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Studeren in Kampen

Fundament draagt bij aan het ontwik-
kelen van Gereformeerde theologie 
door studie voor theologen uit OE aan 
de Theologische Universiteit Kampen 
mogelijk te maken. Twee studenten uit 
Oost-Europa studeren daar. Anderen zijn 
thuis bezig hun studie af te ronden.

Szabolcs Kovács
In 2012- 2013 studeert ds. Szabolcs 
Kovács uit Nyárádszeinti mre, Roeme-
nië, in Kampen. In augustus 2013 pakt 
hij zijn werk in zijn gemeente weer op. 
Thuis werkt hij aan de afronding van zijn 
studie.

Béla Császár
Ds. Béla Császár uit Magyarózd, Roeme-
nië, komt in augustus 2012 naar Kampen. 
Hij volgt de master “Missionaire Ge-
meente”. In juli 2013 gaat hij samen met 
zijn gezin weer naar huis. Augustus 2014 
rondt hij zijn studie af met de presentati e 
van zijn scripti e “the basic relati onship 
op alcoholics: with God, themselves and 
their brethren”. Béla zoekt daarin naar 
de achtergrond van verslaving en naar 

de houding van verslaafden ten opzichte 
van het evangelie en van de kerk die dat 
evangelie brengt. Ook hoe de benadering 
van de kerk kan zijn.

Kelemen Csongor
Voorjaar 2013 komt Csongor Kelemen 
naar Kampen. In Cluj studeert hij aan het 
Protestants Theologisch Insti tuut . Hij 
begint met literatuurstudie voor zijn mas-
terscripti e in Cluj. Vervolgens volgt hij de 
master ’Missionaire Gemeente’ onder 
leiding van prof. dr. Stefan Paas.
September 2014 rondt hij deze studie 
af. Zijn accent ligt bij de invulling van het 
’kerk-zijn’. Het lijkt hem belangrijk om 
de veranderende context van de kerk 
van alle ti jden goed te kennen, ‘om zo 
een nooit veranderende God te kunnen 
verkondigen’. Zijn afstudeerscripti e krijgt 
de ti tel: “Toerustend prediken – ontwerp 
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christenen in Oost-Europa
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van een predikingsmodel voor holisti sche 
missie; welke rol speelt de prediking in 
het ontwikkelen van een missionaire 
cultuur binnen een gemeente?”.
Zijn stelling is, dat als de prediking 
niet-christenen niet bereikt, er mogelijk 
een indirecte weg is via de christenen 
die wel aanwezig zijn in de kerk. In zijn 
scripti e schetst hij elementen die een 
prediking tot toerustende prediking kun-
nen maken (zoals induceren, modelleren, 
moti veren, enz.).

Batizán Attila
Ds. Bati zán Atti  la uit Szentgerice (Roeme-
nië) komt augustus 2013 met zijn gezin 
in Kampen. Hij volgt de master “Missio-

naire Gemeente”. In juli 2014 rondt hij 
zijn studie af met de presentati e van zijn 
scripti e ‘Een volkskerk in diaspora-situ-
ati e’. De scripti e gaat over de situati e 
van de Roemeense Gereformeerde Kerk. 
Een volkskerk die in diaspora-situati e 
geraakt is en hiermee niet alti jd goed 
kan omgaan. Hij geeft  een schets van de 
ecclesialogische identi teit: wat betekent 
het om volkskerk te zijn in een diaspo-
ra-toestand. Ook geeft  hij handreikingen 
voor een diaspora-strategie.

In augustus 2014 starten twee nieuwe 
studenten in Kampen.

Kulscar Arpád
Arpád is predikant in Értarcsa (een dorp 
in de Bihar provincie), in Roemenië. Hij 
volgt de studie ‘Missionaire Gemeente’ 
aan de TU-Kampen bij prof. dr. Stefan 
Paas.

György Papp
György is docent aan de Theologische 
Academie in Cluj en volgt een promoti e-
traject in Debrecen. In Kampen studeert 
hij Patristi ek; de geschiedenis en het 
theologische denken van theologen 

uit de eerste vijf eeuwen. Een van zijn 
interessegebieden is de invloed van de 
kerkvaders op de reformatoren. Zijn 
begeleider is prof. dr. Erik de Boer.

Opleiding in Oost-Europa
Fundament zet zich in om mee te hel-
pen aan het versterken van opleidings-
insti tuten.

