
Oekraïne, 7 juni 2022. 

 

Beste vrienden - leden van de Internationale Arkfederatie, 

 

Zoals u weet, woedt er al meer dan 100 dagen een grootschalige oorlog in Oekraïne. Dappere mannen en vrouwen 

vechten voor ons land met gevaar voor eigen leven. Hoewel het moeilijk is om toe te geven, kent iedereen wel iemand 

die in de frontlinie staat. Velen zijn geëmigreerd naar veilige landen. 

Onze gemeenschappen in Lviv en Ternopil liggen in het gebied dat het verst verwijderd is van de vijandelijkheden, 

maar dat betekent niet dat wij de oorlog niet voelen. Veel vluchtelingen uit het oosten van het land zijn naar onze 

steden gekomen. Bijna elke dag horen we het geluid van sirenes die de luchtdreiging aankondigen. Soms wordt dit 

gebulder onderbroken door het geluid van explosies en, na de explosies, door de sirenes van 

hulpverleningsvoertuigen, tot uiteindelijk de stilte valt. Tijdens de oorlog houden we allemaal van de stilte. We zijn 

opgelucht als we het nieuws horen: "Goedenavond, we komen uit Oekraïne! De situatie is 4.5.0." (4.5.0. - in militair 

jargon betekent dat alles in orde is). 

 

De oorlog heeft ons de grote solidariteit van de Federatie 

getoond. Wij voelen een enorme steun van over de hele wereld. 

Wij zijn iedere persoon en iedere gemeenschap die ons helpt 

zeer dankbaar. Wij hebben vele berichten ontvangen met 

gebeden en blijken van steun en bemoediging. Het is onmogelijk 

om iedereen te noemen. 

We zijn heel dankbaar aan allen die hebben deelgenomen aan 

de avondgebeden die samen met Geloof en Licht werden 

georganiseerd. Dank aan allen die regelmatig voor ons gebeden 

hebben en aan hen die een keer zijn meegekomen of van tijd tot 

tijd zijn gekomen. Dit is heel belangrijk geweest en heeft voor velen van ons een groot verschil gemaakt. 

Wij danken u ook voor de ontvangen humanitaire hulp in de vorm van voedsel en benodigdheden. Wij zijn u oprecht 

dankbaar. Wij weten dat er veel mensen bij De Ark zijn die mee hebben gedaan aan de fondsenwerving en die 

vluchtelingen helpen. De oorlog heeft de economie van ons land aangetast en daardoor de situatie van alle Oekraïners. 

Dankzij uw hulp kunnen onze Ark-werkplaatsen blijven functioneren en hebben we apparatuur gekocht voor 

communicatie op afstand. Ook kunnen wij vluchtelingen uit het Oosten helpen, die wij onder het dak van het 

gemeenschapshuis hebben gebracht. 

 

Het gemeenschapsleven gaat door ondanks de oorlog en de 

alarmsirenes. Wij organiseren gemeenschapsbijeenkomsten en 

-feesten, zij het hoofdzakelijk via internet. Dit is geen groot 

probleem, het belangrijkste is dat we elkaar hebben en dat 

iedereen leeft en veilig is. Alarmsirenes zijn, na 100 dagen 

oorlog, niet meer zo eng als vroeger. Vooral als je niet alleen 

bent. Er is een schuilkelder in de buurt van elke werkplaats waar 

we allemaal de weg naar toe weten en zonder in paniek te raken 

naartoe gaan als er een alarm is. Toch vinden we het moeilijk om 

aan de oorlog te wennen. We hopen dat er snel een einde aan komt. 

Met deze brief willen wij u bedanken voor elke vorm van steun en u uitnodigen voor een vrij en vreedzaam Oekraïne! 

Wij geloven dat dit spoedig zal gebeuren.  

 

Met dankbaarheid en gebeden voor u allen, ook voor een snel 

einde van de oorlog. 

 

Lesia Larikova en Oksana Zakharevych namens alle leden van de 

De Ark in Lviv en Ternopil 


