizen 6 oktober 2010

De eerste keer standwerk tijd
ens de pinksterconferentie 

‘Opwekking’, daarna jaarlijk
s juni 2011

EO-programma ‘Bestemming Onbekend’ 

maakt programma over straat-

jeugd in Jekaterinenburg

november 2011

EO-Metterdaad maakt documentaire over opvang in Asbest, Rusland december 2011

Eerste kniepertje
sactie (daarna jaarlijk

s) december 2011

Workshop motorkettin
gzagen voor cliënten van de rehabilatieboerderij 

in Yaroslavl, Rusland januari 2012

Vrijw
illig

ersreis naar Rusland april 2012

Eerste werkvakantie; jeugd GKv Uithuizen naar Bulgarije

juli 2012
Eerste deelname aan RUN van Winschoten  

(daarna jaarlijk
s) september 2012

Bestuur re
ist naar 

Rusland oktober

2012

2013                                              2014                                2015 

Aftra
p lespakket over Rusland  september 2013

Overname activiteiten van Stichting Verlichting voor Bulgarije oktober 2013

TV-actie voor project in Jekaterinenburg via EO-Metterdaad februari 2014

Eerste werkvakantie jeugd Ermelo naar Bulgarije 

Daarna jaarlijk
s. mei 2014

Eerste internationale bestuursvergadering in 

Amsterdam. Daarna jaarlijk
s. mei 2015

Bert D
okter wordt vice-

president van MP  

Internationaal

mei 2015

Ontvangst CBF-keurmerk december 2015

Eerste keer deelname aan sponsortocht ScanCoveryTrial, 9e plek  januari 2016

Ontvangst CBF-certifi
caat ‘Erkend Goed Doel’ juli 2016

Overname activiteiten van Stichting Armeense Kindertehuizen maart 2017

Lid van branchevereniging Goede Doelen Nederland 

juli 2017
Nieuwe website september 2017

Interview over huiselijk geweld 

op Radio 5 april 2018

2015               2016                            2017                            2018                  2019                      2020   

Lid van Roma-netwerkgroep april 2018

Verhuizing van ‘kantoor aan huis’ van Uithuizen naar Groningen oktober 2018

1e plaats in de sponsorrit 
ScanCoveryTrial januari 2019

Lid van CPOE Christelijk Platform Oost-Europa  januari 2019

Start p
artnering met Groot Nieuws Radio april 2019

Werkvakantie Baptistengem. Delfzijl n
aar Bulgarije aug. 2019

Donatie van 4.700 nieuwe winterjassen voor kinde-

ren in Albanië, Bulgarije, Moldavië. dec. 2019

Jubileummagazine en jubileum-

project voor de kinderen 

van Berd, Armenië.

najaar 2020

CBF
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Samen met andere hardloopvrienden laat ik me sponsoren - Bert Jansen uit Usquert
Bert Dokter van Mission Possible zet zich enorm in voor mensen aan de onderkant van de samenleving 
in Rusland, Armenië, Bulgarije en nog een hele rij landen. Door opvang worden veel van deze alcohol- 
en drugsverslaafden en tienermoeders geholpen. Tegelijkertijd komen ze in aanraking met het christelijk 
geloof. Samen met andere hardloopvrienden laat ik me sponsoren voor de RUN van Winschoten en 
help daarmee tienermoeders in onder andere Rusland. Bij de kniepertjesactie ga ik langs bij lokale 
ondernemers voor een bijdrage. 

Geen ‘nee’ verkopen aan enthousiaste jongeren - Gerwin van den Berg uit Ermelo
Regelmatig gingen we op werkvakantie met Misson Possible. Dit jaar helaas niet vanwege 
corona terwijl er meer dan vijftig jongeren mee wilden op werkvakantie. Tijdens de reizen 
was er eigenlijk plaats voor vijfendertig jongeren. Bert vindt dat als jongeren enthousiast 
zijn, je geen ‘nee’ kunt verkopen. Uiteindelijk kwamen er twee mooie projecten waar we aan 
het werk konden met de hele groep. We hopen nog vele mooie projecten in samenwerking 

met Mission Possible te ondersteunen.

