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Gemeente Turek. 

Met de gemeente Turek is het eerst contact ontstaan met het brengen van de schoenendozen. Turek 

is een plaats ongeveer 200 km voor Warschau met ruim 30.000 inwoners. Het behoort tot een district 

van midden Polen. In de stad zijn veel oude gebouwen te bewonderen en het wordt als een toeristisch 

aantrekkelijke stad gepromoot. Het heeft ook zeker nog de duidelijke kenmerken vanuit het 

communistische tijdperk. 

 

In deze stad heeft pastor Kurzawa ongeveer 25 

jaar geleden zich geroepen gevoeld een gemeente 

van Christus te stichten. Van huis uit een Rooms 

Katholieke opvoeding en daarnaast opgegroeid 

onder een communistisch regiem, was het geen 

gemakkelijke weg die hij wilde gaan samen met 

zijn vrouw. Nu is er een gemeente van ongeveer 

40-50 leden. Ouderen en jongeren zijn hierin 

vertegenwoordigd.  

In de loop van de jaren hebben ze verschillende 

activit3eiten kunnen doen. Het belangrijkste is de zondagse eredienst en evangelisatie in de zomer in 

Turek. De omvang van de activiteiten wordt vooral bepaald door de beperkte hoeveelheid financiële 

middelen die ze hebben. Dat was voor de ARKA-cie 

een belangrijk reden om ook hen financieel te 

steunen. 

Een mooie gebeurtenis de doop van een jonge 

vrouw in augustus jl. De jonge vrouw groeide op in  

een atheïstisch gezin. De Heere raakte haar aan en 

is haar genadig geweest. Ze wilde graag gedoopt 

worden na haar belijdenis van het geloof. 

 

Pastor Kurzawa en de leden van zijn gemeente hebben een 

overzicht gemaakt en toegestuurd om een beeld te geven van 

wat zij de komende jaren graag zouden willen doen zo de 

Heere het geeft.  

 

 

Foto 1 Pastor Kurzawa en zijn vrouw 
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Jaarplan gemeente Turek 

In 2019 is de gemeente gestart met een tienjarig visieplan voor 

2019-2029. Het plan is om het Evangelie te prediken aan mensen 

die Jezus Christus nog niet kennen. Er wordt gepredikt over de 

val van de mens tot het eeuwige leven in de hemel of de hel; 

• Prediking over de mens (Genesis 1:26-27) 

• Prediking over de zonden (Romeinen 3:10-18, 3:23, 

6:23a) 

• Prediking over Gods oordeel (Mattheus 25:46a, 

Johannes 5:29) 

• Prediking over de redding in onze Heere Jezus Chritus 

(Johannes 1: 12-13, 3: 15-16, 5:24, Handelingen 4:12, 

16:31, Romeinen 10: 9-11, 1 Johannes 5: 12-13) 

• Prediking over het einde (Openbaringen 20:11-15, 21:1-

7) 

o Eeuwig leven in de hel 

o Eeuwig leven in de hemel 

De gemeente start dit jaar met één persoon per maand die het Evangelie predikt. In de komende tien 

jaar is het de bedoeling dat ieder gemeentelid elke drie dagen verkondigt. Dit is in totaal 10 personen 

per maand. De gemeente heeft berekend dat zij op deze manier minimaal 5000 mensen in Turek en 

omgeving kunnen bereken. De gemeente bidt dat ten minste 10%, dus 500 mensen in Turek, hun leven 

aan God wil geven en naar de kerk komen. 

Naast directe evangelisatie wil de 

gemeente een Tent Mission organiseren, 

waarbij zij een tent willen opzetten in het 

centrum van de stad. Van dinsdag tot 

zaterdag zullen speciale 

kinderprogramma’s worden gehouden die 

geleid worden door leraren uit de 

omgeving. Er worden liederen gezongen, 

verhalen verteld en spelletjes gespeeld. De 

samenkomsten worden afgesloten met een 

lunch. In de middag zullen optredens 

worden gedaan door een muziekband. In 

de avond worden van maandag tot 

vrijdag lezingen gegeven door 

gastsprekers. Elke avond van dinsdag tot 

zaterdag rond half 9 worden eveneens 

speelfilms getoond. Deelname is gratis. 

De kosten voor de Tent Mission zullen 

zo’n 1500 euro bedragen. De gemeente 

in Turek heeft nog 800 euro nodig.  

Figuur 1: fam. Kurzawa Het kerkgebouw in 
Turek en woonhuis van 
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In december 2018, rond de kerst, heeft de gemeente van Turek schoenendozen ontvangen uit 

Nederland. Hier zijn zij dankbaar voor. In November heeft de gemeente zelf gebruikte kleding onder 

de inwoners van Turek verdeeld. 