Sárospatak
Aan de Theologische Academie in Sáros-
patak werkt dr. Jaap Doedens als docent. 
Hij is tevens als adviseur betrokken bij 
het werk van Fundament.

Cluj
Jonge mensen in Roemenië die theologie 
studeren werken hard; naast studie moe-
ten ze ook nog (gedeeltelijk) voor het 
eigen levensonderhoud zorgen. Funda-
ment helpt. Prof. Kelemen Atti  la coördi-
neert de steun aan de studenten.
Onderdeel van de opleiding is een prak-
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op het reguliere onderwijs. Tevens om 
ze al vroeg te leren wat het is christen 
te mogen zijn. In Tivadarfalva is echter 
veel werkloosheid. Vrijwel alle fabrieken 
gesloten. De oorlog en de economische 
malaise in Oekraïne maakt het nog erger. 
Men riep de hulp in van Fundament.
Fundament wil helpen dit initi ati ef op 
gang te brengen. Belangrijk is dat men 
zelf werkt aan professionalisering, be-
stuurskracht, medesponsoring. Funda-
ment zet in op een startsteun voor de ti jd 
van enkele jaren.
In september 2014 gaat de kleuterschool 
/ peuterspeelzaal van start; aanvankelijk 
een moeilijke start, maar de belangstel-
ling van ouders groeit.

Academiegebouw Cluj

Ouderlingenconferentie

Evangelisatie

»

ti jkstage. Geregeld gaat Kelemen met 
vier studenten prakti sch aan het werk 
in Inaktelke, een dorpje met 400 ge-
meenteleden. Doel is studenten te leren 
hun kennis toe te passen binnen een 
gemeente. Fundament draagt bij in de 
kosten van dit werk.

Ouderlingenbond in Oekraïne
Oekraïne, een land verscheurd door oor-
log, spanningen, verdriet, economische 
malaise. Ook een land waar christenen 
zich willen inzett en voor hun medemens. 
De Ouderlingenbond is daarbij acti ef. 
Gyurkó Miklós, voorzitt er van die bond, 
schetst een somber beeld van de situati e 
in zijn land. De toekomst is onzeker. Veel 
mensen zijn hun werk en inkomen kwijt. 
Bedrijven gaan failliet. Er is verdriet om 
gesneuvelde zonen, echtgenoten, vaders. 
Toch blijft  de bond zich zo goed mogelijk 
inzett en voor vorming van ouderlingen, 
organiseren van conferenti es en onder-
steunen van straatevangelisati e.
De cursussen konden in juni 2014 af-
ronden met 26 ouderlingen. Op ouder-
lingen-zondag kregen de ouderlingen 

het certi fi caat van deze cursus in een 
kerkdienst in Nagydobrony.
Op drie plaatsen waren er conferenti es 
voor ouderlingen en voor hun gezinnen. 
Binnen de classes zijn er in kleinere 
kringen mannendagen. Ze worden goed 
bezocht.
Een week lang is er elke dag in een an-
dere gemeente een evangelisati ebijeen-
komst. Samen met de ouderlingen-daar 
nodigen ze iedereen in een dorp uit voor 
de ’s avonds te houden evangelisati e-bij-
eenkomst. Hier klinken getuigenissen, 
liederen, woordverkondiging.

Deze gemoti veerde christenen wijzen ons 
op Ps. 91:4: “Onder zijn vleugels vindt u 
bescherming en een toevluchtsoord; zijn 
trouw is uw schild en weert de aanvallen 
van de tegenstander.”
Fundament weet zich met hen verbon-
den. Jaarlijks steunt Fundament het werk 
van de Ouderlingenbond. In de nu benar-
de situati e is er extra hulp geboden, zodat 
het werk van de ouderlingenbond binnen 
de kerken vooralsnog kan doorgaan.

Kleuterschool in Tivadarfalva
De kerk in Tivadarfalva (Oekraïne) wil 
goed kleuteronderwijs voor kinderen 
van Roma-ouders in de naburige dor-
pen Péterfalva and Tiszabökény. Doel 
is de kinderen beter voor te bereiden 
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Conferenties
Elk jaar zijn er in Oost-Europa conferen-
ti es voor predikanten en ouderlingen. 
Medewerkers van Fundament zijn daar 
bij en geven hun bijdrage.