Tijdens de werkvakanties was ook ‘alles mogelijk’ - Arie van Buuren uit Ermelo
Mission Possible en Bert Dokter hebben mijn kijk op het leven en geloofsopbouw positief veranderd. In 
vijf jaar tijd zijn we zes reizen verder heb ik veel positiefs te midden van nare situaties gezien. Tijdens 
de werkvakanties was ook ‘alles mogelijk’. Twee weken voor vertrek konden we vanwege familieruzies 
niet naar het dorpje Slatina. Maar vlak voor vertrek toch weer wel. Tijdens de werkvakantie naar Armenië 
zouden we een kelder verbouwen. Maar op het laatste moment ging de aankoop van de kelder niet door 
en knapten we een andere ruimte in de kerk op.

Samen 4000 kniepertjes bakken - Ada Alkema uit Uithuizen
In samenwerking is er veel, zo niet alles, mogelijk. Elf jaar lang (!) bakten we samen met 

veel vrijwilligers een heerlijke eindejaarstraktatie. Ruim 4000 kniepertjes (een zoete, 
dunne harde (opgerolde) wafel) bakten we voor Mission Possible. Het is een lange dag 
met een uitstekende sfeer. De grappen en grollen rollen over tafel tijdens het bak- en 
verkoopproces. Tijdens de kniepertjesverkoop doneren veel mensen giften in de 
collectebus. De straatpatrouilles, tienermoeders, het babybox-project, we weten dat er 

hulp nodig is en leveren met de duizenden kniepertjes een (h)eerlijke projectbijdrage!  

Betonstrubbelingen & knipoogjes van God - Mark Jager uit Delfzijl
Als eigenaar van een bouwbedrijf zag ik de realisatie van een 24 meter lange gewapende betonwand wel 
zitten in vijf dagen tijd. Na dagen van hard werken ging er bij het storten van het beton onverwachts iets 
mis en liep het beton op twee plaatsen uit de bekisting. Ik voelde me teleurgesteld, schaamde me en was 
emotioneel. De vermoeidheid sloeg toe en ik voelde me hopeloos. Maar dan zijn er opeens knipoogjes 
van God. De hele Roma gemeenschap schoot te hulp en begon ineens erg resoluut met emmers alle 
beton weg te scheppen. Na een uur konden we de bekisting repareren en de klus toch af maken. De 
communicatie was gecompliceerd, maar de liefde voor elkaar, de verbondenheid in Christus maakte dat 
ook hierin ‘niets onmogelijk’ bleek. 

Als niet-wandelaar wilde ik de 4x40 km wandelen - Barbara Melsen uit Harderwijk
Nadat ik een aantal projecten van Mission Possible had bezocht, was ik diep onder de indruk. 
Vrouwen, moeders en kinderen leven in gebrokenheid. Sommigen van hen durven op te 
staan. Ze beginnen aan een missie die in eerste instantie onmogelijk lijkt. Met alle zware 
ballast uit het verleden, willen ze hun leven weer op de rit te krijgen. Hun verhalen vol 
van hoop, inzet en doorzettingsvermogen stimuleerden mij om voor mijzelf een nieuwe 
uitdaging aan te gaan. Als niet-wandelaar wilde ik de 4x40 km gaan lopen tijdens de 
Nijmeegse vierdaagse voor hen, zodat meer hopelozen weer een positief toekomstperspectief 
krijgen. Maarten Luther verwoordde het treffend: Geloof is het zetten van de eerste stap, zelfs 
wanneer je nog niet de hele trap ziet.

