
FUNDAMENT ´´IránytüIránytü
N i e u w s b r i e f  v a n  s t i c h t i n g  F u n d a m e n t  j u n i  2 0 1 1

D

Ivancsó, die het werk pro deo doet. Het 
materiaal kan uit de giften uit Nederland 
betaald worden. We zijn dankbaar voor 
zijn toewijding.’

Zomer 2010 ging een delegatie van Fun-
dament naar Vilmány. Ze ontmoetten Le-
vente Sohajda en zijn vrouw Zsuzsa. Het 
zijn capabele en gelovige mensen die wat 
in hun mars hebben.

Sárospatak, 
een vervolg

Sinds 2007 werkt drs. Doedens als do-
cent aan de Theologische Academie in 
Sárospatak. De senaat van de Acade-

stichtingen uit Neder-
land, inzage in het mis-
sionaire werk van onze 
gemeenten. Toen ze 
onze worsteling zagen 
om in 2009 alle rekenin-
gen betaald te krijgen, 
beloofden ze vanaf 1 ja-
nuari 2010 voor vier jaar 
ons “vluchtheuvelhuis” 
te ondersteunen door 
exploitatiekosten te be-
talen; in eerste instantie 
gaat het om de nutskos-
ten. De burgerlijke ge-
meente die uitkeringen betaalt aan zeer 
arme gezinnen, had geen geld meer om 
voor de kinderen bij ons middageten te 
verstrekken. Die opdracht kwam dus bij 
ons terecht. Ook een eerdere sponsor 
van ons project trok zich terug. Hierdoor 
kwam de voortzetting van het project in 
gevaar. In december 2009 was de situatie 
zeer onzeker. We danken God, dat alles in 
orde gekomen is.
Fundament en De Verre Naasten onder-
steunen ook de ombouw van het verwar-
mingssysteem, waarvoor de materialen 
intussen aangeschaft worden. Hierdoor 
zijn we minder afhankelijk van gasleve-
ring. Voor de uitvoering zorgt br. István 

Roma-project Vilmány
De kleine kerk in Göncruszka straalt 
een christelijke boodschap uit in Vilmá-
ny, een dorp 3 km verder, waar 80 % van 
de bewoners Zigeuner zijn. Ds. Sohajda 
en zijn vrouw Zsuzsa werken daar met 
gemeenteleden en andere vrijwilligers. 
Sinds januari 2010 steunen Fundament 
en DVN dit project.

De kerk van Göncruszka (N-O Hongarije) 
gebruikt in Vilmány een gemeenschaps-
huis voor evangelisatie in brede zin. Dit 
gebouw heeft een vluchtheuvelfunctie; 
een plek waar ruimte is voor gesprek, on-
derwijs, vorming, spel. Ook een plek waar 
mensen in nood heen kunnen. Daar is 
een luisterend oor, zorgvuldige aandacht. 
Deze vluchtheuvel heeft zijn plek binnen 
de gemeenschap veroverd; een resultaat 
van jaren hard werken. Evangelisatie met 
hart, hoofd en handen. Aandacht voor de 
ander. Dat is nieuw voor de mensen in 
Vilmány en vooral voor de jongeren daar. 
Hunmaatschappij kent nauwelijks verant-
woordelijkheden en afspraken.

In het jaarverslag van de kerkenraad van 
Göncruszka is te lezen:
’In de loop van het jaar kregen Funda-
ment en De Verre Naasten, gereformeerde 

Fundament werkt voor christenen in 
Oost-Europa. Doelen zijn:

–  studie en bijscholing voor theo logen uit Oost-Europa aan de ThU 
in Kampen;

–  conferenties voor ambtsdragers in Oost-Europa;
–  cursussen voor scholing van ambtsdragers en docenten;
–  versterken van opleidingen, zoals de Theologische Academie in 

Sárospatak en de opleiding Godsdienstleraren in Cluj;
–  diaconale hulp aan studenten;
–  ondersteuning van evangelisatiewerk.

Donateurs en betrokken medewerkers werken hieraan. Dit verslag 
geeft er een beeld van.

Bestuursverslag 2010

Vilmány

Gemeenschapshuis



mie wil hem graag benoemen in dienst 
van de Academie. Men vroeg Funda-
ment om hen daarvoor de tijd te geven.

