
Verslag van de schoenendoosreizen 2022 

 
Ze liggen alweer een tijd achter ons, de reizen om de schoenendozen naar Polen te brengen. We 
konden op pad met veel meer goed gevulde schoenendozen dan ooit: 1348! Wat waren we blij met dit 
aantal, dat bereikt is door de samenwerking van mensen uit vijftien kerken en vijf scholen. De een 
kwam met meer dozen dan de ander, maar alles bij elkaar maakte dat het indrukwekkende totaal. 
 
Daarna bleef de ondersteuning van Oekraïne de aandacht vragen. Vooral nu, in de winter, is de nood 
heel groot. Gebrek aan veel. Ook aan licht en warmte, als meerdere keren per dag de elektriciteit 
urenlang is afgesloten. Inmiddels hebben we in de Immanuëlkerk weer hulpgoederen ingezameld en 
van hier naar Polen gebracht. 
Maar ik had een verslag beloofd van de reizen en de uitdelingen. Vorige week kwamen nog foto’s 
binnen van uitdelingen onder vluchtelingenkinderen in Polen en onder kinderen in Oekraïne. 
 
In het weekend van 9-12 december zijn de dozen die met Schoenendoosactie 2022 zijn verzameld, 
weggebracht naar Polen. Twee groepen met in totaal veertien mensen hebben met transportbussen de 
bijna 1350 dozen gebracht bij kerkelijke gemeenten in Polen. Een groep ging naar Janikowo, Toruń, 
Iława, Żnin en Szczecin, de andere groep naar Turek, Łódź en Piotrków Trybunalski.  
We de reizen meemaakten, kwamen verrijkt en enthousiast terug uit Polen. Enkelen hebben een 
verslag gemaakt. Hier volgen verslagen van de twee reizen. 
 
Verslag van de schoenendoosreis naar Turek, Piotrków en Łódź 
 
Een groep van acht vertrok al op donderdagavond: Annelies Kooij, Marina Kraal, Luuk de Pagter, Mark 
Stout en vier jongeren: Wout Bunk, Daan Duifhuizen, Elianne Kooij en Jeroen van der Meer. Allen van 
de Immanuëlkerk te Barendrecht. 
 
“Na een gebed in de kerk voor veilige reizen en goede ontmoetingen vertrok de eerste groep rond 
21.45 uur. De nachtelijke heenreis verliep heel voorspoedig. Vrijdagmorgen rond half acht arriveerden 
we in Poznan. Daar genoten we van een Pools ontbijt. Poznan, een stad met veel oude monumentale 
gebouwen. We hebben er rond kunnen kijken en diverse oude gebouwen bewonderd. 
 
In de loop van de middag zijn we vertrokken naar de plaatst Turek. Daar werden we gastvrij ontvangen 
door een ouder echtpaar dat gezorgd had voor heerlijk eten en Poolse koek. 
Omdat de pastor van deze gemeente niet aanwezig kon zijn , was zijn zoon gekomen, zodat we met 
hem in het Engels konden communiceren. Uit het gesprek dat we voerden werd duidelijk dat het voor 
christenen in Polen beslist niet makkelijk is om uit te kunnen komen voor hun geloofsovertuiging. De 
groep christenen in Polen is klein en actief evangeliseren wordt niet op prijs gesteld. De oorlog in 
Oekraïne maakt dat alle gemeenten die we hebben bezocht nu met ongeveer twee keer zoveel mensen 
samenkomen in hun kerkdiensten. Veel Oekraïense vluchtelingen weten de christelijke gemeenten te 
vinden. Er wordt door de christelijke gemeenten veel hulp geboden. 
In Turek hebben we schoenendozen uitgeladen. Die worden op een later moment uitgedeeld. Na het 
uitgeladen zijn we vertrokken naar  Łódź, waar we drie dagen hebben overnacht. 
 