Dorpskerstboom versieren & motorzaagcursus voor ex-verslaafden - Henk Bolhuis uit UIthuizen
In 2011 bedachten mijn vrouw Aaltje en ik samen de actie ‘Breng licht in Asbest’. Dorpsgenoten kochten 
een kerstlichtje en hingen die zelf via een hoogwerker in de kerstboom. Voor elk verkocht lampje kon 
Mission Possible een straatmaaltijd uitdelen in Asbest. In 2012 heb ik als hovenier en ROC-docent met 
andere vrijwilligers een zaagcursus gegeven aan ex-verslaafden. We leerden ze om veilig een boom om 
te leggen en goed om te gaan met de kettingzaag. Ook werden er zaagmaterialen gedoneerd. In 2018 en 
2019 hebben Bert Dokter en ik meegedaan aan een winterse sponsorrallytocht. In tien dagen tijd reden 
we 7000 kilometer door Scandinavië en haalden duizenden euro’s op voor Mission Possible projecten. 

Babykleding inzamelen voor het babybox-project - Jitske Strijker uit Noordscheschut
In het kerkblad las ik over het babybox-project en werd enthousiast over het werk. Sinds 
2017 zamel ik in Noordscheschut (Drenthe) kleding in voor projecten van Mission Possible. 
Ik doe dit met veel plezier, zodat jonge moeders met een babybox een fijne start hebben. 
Ik ben blij dat ik op deze manier een bijdrage mag leveren voor het vele werk dat Mission 
Possible doet voor de allerarmsten in verschillende landen. 

Hart onder de riem voor Bert - Martin Boeije uit Waalwijk
Mission Possible Nederland is een stichting met een hart! De oprichter Bert Dokter is iemand die 
persoonlijk betrokken is bij alle projecten. Hij kent de medewerkers van de partner-organisaties en kent 
veel van de mensen in de gemeenschappen waar hij de fondsen voor werft. De persoonlijke verhalen van 
de slachtoffers en de indringende reportages over achtergestelde groepen in bepaalde landen laten mij 
beseffen hoe bevoorrecht ik ben. Ik wens Bert toe dat hij voor dit belangrijke werk nog heel veel jaren 
de kracht en energie zal krijgen die nodig zijn. Weet dat je gedragen wordt door het gebed en meeleven 
van velen.

M’n broer achterna hollen - Ankie Bultema, uit Winschoten
Mijn broer is in het werk van Mission Possible gerold en ik ben hem achterna gehold. 
Naast financiële steun help ik ook bij de organisatie van de RUN van Winschoten waarbij 
verschillende teams, zo’n 25 lopers in een estafettevorm 100 kilometer rennen. Dit leverde 
5000 euro per jaar aan sponsorgeld op voor onder andere het geweldige babybox-project. 

Russische dakloze jongedame raakte mijn ziel - Vincent van de Steen uit IJlst
Het pianospel van een Russische dakloze jongedame raakte destijds mijn ziel. Als ex-kankerpatiënt 
zette ik me in voor kankerpatiënten in Sint-Petersburg. Zodoende was ik met mijn hart en hoofd richting 
Rusland vertrokken. En noem je Rusland, dan kom je Bert Dokter tegen. Tijdens de pinksterconferentie 
hielp ik met standwerk en ik rende mee met een sponsorloop. Mijn passie voor auto’s, Scandinavië en 
kou combineerde ik met verschillende gesponsorde autoritten, waaronder een rondje Baltische zee, de 
rit naar de Noordkaap en hopelijk binnenkort naar Siberië, waar we met een gesponsorde rondrit drie 
projecten gaan bezoeken. 

Wat is een stichting zonder vrijwilligers? In 
de afgelopen jaren hielpen honderden vrij-
willigers op heel veel verschillende manie-
ren. De vrijwilligers vertellen over hun inzet 
voor de projecten van Mission Possible.

10 vrijwilligers 
in de 

schijnwerpers

volgt nog



Bereidheid om te delen
Mission Possible is zich bewust van de rijk-
dom die we hebben. Veel donateurs geven 
vanuit het besef dat zij ‘Gods ambassadeurs’ 
zijn. In de afgelopen jaren hebben we vele 
concrete voorbeelden daarvan gezien. Niet 
in het streven om het christelijk geloof aan 
wie dan ook maar op te dringen, maar vanuit 
de bereidheid om de liefde van God en Zijn 
Evangelie met anderen te delen. Zo 
wordt bij concrete hulpvragen Gods 
liefde steeds meer tastbaar.

