
Beste inwoner of omwonende van Winsum, beste betrokkene bij de oorlog in Oekraïne, beste lezer, 

De situatie in Oekraïne verslechtert per dag en mede door de humanitaire corridors ontvluchten vele 

inwoners door deze oorlog hun land. Na uitvoerig overleg hebben de kerkenraden van GKV De Poort 

en de PGWH in samenwerking besloten de deuren van de Centrumkerk (Hoofdstraat W36) open te 

zetten voor deze vluchtelingen. Het zal gaan om urgente, kortdurende opvang van maximaal twee 

maanden. De coördinatie van deze opvang vindt plaats vanuit gemeente Het Hogeland. Of de 

Centrumkerk daadwerkelijk ingezet zal worden, is in dit stadium onduidelijk. Dit hangt af van de 

ontwikkelingen in Oekraïne, het aantal vluchtelingen en mogelijk andere opvanglocaties. Hierover 

vindt uitvoerig overleg plaats tussen de kerkelijke gemeentes en gemeente Het Hogeland. 

Meld je nu aan als vrijwilliger en help de vluchtelingen uit Oekraïne! 

De opvang en zorg voor deze vluchtelingen binnen de Centrumkerk wordt aangestuurd door een 

projectteam met afgevaardigden van de PGWH, GKV De Poort en inwoners van Winsum. Wanneer 

gemeente Het Hogeland ingaat op het aanbod, zal de Centrumkerk hiervoor worden ingericht. 

Hiervoor zijn veel voorbereidingen nodig. Naast allerlei organisatorische en facilitaire zaken hebben 

we veel vrijwilligers nodig, want we zullen 24 uur per dag bemensing nodig hebben. En dat kunnen 

wij niet alleen! 

Als vrijwilliger fungeer je als aanspreekpunt en help je onder andere bij de verzorging/uitdelen van 

maaltijden, koffie/thee schenken, schoonmaakwerkzaamheden en bied je een luisterend oor voor 

de vluchtelingen. We vragen iedereen die belangstelling heeft om zich aan te melden via deze link. 

Indien u zich aan wilt melden als vrijwilliger, willen we u alvast hartelijk danken voor het tonen van 

uw interesse en uw bereidheid om hier een succesvol project van te maken! Totdat we zekerheid 

hebben vanuit gemeente Het Hogeland, leggen we geen rooster vast. Wanneer we zekerheid 

hebben dat we mogen starten en per wanneer, zullen we u inlichten over het moment dat u bent 

ingeroosterd, de exacte taakomschrijving en verwachten van u als vrijwilliger. Wij zouden het zeer 

op prijs stellen dat u op dat moment vlot en flexibel inzetbaar bent! 

Spullen inzamelen 

Wij zullen zelf geen spullen gaan inzamelen ten behoeve van de vluchtelingen uit Oekraïne, maar om 

de vluchtelingen te voorzien van onder andere kleding en speelgoed, zullen we gebruik maken van 

algemene voorzieningen zoals de Speelgoedbank en Dorcas Winsum. Wij raden u aan om bij 

dergelijke organisaties uw spullen te doneren.  

Giften 

We bevinden ons op dit moment in een stadium van onduidelijkheid. We maken alles gereed, maar 

hebben nog geen concrete afspraken over het daadwerkelijk inzetten van de Centrumkerk als 

opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarom is besloten nog niet over te gaan tot het erven van 

giften. Zodra wij meer duidelijkheid hebben of we daadwerkelijk van start mogen gaan, zullen we 

een rekeningnummer ter beschikking stellen voor giften ten behoeve van dit project.  

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via onderstaand mailadres of via de Facebookpagina. 

Vriendelijke groet, 

Projectteam Ukraine in Winsum   

Ukraine.in.winsum@outlook.com 

Facebook: @UkraineinWinsum  

https://fb.me/Ukraineinwinsum   
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