Op zaterdagmorgen zijn we na het ontbijt vertrokken naar Piotrków Trybunalski. Ook daar zijn veel 
oude gebouwen te bewonderen. Inmiddels was ook de eerste sneeuw gevallen. 
In de middag stond in de gemeente van Piotrków Trybunalski een uitdeling van schoenendozen gepland. 
Die was speciaal voor Oekraïense kinderen. Tijdens de bijeenkomst gaven we een korte presentatie 
over onder andere Barendrecht en omgeving ,ondersteund door een PowerPointpresentatie. Ook 
brachten we groeten over aan de gemeente van Piotrków Trybunalski Het programma was gericht op 
Oekraïense kinderen. De kerk was eigenlijk te klein, zoveel kinderen waren er gekomen met hun 



moeders. Het kerstevangelie werd gedeeld door middel van zang, drama en gesproken woord. 
Aan het eind van de bijeenkomst kregen alle kinderen een schoenendoos, een Nieuw Testament en een 
kalender mee naar huis. Mooi was het de stralende gezichten van de kinderen te zien. Sommigen 
konden niet wachten en maakten de schoenendoos open op de trap van het kerkgebouw. Voor de 
kinderen was dit duidelijk een welkom lichtpuntje in hun donkere bestaan. 
Nadat de kinderen met hun moeders naar huis zijn gegaan, was er mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van heerlijk eten. 
 
Zondagmorgen 11 december werden we al vroeg verwacht in de kerk van Łódź. Daar stond een goed 
verzorgd ontbijt voor ons klaar. Aansluitend hebben we de kerkdienst meegemaakt. Vanwege de 
Oekraïense vluchtelingen die de gemeente bezoeken, was ook dit kerkgebouw eigenlijk te klein. In de 
dienst hebben we groeten overgebracht. We gaven weer een korte presentatie. Na de dienst was er 
ruimte voor ontmoeting met gemeenteleden. 
Aansluitend werden de schoenendozen uitgeladen. Inmiddels sneeuwde  het al een poosje en was het 
buiten flink koud. 
Een aantal gemeenteleden zorgde voor de warme maaltijd, die we met pastor Jan Puchacz hebben 
gebruikt. Ook verschillende mensen die een warme maaltijd goed konden gebruiken, aten met ons mee. 
 
Na de warme maaltijd hebben we de stad Łódź bekeken. En ook een indrukwekkend oorlogsmonument 
in de vorm van een oud station vanwaar de Joden in de Tweede Wereldoorlog met wagons naar de 
kampen werden vervoerd. Ook was daar een maquette van de stad Łódź waarop de getto’s die voor de 
Joden zijn gemaakt zichtbaar waren. 
Hierna bezochten we vier gezinnen die vanuit Oekraïne naar Polen zijn gekomen. Een deel was al voor 
de oorlog in Polen komen wonen. Eén ding hebben de gezinnen gemeen: dat ze niet in staat zijn in hun 
levensonderhoud te voorzien. De gemeente van Łódź helpt deze gezinnen. Voor alle gezinnen waren 
voedselpakketten meegenomen. Het laatste gezin had erop gestaan voor ons een maaltijd te bereiden. 
Uit de gesprekken bleek dat de Oekraïense gezinnen welkom zijn in Polen, maar dat de sociale 
voorzieningen daar anders zijn dan in Nederland.  
 
Maandagmorgen 12 december stonden we in alle vroegte op om tijdig in de bussen te zitten. Nadat we 
de bussen van hun sneeuwlaag hadden ontdaan zijn we Łódź uitgereden. Naarmate dat we dichter bij 
de Pools/Duitse grens kwamen, werd de sneeuwlaag dunner en was weg beter begaanbaar. Ruim 
vijftien uur later kwamen we moe en voldaan op Barendrecht aan vol herinneringen aan deze 
bijzondere reis.” 
 