Regie nemen over je eigen leven
Wij geloven niet dat je mensen 
structureel uit de armoede haalt 
door ze een al dan niet groot geld-
bedrag te geven. Geld helpt. En het 
loont zich als dat geld geïnvesteerd wordt in 
huisvesting, in psychische hulp, in het vinden 
van werk, in afkickprogramma’s, in onderwijs, 
in kinderopvang. Zo stel je mensen in staat 
om gaandeweg zelf weer de regie te nemen 
over hun leven. Zo bied je mensen kansen en 
nieuw handelingsperspectief.

Drive om door te gaan 
Een jubileum van een hulpverleningsorgani-
satie heeft onmiskenbaar iets triests; waarom 
zijn er zoveel mensen (steen)rijk en wenden 
ze dat niet aan ten bate van die ander die zo-
veel minder heeft? Maar blijf niet steken in 
die vraag. Want dan blijft de moeder die ern-

stig te lijden had van huiselijk geweld, overge-
laten aan haar uitzichtloze bestaan. Daarom 
overheerst dankbaarheid over de hulp die we 
dankzij de steun van zovelen konden bieden. 
Zo kregen moeders, vaders en kinderen weer 
levensmoed, weer een nieuw perspectief. 
Veel tobbers en lijdende mensen ontvingen 
de liefde en helpende hand van onze God. 
Dat geeft een enorme drive om met het werk 

door te gaan. 

Blijf betrokken
We hopen bij dit alles dat u mee 
blijft doen ondanks de negatieve 
berichtgeving over en vanuit voor-
malige sovjetlanden. Ik neem de 
vrijmoedigheid om een dringend 
beroep op u te doen om mee te blij-

ven helpen. Blijf betrokken bij het verlichten 
van het lot van velen die zonder de hulp van 
Mission Possible geen enkel toekomstper-
spectief hebben. 

Van harte beveel ik ook het jubileumproject 
aan om de kinderen van Berd te ondersteu-
nen.

Leen van Dijke 
Bestuursvoorzitter 
Mission Possible Nederland

Graag horen we wat je van dit magazine vindt. 
Laat het ons weten!. Wil je extra nummers heb-
ben om uit te delen (in je kerk)? Dat kan, stuur 
een mailtje naar info@missionpossible.nl 

“Ze tolereren niet dat 
ze zelf misleid worden,

maar ze misleiden 
zichzelf ook uit 

zelfbescherming.”

  Voetnoten  Voetnoten

1. Pieter Waterdrinker in zijn roman ‘De rat van Amsterdam’. 

2. Joshua Yaffa in zijn boek ‘Tussen twee vuren’ over de 

    mensen uit de voormalige Sovjetunie. 

3. Alexander Solzjenitsyn in zijn boek ‘Een dag uit 

    het leven van Ivan Denisovitsj’. 

“Veel tobbers en 
lijdende mensen 

ontvingen de liefde 
en helpende hand 

van onze God.” 

de lethargie die mensen in de greep heeft 
en die tot uitdrukking komt in de Russische 
grap: Wij doen alsof wij werken en zij doen 
alsof ze ons betalen. 

  Werken met locals
Dit alles maakt dat bij het bieden 
van hulp in die omstandigheden 
het van vitaal belang is dat je inzicht 
krijgt in hoe de mensen overleven in 
de voormalige sovjetlanden. Alleen 
geld geven draagt niet structureel 
bij aan het hervinden van een mens-
waardig bestaan. Wij westerlingen 
kunnen ons het leven daar niet voor-
stellen. Hoe kun je van iemand die het 

warm heeft verwachten dat hij iemand begrijpt 
die het koud heeft?3

Lokale fondsenwerving
Mission Possible ondersteunt plaatselijke 
projecten; deze ontvangen jaarlijks een bij-
drage in exploitatiekosten en soms geld voor 
specifieke doelen. Met dankbaarheid zien we 
dat de lokale hulpverleners in toenemende 
mate kunnen steunen op lokale fondsenwer-
ving die bestaat uit financiën, goederen en 
vrijwilligers. Dat is goed voor de zelfredzaam-
heid van de organisaties ter plaatse, maar ze-
ker ook voor het lokale draagvlak en betrok-
kenheid.