Het werk van drs. Doedens in Sárospatak 
is mogelijk, doordat Fundament zich sa-
men met DVN en andere sponsors zich er 
voor inzetten. Op deze manier wordt een 
bijdrage geleverd aan de versterking van 
het gereformeerde karakter van de kerken 
daar. In eerste instantie liep de werkperi-
ode van Doedens tot 1 september 2010. 
Echter zijn werk in Sárospatak is nog niet 
af. De senaat van de Academie wil graag 
dat hij in Sárospatak kan blijven werken.

Een bestuursdelegatie sprak met de se-
naat in Sárospatak. Men toonde zich en-
thousiast over Doedens’ werk. Funda-
ment kreeg het dringende verzoek om 
het project te verlengen, zodat Doedens 
zijn promotieonderzoek kan afronden. 
Na promotie ziet de senaat mogelijkheid 

aan Doedens een dienstbetrekking aan 
te bieden, zodat hij aan de Academie 
verbonden kan blijven. Volgens de senaat 
betekent zijn werk versterking van de ge-
reformeerde theologie, zoals de Academie 
die voorstaat. Ook de verbetering van 
internationale contacten is een belangrijke 
steun voor de Academie.
Fundament besloot hierin mee te gaan, 
mits er medesponsors gevonden zouden 
worden. Dit laatste is gelukt. Het project is 
nu verlengd tot 31 december 2012.

Studeren in Kampen
Een speerpunt van het Fundament-
werk is studenten en predikanten uit 
Oost-Europa naar Nederland laten ko-

men voor 
theologi-
sche studie.

Fundament 
huurt twee 
huizen in 
Kampen. 
Daarin wo-

nen de Oost-Europese studenten met hun 
gezinnen. Een enthousiast team van vrij-
willigers in Kampen helpt hen hun plaats 
te vinden in de Nederlandse samenleving. 
Momenteel woont aan de Wederiklaan de 
familie Hotorán; aan het Fluitekruid de 
familie Gede.
De familie Hotorán komt uit Szeged in 
Hongarije. Gábor, die hier een jaar stu-
deert, en zijn vrouw Margit hebben drie 
kinderen: Mirjam (4 jaar) en de tweeling 
Simon en Greta (2 jaar). Gábor studeert 
bij prof. Barend Kamphuis. Hij verdiept 
zich in het werk van een Hongaarse dog-
maticus, dat o.a. teruggaat op het werk 
van de Nederlandse dogmaticus Herman 
Bavinck.
De familie Gede komt uit Kolozsmonostor, 
een wijk van Cluj in Roemenië. In novem-
ber kregen Csongor en zijn vrouw Adel 
een zoontje, dat in Kampen is geboren: 
Andras Zsolt. Csongor studeert bij dr. Ste-
fan Paas missiologie en kerkplanting met 
bijzondere aandacht voor kerkelijk jeugd-
werk. Een vraag daarbij is: hoe breng 
je het evangelie in een post-christelijke 
samenleving.

Student in Cluj
Jonge mensen die in Roemenië theolo-
gie studeren moeten hard werken; stu-

deren, maar ook nog 
(gedeeltelijk) zor-
gen voor het eigen 
levensonderhoud. 
Fundament helpt hen 
hiermee.

Binnen het Project 3.0 
’Ondersteuning the-
ologiestudenten Cluj’ 
staan sponsors rond 
deze studenten.
Aan het begin van het 

studiejaar 2010-2011, vooruit lopend op 
de bijdrage van de sponsors, is weer een 
bedrag overgemaakt (€ 9.000,–) aan prof. 
Kelemen Attila in Cluj. Hij coördineert de 
steun aan de studenten. Vanuit Cluj krij-
gen we regelmatig berichten. Studenten 
geven een schets van het studieverloop 
en bedanken de sponsors.

Opleiding voor 
godsdienst leraren 
in Cluj

Fundament en de Gereformeerde Ho-
geschool in Zwolle hielpen vanaf 2000 
de opleiding voor gereformeerde gods-
dienstleraren aan de universiteit van 
Cluj. Doel was de aanpassing van de 
studie aan de huidige onderwijseisen. 
Dit project is nu afgerond.

