
Gau, maart 2022. 

 

Aan alle inwoners van De Lege Geaën, 

 

We zijn allemaal op de hoogte van de oorlog in Oekraïne. Wij zien de 
vluchtende  bewoners  die een veilig heenkomen zoeken. Ook in Nederland zijn 
opvanglocaties ingericht en kunnen mensen zich aanmelden om Oekraïners 
een veilige plek te geven. Veel mensen hebben al hun hulp aangeboden.  

Als kerkenraad van de PKN gemeente ‘De Lege Geaën’ hebben we afgesproken 
om in elk geval te proberen te helpen waar we dat kunnen. Dat is ons 
uitgangspunt.  We willen graag een verbinding zijn tussen de vraag om hulp en 
het aanbod van hulp. En dat willen we doen met alle bewoners van de dorpen 
in onze Lege Geaën.  

We hebben afgesproken: 
- We volgen de richtlijnen ‘Hulp aan Oekraïne’ van de burgerlijke gemeente 
Súdwestfryslân en het landelijk bureau van de protestantse kerken in 
Nederland. 

- Wij zijn aangemeld bij de gemeente SWF als hulp-aanbieder. 

- Er is een basisgroep gevormd voor het uitzetten van hulp en aktie. Deze 
bestaat uit: Bernard Abma en Hendrika Heeringa uit Tersoal, Pieter Fokkens uit  
Sibrandabuorren en Sybren Abma uit Goënga.   

- Iedereen die wat wil doen geeft dat aan op de site van de gemeente SWF. Ga 
naar: www.sudwestfryslan.nl. Op de openingssite aanklikken: Hulp voor 
Oekraïne. Staat in het rijtje ’belangrijke onderwerpen’.  Je kunt je aanmelden 
voor hulp en je kunt je aanmelden als opvangplaats. Vul daarvoor het 
aanmeldformulier in. 

- Graag ook de aanmelding voor hulp of een logeer-adres doorgeven aan de 
scriba van de kerkenraad, Sibbel de Jong, scriba.dlg@gmail.com, tel: 06-
18110181. 

http://www.sudwestfryslan.nl.
mailto:scriba.dlg@gmail.com,


- Waarom én bij de gemeente én in uw omgeving uw hulp melden? Omdat de 
gemeente op deze manier overzicht heeft op wat er aan hulp geboden wordt in 
de gemeente SWF en ook een beroep op de mensen ter plaatse kan doen. 

En, zo zijn de mensen in uw directe omgeving, in de streek, op de hoogte wie 
hulp aan vluchtelingen wil bieden, zodat het contact tussen hulpvrager en 
hulpaanbieder snel gelegd kan worden. 

 

Vanaf maandag 28 maart tot nader aankondiging is de Nicolaaskerk in Gau elke 
maandagavond geopend vanaf 19.30 tot 20.30 uur om stil te zijn, een kaarsje te 
branden en elkaar te ontmoeten. 

De kerkklok zal vanaf 19.15 uur 10 minuten luiden. 

 

- Deze informatie kan ook in de kerk-en dorpsbladen van De Lege Geaën        

 worden opgenomen. 

Wij hopen op een goede en zinvolle periode met elkaar. 

 

Namens de PKN gemeente, 

Sibbel de Jong. 

 


