
 

VPKB-PROJECT VOOR HUNGARIAN INTERCHURCH AID 

De Synodale Raad heeft tijdens een buitengewone vergadering op vrijdag 4 maart een project 

opgestart voor de hulp aan vluchtelingen in de grensgebieden van Oekraïne. Zusterkerken in landen 

die grenzen aan Oekraïne doen veel werk voor de opvang van vluchtelingen. De Synodale Raad 

besloot daarom steun te verlenen aan Hungarian Interchurch Aid (HIA), een oecumenische 

hulporganisatie in Hongarije. U kunt meer lezen over het werk van deze organisatie via de volgende 

link: https://segelyszervezet.hu/en/  

De Synodale Raad heeft een noodfonds van 20.000 euro opgericht om de Oekraïense vluchtelingen 

te helpen. Wij roepen kerkgemeenten en leden op om met extra giften en collectes bij te dragen aan 

dit fonds. 

Het ingezamelde geld kan worden overgemaakt op de rekening van Uniprobel: 

BE06 3100 0835 5022, met vermelding ‘steun voor Oekraïne’. 

Het door de kerkgemeenten ingezamelde bedrag zal door de Synodale Raad worden verdubbeld. 

Dus 1 euro ingezameld = 2 euro gedoneerd. 

 
 

FILOPTOCHOS BRUGGE 

U kunt ook meedoen aan Filoptochos Brugge: een oecumenisch project in Brugge dat goederen 

inzamelt voor vluchtelingen uit Oekraïne. Namens de Orthodoxe parochie van Brugge, de Sint-

Michielsbeweging en de Sint-Donatianusparochie van Brugge werd er een hulpgroep samengesteld 

op vraag van Julia en Viktoriia, twee parochianen van de Orthodoxe Parochie en beide van Oekraïne 

afkomstig om steun te bieden aan de vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde Oekraïne. 

Inzamelingspunten 

Er zijn in Brugge een aantal inzamelingspunten voorzien voor het schenken van hulpgoederen. 

https://segelyszervezet.hu/en/


Orthodoxe Parochie HH. Konstantijn en Helena 

Ezelstraat 85, 8000 Brugge 

Elke donderdag van 13.30 uur tot 15.00 uur. 

Elke zaterdag van 14.00 uur tot 16.30 uur. 

Sint-Michielsbeweging en Sint-Donatianusparochie 

Sint-Jakobskerk, Sint Jakobsplein 2, 8000 Brugge 

Elke vrijdag, zaterdag, zondag of maandag 

van 14.00 uur tot 16.30 uur. 

Er zullen ook goederen ingezameld worden in het Technisch Instituut Heilige Familie (Maricolen) te 

Brugge. U kunt dus ook producten meegeven met de leerkrachten van deze school. 

Alle goederen worden naar de Oekraïense grens op opvangplaatsen getransporteerd door 

vrijwilligers met konvooien, georganiseerd vanuit Brugge. De Orthodoxe Parochie werkt samen met 

de Oekraïens Orthodoxe Kerk te Gent; zij hebben contacten ter plaatse. 

Welke goederen zijn nodig? 

Houdbaar voedsel: 

 Vis/ vlees/ groenten in blik. 

 Verschillende soorten pasta, rijst, granen zoals boekweit, havermout. 

 Alles dat lang bewaard. 

Persoonlijke verzorgingsmiddelen (allerhande) 

Voor baby’s: 

 Babyvoeding, formule melk. 

 Aardappelpureevlokken. 

 Pampers. 

 Warme dekens. 

De volledige medische lijst (met voorziene updates) is te vinden op: 

https://move-tm.be/humanitairehulp 

Voor vragen over dit project kunt u terecht bij Vader Bernard Peckstadt: 

bernardpeckstadt@icloud.com 

U kunt dit project ook financieel steunen, op naam van: 

Orthodoxe Parochie Brugge 

IBAN: BE77 7480 3838 6542 

Mededeling: ‘Hulp aan vluchtelingen Oekraïne’ 

De ontvangen gelden worden gebruikt om voedsel-, verzorgingsproducten en EHBO-middelen te 

kopen en om de humanitaire dienst van de Orthodoxe Kerk van Polen te steunen. Deze staat vooraan 

bij het opvangen van de vele vluchtelingen die nu Europa binnenkomen. 
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