Tien jaar geleden ontmoetten medewer-
kers van de GH-Zwolle prof. dr. Molnár 
János in Cluj. Volgens hem is het niet 
genoeg alleen predikanten op te leiden 
om de jongeren van na de Communis-
tische periode te bereiken. Predikanten 
gaven godsdienstonderwijs op staats-
scholen. Dit werk vroeg versterking. De 
faculteit startte met een opleiding voor 
godsdienstleraar. Er was gebrek aan al-
les: schoolborden, papier, meubilair. 
 Docenten waren vaak parttimers die 
naast hun werk aan de predikantenop-

Doedens Kampen Studenten

Collegezaal



tolken treden Nederlands sprekende col-
lega’s op (die in Nederland gestudeerd 
hebben). Soms houdt een collega-daar 
een co-referaat naast de Nederlandse 
verhalen. Daarna wordt er doorgepraat. 
Ook een maaltijd hoort er meestal bij. Per 
conferentiereis zijn er ca. zes ontmoetin-
gen op verschillende plaatsen. Gespreks-
thema was ondermeer de Bergrede.

Regelmatig komt de vraag op, of deze ge-
spreksreizen zinvol blijven. Nog steeds is 
de conclusie dat dit het geval is. Wel ver-
andert het karakter van de ontmoetingen. 
Het initiatief en de invulling ligt steeds 
meer in Oost-Europa. Fundament-mensen 
willen daarbij dienstbaar zijn.

Presbyter-congres
De presbyterbond in Roemenië organi-
seerde, samen met de ouderlingenbond 
uit Hongarije, in Tirgu Mures (Roeme-
nië) een congres over het ambt van de 

ouderling. 
Funda-
ment was 
uitgeno-
digd om er 
actief bij te 
zijn. Prof. 

Te Velde uit Kampen sprak er over de 
plaats van de ouderling.

Prof. Attila Kelemen was gastheer en tolk. 
De bijdrage van Te Velde werd met waar-
dering ontvangen en leverde ook discus-
sie op. Het congres werd getrakteerd op 
een optreden van kerkkoren, waaronder 
een jongerenkoor. Op zondag werd het 
congres besloten met een kerkdienst, 

leiding dit werk onbetaald deden. Er was 
weinig samenhang in het onderwijs. De 
mensen hadden echter wel passie voor 
dit werk.

10 jaar later
De overheid erkent nu de opleiding. Heeft 
die zelfs als voorbeeld voor anderen ge-
steld. Daardoor is er nu ook een beperkte 

subsidie. De kleine opleiding is inhoudelijk 
gegroeid. Dat zie je in een goed onder-
wijsprogramma, een staf met tien fulltime 
krachten en een aantal parttimers. Het on-
derwijs wordt 
gemotiveerd 
en gevarieerd 
gegeven met 
vernieuwende 
werkvormen. 
Dit is vooral 
het resultaat 
van de inzet 
uit Zwolle. De 
opleiders in 
Cluj hebben de hulp van Fundament en de 
GH-Zwolle bijzonder gewaardeerd. “Jullie 
brengen kleur in onze grijze onderwijswe-
reld”, zeiden ze.
Door de inzet van de GH-Zwolle en met 
de steun van Fundament kon een gemo-
tiveerde faculteit vanaf 2000 een verbete-
ringstraject voor de opleiding doorlopen.

Gespreksreizen
Een speerpunt van Fundament is het 
houden van gespreksreizen. Predikan-
ten, ouderlingen ontmoeten elkaar tij-
dens conferenties in Slowakije, Honga-
rije, Roemenië. Doel is: versterking en 
bemoediging.

Tijdens een conferentie ontmoeten Ne-
derlandse en 
regionale predi-
kanten en/of ou-
derlingen elkaar. 
Het aantal deel-
nemers varieert 
van 7 tot 40. Als 

waarin bisschop Pap Géza (ook een oud-
Fundamentstudent) voorging.

Ouderling in Oekraïne
In augustus spraken bestuursleden van 
Fundament met het bestuur van de ou-
derlingenbond van de Gereformeerde 
Kerk in Oekraïne. Het was een her-
nieuwd contact.

Ouderlingenbonden zijn er in Hongarije, 
Roemenië en ook in Oekraïne. Met die 
bonden heeft Fundament contact. Steeds 
meer doen de ouderlingen pastoraal werk. 
Lang waren zij alleen de materiële kerk-
meesters. Vorming van ouderlingen is nu 
een belangrijk punt. Dan gaat het om bij-
belkennis, aanpak van huisbezoeken, zie-
kenbezoek, preekbespreking, enz. De ou-
derlingenbonden zetten zich daarvoor in. 
Ook in Oekraïne. Men organiseert ouder-
lingenconferenties. Er verschijnt een ou-
derlingenblad. Er zijn cursussen, bijv. aan 
de Theologische Academie in Sárospatak. 
Fundament draagt bij in de kosten voor 
deze cursus.