Iets droevigs hangt in de lucht 
Bij mijn bezoeken aan projecten in Rusland er-
vaar ik altijd iets verdrietigs, iets zwaars dat in 
de lucht hangt. Er is trots over het roemruchte 
verleden, maar er hangen zwarte mistflarden 
van de geschiedenis1 over het ten onder gega-
ne Sovjetrijk. Overal is merkbaar 
dat het ontbreekt aan een waar-
denstelsel waarop je kan terugval-
len. Als we Poetin weer eens op te-
levisie zien, bevestigt hij dat beeld 
en het draagt niet bij aan warme 
gevoelens voor de Russen. De staat 
is machtig, totalitair en laat geen 
gelegenheid onbenut om dat te 
laten merken. Zonder een redelij-
ke aanklacht kun je worden gearresteerd. Je 
bent rechteloos en machteloos. Het geeft de 
individuele burger geen enkele onafhankelijke 
ruimte.

Misleiding alom
Dat heeft grote impact op mensen. Voormali-
ge Sovjet-bewoners zijn schipperende mensen2. 
Ze tolereren niet dat ze zelf misleid worden, 
maar ze misleiden zichzelf ook uit zelfbe-
scherming. Wij kunnen ons niet voorstellen 
hoe dat is. Wat dat met mensen doet, hoe dat 
elk handelsperspectief van mensen die een 
gewoon leven willen leven frustreert. Tegen 
die achtergrond begin je iets te begrijpen van 

Mission Possible is actief in landen die onderdeel waren van de voormalige Sovjet-Unie. Vaak hebben 
mensen aarzelingen bij aandacht voor die landen. Ik begrijp dat. Rusland. Het Rusland van Poetin en 
zijn kliek. Totalitair, autoritair, MH17, annexatie van de Krim, doping tijdens de Olympische Spelen…

Laat de Russische negativiteit je niet  te veel beïnvloedenLaat de Russische negativiteit je niet  te veel beïnvloeden

En... hoe ‘smaakt’ het?
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Russische & Finse stafleden

Erkend
Goed doel
Mission Possible Nederland ontving in 2016 
het certificaat ‘Erkend goed doel’. De erken-
ning vervangt de vroegere keurmerken van 
het CBF. 

Goederen
in natura 
Een gerenommeerd kledingmerk doneerde 
4.700 nieuwe winterjassen voor kinderen in 
Albanië, Bulgarije en Moldavië. Ruim 7.300 
schoenendozen met schoolspullen en speel-
goed werden ontvangen van stichting de Sa-
maritaan / GAiN voor kinderen in Armenië.

Lokale 
projectstaf
Stafmedewerkers zijn toegewijde mensen 
die zich met hart en ziel inzetten voor men-
sen in hun eigen omgeving. Alle projecten 
zijn op hun eigen initiatief op vrijwillige basis 
gestart. Nu zijn het officieel geregistreerde 
organisaties die samenwerken met lokale 
instanties. 

Gratis
radioreclame 
Quo Vadis Personeelsdiensten, een uitzend-
bureau voor de binnenvaart uit Sliedrecht, 
doneert jarenlang reclametijd voor spotjes 
op Groot Nieuws Radio. 

Pro Deo 
jaarrekening 
De jaarrekeningen van Mission Possible 
worden al jarenlang pro Deo opgesteld door 
Herman Smit. Hij is werkzaam bij Price-
waterhouseCoopers Accountants. 

Financiële 
groei
Ondanks financiële crisissen is het werk van 
Mission Possible in de afgelopen tien jaar 
gegroeid. De lokale fondsenwerving in geld 
en goederen is met name toegenomen in 
Rusland. Ruim 40% van het totale budget 
wordt in de projectlanden zelf ingezameld.