Al lange ti jd is er contact tussen Ne-
derland en Oost-Europa. Conferenti es 
worden georganiseerd met als doel 
bezinning, nadenken over gereformeer-
de theologie en gemeenteopbouw. 
Oud- studenten uit Kampen zijn vaak de 
gastheer; enthousiaste predikanten die 
zich inzett en voor een gemeente met 
leden die als christen midden in het 
leven willen staan. Er zijn ontmoeti n-
gen in  Slowakije, Roemenië, Hongarije, 
Oekraïne. Gespreks onderwerpen zijn: de 
taak van ouderling en predikant, preken, 
rouwdiensten, eschatologie, huwelijks-
cursus, gemeenteopbouw, evangelisati e, 
etc.
Steeds wordt gezamenlijk nagedacht 
over de betekenis van deze conferenti es 
voor de toekomst.

Diaconale hulp
Ondersteuning vanuit Fundament richt 
zich op kwetsbare situati es. Het komt 
tot stand in overleg met partners in OE. 
Doel is ook om de inzet van kerken te 
sti muleren. Tevens is een evangeliseren-
de aanpak belangrijk. Hierna een paar 
van die projecten.

Vilmány, een veilig huis
In Vilmány, een dorp met een bevolking 
die voor 80% uit Roma bestaat, heerst 

diepe armoede. Er is veel kindersterft e, 
sociale problemen, gebrek aan elemen-
taire verzorging. Velen kennen God niet 
en leven zonder perspecti ef. Hier werkt 
de kerk van Göncruszka vanuit haar 
‘Gemeenschapshuis’. Ze begeleiden 
jongeren, geven medisch advies, voor-
lichti ng aan zeer jonge moeders, helpen 
die moeders met opvoeding van hun 
kleine kinderen, verstrekken maalti jden, 
faciliteren hygiëne. Elke zondag is er een 
kerkdienst. Langzaam bereikt men een 
deel van de mensen in het dorp.

Göncruszka, Talentschool

Onderwijs aan de ‘Talentschool’ ligt 
in verlengde van het werk in Vilmány. 
Gezocht wordt naar geborgenheid en 
conti nuïteit, waarbij Roma-kinderen en 
andere kinderen even belangrijk zijn. 
Christenen in Göncruszka zett en zich er 
voor in. School en Gemeenschapshuis 
willen geloofwaardig zijn. Dit stelt zware 
eisen aan projectleiding en team. De “Ta-
lent-basisschool” is er ook voor dorpen 
in de regio. Het aantal leerlingen neemt 
toe. Ze komen uit 12 dorpen in omgeving. 
Met een schoolbusje worden ze opge-
haald. (5 ritt en; de eerste groep is ca. een 
uur te vroeg op school. Leraren zijn er 
dan al voor opvang.). Fundament steunt 
dit leerlingenvervoer. Het is de enige ma-
nier om de kinderen op school te krijgen.
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Göncruszka, kleuterschool
De kleuterschool start in 2013. Aan-
vankelijk met 14 leerlingen. De belang-
stelling is groot. Met 40 leerlingen is de 
school nu volbezet. Intussen is de keuken 
van de kleuterschool volop in bedrijf. 
Fundament steunde de renovati e ervan, 
zodat men kan voldoen aan de over-
heidseisen.

Vaida, meer dan brood
Vaida ligt in het westen van Roemenië, 
ongeveer 30 km noordelijk van Oradea. 
Veel mensen daar leven op het bestaans-
minimum. Ook leven veel mensen aan de 

rand van de kerk. Het is moeilijk hen met 
het evangelie te bereiken. In Vaida zien 
christenen een kans voor evangelisati e 
met Woord en daad. Men wil bij mensen 
vertrouwen winnen voor contacten, ge-
sprek, evangelisati e. Een centrale keuken 
is het centrum van het project. De kerk 
werkt door het geven van voedselhulp 
(‘gaarkeuken’); tevens een diaconale 
taak. Zo komt men dicht bij mensen. Er 
ontstaan contacten, gesprekken; een weg 
voor ontmoeti ng.
Een oud gebouw is gerenoveerd; nieuw 
dak en nieuwe vloer. Later volgt een toi-
letgroep, verwarming, nieuwe kozijnen, 
betere verlichti ng, inrichti ng van een 
multi functi onele ruimte. Maar eerst is de 
keuken nodig en vervolgens de toilet-
groep. Met die keuken komt de mogelijk-
heid voor grootschaliger voedselhulp en 
ontmoeti ng met mensen in een afge-
schermde, verwarmde ruimte. De kerk 
in Vaida heeft  er onvoldoende middelen 
voor. Fundament geeft  hier hulp. De 
plannen krijgen steeds meer vorm.