Een aantal jaren stond dit contact op een 
laag pitje. Een bestuursreis in juni 2009 en 
de ontmoeting in augustus 2010 leidde tot 
hernieuwd contact. Doelstellingen raken 
en overlappen elkaar; dan is het belangrijk 
om samen te werken aan het versterken 
van het bijbels-confessionele karakter van 
de Hongaarstalige gereformeerde kerken. 
Fundament steunt de uitgave van het ou-
derlingenblad.

Habilitatie prof. 
Enghy Sándor

In juni 2010 promoveerde dr. Enghy 
Sándor. Hij sloot een periode van stu-
die af, die gedeeltelijk in Kampen, met 
steun van Fundament, plaats vond. 
Deze promotie betekent een verster-
king van de positie van de Academie in 
Sárospatak.Op reis

Bestuur Presbyterbond
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Legaten:
Indien u een legaat wilt nalaten kunt 
u de volgende zinsnede in een testa-
ment laten opnemen: “Ik legateer vrij 
van rechten en kosten aan de Stichting 
 Fundament een bedrag € .... “.

´´FUNDAMENTIránytüIránytüEen habilitatie is een promotie die in som-
mige landen na de ’gewone’ wetenschap-
pelijke promotie komt. Zonder bevoegde 
docenten met habilitatie kan een univer-
siteit niet bestaan; voor de officiële erken-
ning door de overheid zijn hoogleraren 
met habilitatie nodig. Ook de subsidiëring 
door de overheid is er van afhankelijk. 
Deze habilitatie versterkt dus de positie 
van de universiteit van Sárospatak.

Financiën
De jaarrekening over 2010 schetst een 
positief beeld. Er kwamen naast de 
donaties ook giften en legaten binnen. 
Dank zij deze steun kunnen we ons 
werk verantwoord vorm geven.

Fundament werkt voor christenen 
in Oost-Europa.

Werkt u mee?
info@stichting-fundament.nl

Voor steun aan de Academie in 
Sárospatak waren er voldoende 
medesponsors. Een deel van de 
projectkosten loopt door tot en 
met 2013; voor deze kosten zijn 
toezeggingen. Doordat enkele 
andere projecten later startten, 
zijn een deel van de uitgaven 
daarvoor verschoven naar 2011. 
Dat is van invloed op het re-
sultaat van 2010. Uiteindelijk 

sluiten we 2010 af met een resultaat van 
60.000 euro. Dit bedrag komt overeen met 
het bedrag dat in 2011 als extra bijdrage 
nodig is voor de uitgestelde projecten die 
dan zijn gaan lopen.
In 2010 is 90% van de bijdragen ingezet 
voor projecten; 6% wordt uitgegeven aan 
publiciteit, waaronder deze nieuwsbrief. 
De beheerskosten blijven beperkt tot 4%; 
bijzonder laag, vooral dankzij de inzet 
van vrijwilligers; Fundament heeft geen 
betaalde krachten in dienst.
Het bestuur bedankt alle gevers hartelijk 
en vraagt hen het werk van de Stichting 
Fundament te blijven steunen.

Bestuursleden
Het bestuur van Fundament is voltallig. 
Ds. Gert Meijer is benoemd. Hij kent het 
werk van Fundament en was er al eerder 
nauw bij betrokken. De penningmeester, 
drs. Gerard Wildeboer verliet na zes jaar 
het bestuur. Zijn deskundigheid zette hij 
in voor een goed lopende administratieve 
organisatie. Deze plaats wordt nu inge-
nomen door de heer John de Leeuw. Het 
bestuur is blij met de inzet die de vertrok-
ken bestuursleden gaven voor het werk 
van Fundament. De nieuwe bestuursleden 
krijgen een hartelijk welkom.

Terug blik
In 2010 konden we, samen met mede-
christenen in Oost-Europa, werken aan 
de ondersteuning van het christelijk leven 
binnen de kerken daar. Dit was mede 

mogelijk dank 
zij de trouwe 
steun van onze 
donateurs en 
de enthousias-
te inzet van tal 
van Fundament-vrijwilligers. We zijn er blij 
mee en danken God daarvoor.

Huis in Roemenië