Werkvakanties 
met impact
Kerken van verschillende denominaties 
maakten 9 werkvakanties mogelijk naar 
Armenië en Bulgarije met meer dan 250 
deelnemers.

EO Metterdaad presentatrice 

Carla van Weelie

EO directeur Arjan Lock

‘‘Tel uw zegeningen één voor één, 
tel ze allen en vergeet er geen, tel 
ze allen, noem ze één voor één, en 
ge ziet Gods liefde dan door alles 
heen.’ Johannes de Heer lied 256. 

Als je terugblikt zijn er veel zegeningen 
op het werk van Mission Possible. 

10 zegeningen delen we graag:

Betrokken 
bestuur 
Bestuursleden zijn vanaf de start in 2010 
actief en betrokken bij het werk en de orga-
nisatie. Beert, Elwin, Hendrik-Jan, Ignat, Leen 
en Teko enorm bedankt! 

3 TV 
projecten 
Via het TV-programma EO Metterdaad zijn 
er veel projecten bekostigd. 
2011 > €400.000 Asbest TV 
2014 > €138.000 Jekaterinenburg TV 
2010-2020 > +€132.000 ‘meeliftprojecten’ in 
Bulgarije, Albanië, Odessa, Oefa, Krasno-
yarsk, Asbest, Zlatoust en Jekaterinenburg.

Actieve 
vrijwilligers 
Er zijn vele vrijwilligers actief met name bij 
drie projecten: standwerk Pinksterconfe-
rentie (2011 – heden), RUN van Winschoten 
(2012 – heden) en de eindejaars Kniepertjes-
actie (2011 - heden). 

Hoe breng je tijdens een volle zendings-
beurs tijdens Pinksteren jouw missie onder 
de aandacht? Met opvallende acties: 
1) Soep uitdelen net als de ‘straatpatrouille’
2) Hoge nood? WC-papier uitdelen
3) Op de foto als matroesjka
4) Breng kleur in het leven van een tiener
     moeder en ontvang gratis kleuradvies
5) Beschuit 
met muisjes 
voor het 
babybox-
project 

| | | |  | | | |   ZEGENINGEN|| ||
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Dit magazine is een eenmalige gratis uitgave 

van stichting Mission Possible Nederland ter 

gelegenheid van het 10 jarig jubileum van de 

stichting. Stichting Mission Possible is een christelijke 

organisatie die actief in voormalige Sovjet-Unie landen. 

In Nederland zet de organisatie zich fondswervend in 

ten behoeve van de tientallen projecten. De stichting is 

volledig afhankelijk van giften, heeft de ANBI-status 

en is een CBF-erkend goed doel.

Doneren: IBAN: NL07 RABO 0158 045 424

Postadres: Postbus 1715, 9701 BS Groningen 

Telefoon: 050 - 851 19 02 // 06 - 28 36 47 56 

Mail: info@missionpossible.nl

Website: www.missionpossible.nl

Eindredactie & Ontwerp: BUREAUJAIRO.nl

Beeld: Unsplash, Freevector, Flaticon, Eigen beheer

Drukker: De Hoop Drukkerij

Oplage: 5000

Papier: PaperWise geeft landbouwafval 

een tweede leven. Bladeren en stengels 

die overblijven van de oogst worden 

bewerkt tot grondstof voor kwalitatief 

hoogwaardig papier en karton.
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Op ‘t 
collecterooster 

Veel kerken en ge-
meentes hebben een 
collecterooster ten 
behoeve van zending 
en diaconie. 

We komen ook graag 
in uw gemeente op het 
collecterooster. Met 
de inkomsten gaan we 
vrouwen en kinderen 
ondersteunen en ge-
ven hen hoop voor de 
toekomst. 

Nieuwe  
activiteiten 

Het werk van Mission 
Possible blijft groeien. 
In de afgelopen jaren 
zijn nieuwe projecten 
gestart in Armenië en 
Bogotol, Siberië. Dit 
jaar is gestart met een 
nieuw project in Omsk, 
Rusland. Het gaat om 
kleinschalige opvang 
van vrouwen met 
kinderen die te maken 
hebben gehad met 
huiselijk geweld.

