
Barendrecht, 3 december 2022 
 
 

Beste deelnemers aan de schoenendoosactie voor Poolse kinderen, 
 
In de afgelopen weken stroomden de 
schoenendozen weer binnen in de 
Immanuëlkerk. Een heel enthousiaste groep 
heeft alle dozen daar gecontroleerd en 
gesorteerd. Volgende week worden ze op 
stapels gezet voor de kerkelijke gemeenten 
waar we de dozen zullen brengen. En dan gaan 
we er weer op uit. Een groep vertrekt op 
donderdagavond en de andere op 
vrijdagmorgen. Met deze twee groepen hopen 
we in totaal acht gemeenten te bezoeken. 
We hopen dat het weer niet tegenzit en dat we 
weer fijne ontmoetingen zullen hebben en ook 
dat we mooie uitdelingen van de dozen kunnen 
bijwonen. 
 
De schoenendoosactie is dit jaar héél goed  

 

verlopen. We komen dit jaar op circa 1200 dozen! Zo’n geweldig resultaat hebben we nog nooit gehaald! 
 
Dit jaar zal ongeveer een derde van de dozen vanuit Polen naar Oekraïne worden gebracht. Daar leven de 
kinderen al driekwart jaar onder grote stress en veel ontberingen. Van het resterende deel zullen de 
meeste dozen worden uitgedeeld aan Oekraïense kinderen die als vluchteling in Polen zijn. Zij leven ver 
van hun eigen huis in een voor hen vreemde omgeving met in hun hoofden voortdurend de oorlog in hun 
vaderland. Velen zijn gescheiden van hun vaders, die in Oekraïne het land verdedigen tegen de vijand. 
 
De dozen zijn ingezameld door zes kerken in Barendrecht: de Bethelkerk, Carnisse Haven, de Dorpskerk, 
de hersteld hervormde gemeente, de Immanuëlkerk en de Maranathakerk,  en door de hervormde 
gemeenten van Cillaarshoek en Heinenoord, de PKN-gemeente van Heerjansdam, de Elimkerk in Hendrik-
Ido-Ambacht, de hervormde gemeente van Nunspeet, De Samaritaan, de Pelgrimskerk, de Adriaen 
Janszkerk en De Rank in Rotterdam; en door meerdere scholen: de Ark, de Rank en de Rehobothschool 
in Barendrecht, de ds. Polyanderschool in Dordrecht en de Rank in Heerjansdam. Ook kwam er heel wat 
respons op berichten in de pers en de moderne media. 
 
Mede namens de acht Poolse kerkelijke gemeenten die de dozen gaan uitdelen of op 
transport zetten naar Oekraïne en namens de honderden Oekraïense en Poolse kinderen die 
de dozen zullen krijgen, héél hartelijk dank voor de medewerking aan deze actie ! 
Geweldig, dat we zoveel kinderen voor kerst blij kunnen maken met een prachtige, goed 
gevulde doos . En dat heel veel kinderen en hun ouders bereikt worden met de Bijbelse 
boodschap. 
 
Zou in de kerken die aan de actie meedoen, misschien op zondag 4 of 11 december en in de scholen 
mogelijk in de komende week voorbede kunnen worden gedaan voor de reizen en voor de Oekraïense en 
Poolse kinderen die in deprimerende en stressvolle omstandigheden leven en zowel een schoenendoos en 
iets van het kerstevangelie zullen ontvangen? 
 
Ik hoop na de reizen iets van een verslag met een aantal foto’s te sturen. 
 
Met hartelijke groet, 
namens de organisatoren van de schoenendoosactie, 
 
Paul Verkade 