Ouderenzorg in Beregszász
In Beregszász, in het zuidwesten van 
Oekraïne, biedt het bejaardenhuis een 
veilig thuis voor ouderen. De crisis in 
Oekraïne betekent een ramp voor veel 
ouderen. Er is grote armoede. Pensioe-
nen worden slecht uitbetaald. De infl ati e 
is enorm. Gasprijzen schieten omhoog. 
Ook andere brandstofprijzen (hout) vol-
gen. De maatschappij verhardt. Ouderen 
worden uit huis geplaatst. In die situati e 
heeft  men in Beregszász een christelijk 
bejaardenhuis; een tehuis waar christe-
nen een veilige plek vinden als ze oud en 
hulpbehoevend zijn. Om dat in stand te 
houden is veel inventi viteit en doorzet-
ti ngsvermogen nodig, alleen al als het 
gaat om basale dingen als licht, warmte, 
voeding, medische zorg. Kostbare en 
kwetsbare zaken in dit ontredderde land. 
Fundament steunt dit tehuis. »

Vaida

Het gebouw

Projectleiders Endre en Erzsébet Kondor

Keuken in ontwikkeling Eetzaal

Bewoners

Ingang
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Organisatie
Enthousiaste vrijwilligers zett en zich in 
voor het werk van Fundament.

De werkers binnen Fundament weten 
zich verbonden met medechristenen in 
Oost-Europa. Ze helpen studenten aan 
woonruimte in Kampen en bij het zoeken 
van hun weg in de Nederlandse maat-
schappij. Ze ondersteunen conferenti es, 
zett en projecten op de rails en helpen die 
onderhouden. Ideeën worden uitgewis-
seld, contacten versterkt, bijgepraat. 
Regelmati g zijn er goede contacten met 
de mensen in Oost-Europa.
Joop Lenti ng sloot een lange bestuur-
speriode af. Klaas Wierenga neemt zijn 
plaats in.
Op 27 augustus 2014 overleed Gert 
Broekhuizen. Vele jaren heeft  hij zicht 
ingezet voor het werk in Oost-Europa. 
We kijken er dankbaar op terug.

Vijf keer per jaar geeft  de ‘Nieuwsbrief’ 
een beeld van acti viteiten en projecten.

Het bestuur spreekt regelmati g met DVN 
over gezamenlijke projecten in Oost-Eu-
ropa. Met de TU-Kampen is er jaarlijks 
een gesprek over studentenzaken en 
internati onalisering van opleidingen. De 
Sti chti ng HOE is een gesprekspartner; er 
wordt gezocht naar projecten waar Fun-
dament en HOE elkaar kunnen aanvullen.

Financiën
Ook al kent de organisati e geen loonkos-
ten, toch kosten de acti viteiten veel geld. 
De steun van onze donateurs maakt het 
werk mogelijk. De ontvangsten bestaan 
voor het grootste deel uit gift en. In 2014 
ontvingen we € 106.100 aan gift en en 
legaten. In de tabel staan de gift en en 
legaten van de laatste jaren op een rij.
2014 is afgesloten met een nadelig 
saldo van ruim € 25.000. De begroti ng 
gaat bewust uit van een tekort. Op deze 
manier willen we een deel van de alge-
mene reserve inzett en voor het werk. In 
2014 zijn de uitgaven lager dan in 2013. 
Verhoudingsgewijs is het aandeel van de 
overheadkosten daardoor wat gegroeid. 
Echter de werkelijke kosten voor bestuur, 
administrati e en accountants zijn afgeno-
men naar € 16.200. Hetzelfde geldt voor 
de kosten van publiciteit die zijn afgeno-
men tot € 15.600.

Projectbijdragen worden alleen over-
gemaakt als afspraken door de ont-
vangende parti j zijn nagekomen; denk 
daarbij aan rapportages en jaarverslagen. 
Toezeggingen worden alleen gedaan als 
het geld daarvoor ook beschikbaar is. 
Verplichti ngen zijn dus nooit groter dan 
de beschikbare middelen.

´´´´´´
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