Gedicht ‘Vandaag helpt God’

Jullie nieuwsbrief inspireerde me en ik vond het toe-
passelijke gedicht ‘Vandaag helpt God’ van mevrouw 
Koffeman-Zijl wat ik ter bemoediging toe stuur. 

Gisteren is weggegleden
Gisteren is nu voorbij
Of wij goed of kwaad toen deden
Of men somber was of blij

En wat morgen ons zal geven
Dat is nu verborgen nog
Of wij morgen zullen leven
Dat bepaalt de Heere toch

Nu vandaag geeft Hij ons krachten
Nu vandaag staat Hij ons bij
Blijf je hulp van Hem verwachten
Dat geeft rust en maakt je blij

Zorg van gisteren, angst voor morgen
Dat beheerst toch niet ons lot?
Voor vandaag zijn we geborgen
Want vandaag, vandaag helpt God

Opening centrum 
Dobromirka in Bulgarijë

De verbouwing van het Mission Possible 
activiteitencentrum is klaar. Naast trainingen 
en zomerkampen wordt dit centrum vooral 
gebruikt als opvangprogramma voor vrou-
wen die geleden hebben onder verschillende 
vormen van geweld. Er zijn veel slaapplekken 
en met de nieuwe uitbreiding is er ruimte voor 
seminars en conferenties. Dobromirka bete-
kent ‘goede vrede’. Onze wens is dat velen in 
het centrum echte vrede zullen ontvangen!

Zegen & g
roeten 

van Cath
arina Pie

per-

Hoebé uit
 Olburgen

Armenië jubileumproject

Ook in Armenië hopen we dit jaar te starten 
met een nieuw project: Buitenschoolse 
opvang Berd. In dit plaatsje aan de Azer-
beidjaans-Armeense grens worden door 
vrijwilligers van de kerk dagelijks kinderen 
uit kansarme gezinnen opgevangen. Dit 
doen ze met veel inzet en toewijding maar 
met minimale middelen. De ruimte die zij 
hiervoor beschikbaar hebben is veel te 
beperkt. Samen met een lokale organisatie 
gaan wij een nieuwe ruimte bouwen met 
voldoende faciliteiten zodat de begeleiding 
en kinderen er optimaal van profiteren.

In de afgelopen 10 jaar heeft Mission 
Possible Nederland ruim 2 miljoen euro 
aan inkomsten ontvangen. 89 procent 
daarvan, ruim 1,65 miljoen euro, is be-
steed aan projecten. Vanuit christelijke 
bewogenheid en in navolging van de 
opdracht van Jezus zien we om naar de 
armen en verdrukten. Grote en kleine 
giften maken verschil zoals een positief 
toekomstperspectief of een veilige leef-
omgeving. Mission Possible brengt in uit-
zichtloze situaties hoop & gerechtigheid.

Lees, help en doneer via 
www.missionpossible.nl/de-kinderen-van-berd
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De kinderen van Berd 
De omstandigheden werken niet 
mee voor de dorpelingen in Berd,  
Noord-Armenië. Er was een heftige 
aardbeving in 1988 en de Sovjet-Unie 
viel uit elkaar in 1991. Vandaag de dag 
zijn er nog steeds gewapende conflic-
ten. Er is veel emigratie. Er is nauwe-
lijks werk, en als je werk hebt, verdien 
je op een dag 4 á 5 euro. ‘doorgroei-
mogelijkheden’ kennen ze niet. Je zult 
maar in Berd wonen...

Jij kunt hen helpen door te geven voor 
hun onderwijs. Eenvoudig met een 
gift. Scan de QR-code, doneer een be-
drag naar voorkeur en investeer in de 
toekomst van een kind. 

Namens de kin-
deren van Berd: 
Enorm bedankt!

Bert Dokter 
Directeur Nederland
Mission Possible  

Jubileum 
Project

Miss ion/Poss ib le / /050 -  851  19  02
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