Naast de erediensten op woensdag en 

zondag, worden op zaterdag 

kinderbijeenkomsten gehouden (Goed 

Nieuws Club), waarbij wordt afgesloten 

met een lunch. Op donderdagavond 

worden thuisbijeenkomsten gehouden en 

op de derde zaterdag van de maand een 

gebedsbijeenkomst. 

De pastor Józef Kurzawa groet ons en 

dankt ons voor onze hulp. 

 

Tent evangelisatie 

Van 30 juli t/m 4 augustus 2019 heeft de tent evangelisatie plaatsgevonden. Er kwamen kinderen van 

11.00-13.00 uur. Ze doen verschillende activiteiten, kregen bijbellessen, kregen een maaltijd en vrije- 

tijdsactiviteiten. ’s Avonds van 18.00-19.30 uur bijeenkomsten met volwassenen en vanaf 20.30 uur 

werd een `christelijke film getoond. Tijdens de bijeenkomst wordt het Evangelie verkondigd en, 

gezongen en getuigenissen gegeven. Predikanten van buitenaf doen ook mee met de activiteiten. 

 

  

Foto 2 Bijeenkomst met dankdag 
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Gemeente Piatkow 

Uit de gemeente van Piatkow is al verschillende 

keren informatie gegeven. Uiteraard het bezoek 

met het wegbrengen van de schoenendozen. 

Hierna leest us kort over een aantal situaties. Die 

geven ook ons redenen om vanuit de ARKA-cie 

en namens u uit de gemeente ondersteuning te 

geven. Laat ze spreken voor zichzelf. Misschien 

is het moeilijk voor te stellen wat het is……iets 

echt nodig te hebben en geen geld te hebben. 

Een aantal schrijnende situaties in Polen, verteld 

door de pastor van Piątków, Bolesław 

Wysoczyński; 

Ik was laatste in een supermarkt en zag 4 

kinderen tussen de 8 en 10 jaar oud die naar 

snoepjes keken. Tot mijn verbazing namen zij niets. Hun kleren lieten zien dat zij weinig geld hadden. 

Toen de kinderen wegliepen bij de snoepjes, begon ik een gesprek met hen. Ik vroeg hen of ze snoepjes 

wilden en ze zeiden ‘jaa!’. Ze mochten één snoepje kiezen. 

Toen ik in een klein stadje bij de apotheek was, gaf een oudere dame haar recept voor haar zieke man 

af en vroeg hoeveel de medicijnen kostten. De vrouw kon het niet betalen en ik kon haar helaas ook 

niet helpen. 

Een echtpaar uit Radom moet hun bezoek aan onze kerkdiensten beperken, omdat zij 80 kilometer heen 

en terug moeten reizen en dit veel geld kost aan brandstof. 

Een oudere zuster heeft een laag pensioen en moet medicijnen kopen. Een jaar geleden moesten wij 

haar helpen om kolen te kopen voor de winter. Eén ton kost 250 euro en in de winter heeft een gezin 

zo’n 2 á 3 ton nodig. 

Het afgelopen jaar is er geen kinderkamp gehouden. In 2020 hoopt de gemeente dit weer te kunnen 

organiseren. De kinderen kijken hier erg naar uit. Het grootste deel van de gemeente bestaat uit 

kinderen en jongeren. De meeste kinderen betalen niets voor de bijeenkomsten. Op sommige dagen 

komen er 50 mensen. Hulp voor de onkosten wordt op prijs gesteld. 

Foto 3 Kerkgebouwen in Piątków en Dęblin 
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In Dęblin wil de gemeente een oud gebouw moderniseren dat gebruikt werd als opslagplaats. In de 

toekomst is het de bedoeling dat hier bijeenkomsten (zondagschool en jeugdbijeenkomsten) worden 

gehouden voor kinderen en jongeren. De buitenkant van het huis is al vernieuwd.  

Financiële steun vanuit Wapenveld is o.a. ingezet voor een nieuw dak, ramen en isolatie. De 

binnenkant is echter ook aan een renovatie toe. De vloeren, wanden, verf, verwarming en verlichting 

kosten 2200 euro. In de winter is zo’n 1200 euro nodig aan kolen en hout om het gebouw te 

verwarmen. 

De schoenendozen vanuit Wapenveld zijn goed aangekomen bij de Pools gezinnen in Piątków. De 

gemeente is hier dankbaar voor. 

De voorganger van de gemeente krijgt geen vergoeding en moet daarom in het buitenland 

(Noorwegen) werken. 

 

Twee zusters die nieuw waren in de kerk wilden graag gedoopt worden. De doopceremonie werd 

gehouden in Piątków. Het was een mooie dag met prachtig zonnige weer. De zusters ontvingen een 

Bijbel van de gemeente. 

Foto 5 Doopplechtigheid 

Foto 4 Het te renoveren gebouw in Dęblin 
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En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat 

verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En 

hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is (Handelingen 8:36-37). 

 

 