 
 



 
 
 
Verslag van de schoenendoosreis naar Toruń en omgeving 
 
Een groep van zes vertrok vrijdagmorgen vroeg: Maria Dramountanis (Heerjansdam), Gerrit-Jan en Alice 
Gouman (Nunspeet), Christian Paul (De Samaritaan te Rotterdam), Rianne van Meeuwen en Paul 
Verkade (Barendrecht). 
 
“In de loop van de avond bereikten we Janikowo. Bij het kerkgebouw laadden we een honderdtal dozen 
uit, die op een later tijdstip naar Oekraïne gebracht zouden worden. Vervolgens reden we door naar 
Toruń, waar we opgewacht werden door dominee Tołwiński en zijn vrouw. Het was een hartelijk 
weerzien; ieder van ons was al eens eerder bij deze gastvrije mensen geweest. Zij wonen in het 
kerkgebouw en ook wij sliepen daar twee nachten. 
 
Na een goede nachtrust en een kort bezoek aan het mooie stadscentrum reden we naar Iława. Ook hier 
werden we heel gastvrij onthaald door een aantal mensen van de kerkelijke gemeente. We kregen er 
een heerlijke Oekraïense maaltijd, die bereid was door enkele vluchtelingen. Om drie uur begon een 
bijeenkomst van zo’n 150 Oekraïense kinderen die de oorlog in hun land zijn ontvlucht. Het was heel 
mooi en ook ontroerend na een aantal kerstliederen en het delen van het kerstevangelie de blije 
kindergezichten te zien, toen ze een schoenendoos ontvingen. Een ander deel van de schoenendozen 
hebben we naar een opslag gebracht, vanwaar ze later met andere hulpgoederen naar het pas bevrijde 
gebied rond Cherson of Bachmoet zouden worden gebracht. Onze Poolse gastheer is daar al eerder 
geweest en heeft ons beelden laten zien van veel kapotgeschoten huizen, waarin nog steeds mensen 
wonen, omdat ze niets anders hebben. Mooi om te zien dat deze Poolse mensen zo veel energie steken 
in het helpen van mensen die het nog veel slechter hebben dan velen in Polen. 
’s Avonds reden we terug naar Toruń, waar we met een aantal mensen van de gemeente hebben 
gegeten en gesproken. 
 
Zondag na de kerkdienst waarin Maria groeten overbracht en Paul op verzoek van de gemeente 
voorging, reden we naar Żnin. Hier werden we ook weer hartelijk ontvangen en kregen we weer een 
warme maaltijd aangeboden. Bij de kerk hebben we schoenendozen uitgeladen, die een week later 
uitgedeeld zijn in Żnin. 



Vervolgens reisden we verder naar Szczecin in het noordwesten van Polen. Hier kwamen we ’s avonds 
laat aan en laadden we de laatste schoenendozen uit. De dozen die we hier brachten, worden met nog 
veel andere hulpgoederen naar Zaporizja in Oekraïne gebracht. 
Maandag maakten we de terugreis en kwamen we rond negen uur in Barendrecht aan. Het was weer 
een mooie en heel indrukwekkende reis vol waardevolle ontmoetingen.” 
 

 

 
  

 

 

 
 
 
Zo’n veertig procent van de dozen die we dit jaar ingezameld hebben, is naar Oekraïne vervoerden daar 
uitgedeeld aan kinderen die voortdurend in grote stress leven door de oorlog. 
Op de volgende pagina staan enkele beelden van een uitdeling in Oekraïne. 
 
Dit staat in de appjes van de vierde foto: 

“Bedankt voor de cadeaus! De kinderen zijn heel blij!” 

“Heel erg bedankt voor het steunen van de kinderen. Jullie doen er alles aan om het de kinderen naar 
de zin te maken. Het is heel fijn dat ze in zo’n moeilijke tijd worden gesteund door vrienden uit een 
ander land.” 
 



  
  

  
 

Nogmaals HARTELIJK DANK voor het meedoen met de schoenendoosactie van 2022! 


