
Een land verscheurd door oorlog, 
spanningen, verdriet, economische 
malaise. Ook een land waar christe-
nen zich willen inzetten voor hun 
medemens.

Aan Gyurkó Miklós de voorzitt er van die 
ouderlingenbond in het zuidwesten van 
Oekraïne vragen we naar de situati e in 
zijn land en naar de invloed daarvan op 
het leven van christenen. Hij schetst een 
somber beeld. De toekomst is onzeker. 
Veel mensen zijn hun werk en hun inko-
men kwijt. Bedrijven gaan failliet, omdat 
er geen afzetmarkt meer is. Intussen 
wordt de opkomstplicht voor militaire 
dienst verzwaard en is er verdriet om 
gesneuvelde zonen, echtgenoten, vaders.

Overleven is een eerste uitdaging gewor-
den. Mensen zijn steeds meer op zichzelf 
gericht. Er zijn schrijnende voorbeelden 
van kinderen die het huis waarin hun ou-
ders wonen verkopen om zelf uit te kun-
nen wijken naar het buitenland. Zwakken 
in de samenleving komen in de knel.
Dit gaat niet voorbij aan de kerken.
Ook in de kerk neemt de betrokkenheid 
op de medemens af. Eigen problemen 
vragen steeds meer de aandacht. Het 
werk van de ouderlingenbond lijdt hier 
onder. Bestuursleden trekken zich terug 
vanwege persoonlijke zorgen en zorgen 
voor gezin.

Fundament steunt jaarlijks het werk van 
de Ouderlingenbond. In de nu benarde 
situati e heeft  Fundament extra hulp 
geboden, zodat het werk van de ouder-
lingenbond binnen de kerken vooralsnog 
kan doorgaan.

Jaarverslag
Er waren in 2014 positi eve en negati eve 
ervaringen. Negati eve ervaringen hebben 

betrekking op de plaats waar we wonen. 
Van de ene op de andere dag kan die 
plek veranderen in een slagveld. Van het 
ene op het andere moment kunnen hon-
derden mensen sterven, of zelfs duizen-
den, omdat de slechtheid van mensen 
de overhand krijgt. Als we dit zien, schiet 
ons een zin te binnen uit een van onze 
liederen: “We weten niet wat komt, mor-
gen is een geheim!”. Maar het is goed om 
te weten dat het ook in die situati e waar 
is wat in Romeinen 3:10 staat: “Iedereen 
die de naam van de Heer aanroept, zal 
gered worden.” Dit hebben we dit jaar 
ervaren. Op die bewaring willen we ook 
bouwen in 2015. We weten dat wat er 
met ons christenen gebeurt, onze Heer 
daar alles over weet.

In datzelfde jaarverslag schrijft  hij: Aan 
het begin van 2014 maakten we in drie 
richti ngen plannen. In de loop van het 
jaar hebben we aan de uitvoering er van 
gewerkt. Ouderlingen-opleiding, confe-
renti es en straatevangelisati e.

Ouderlingen-vorming
De cursussen zijn gehouden in het 
Sion-centrum in Rát. Onder Gods genade 
konden dit jaar in juni 26 ouderlingen de 
cursus afronden. Op 15 juni kregen ze 
op de ouderlingen-zondag het certi fi caat 
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van deze cursus in een kerkdienst in 
Nagydobrony. Deze ouderlingen-zondag 
is intussen een traditi e geworden in het 
leven van onze ouderlingen.

Conferenties
In de drie kerkdistricten waren er confe-
renti es. Afzonderlijke voor ouderlingen 
en voor gezinnen van ouderlingen. In die 
kerkdistricten hielpen we bij de voorbe-
reiding van mannendagen. Die zijn er op 
classicaal niveau en binnen de classes 
in kleinere kringen. Vooral die kleinere 
kringen worden goed bezocht.

Straatevangelisatie
Dit is voor de derde keer opgepakt. Een 
week lang organiseren we bijeenkomsten. 
Elke dag in een andere gemeente. ’s Och-
tends komen we met een paar mensen in 

een gemeente en samen met de ouder-
lingen daar nodigen we iedereen in het 
dorp uit voor de ’s avonds te houden 
evangelisati e-bijeenkomst, Die wordt dan 
op het drukste punt van het dorp buiten 
op straat belegd. Hier klinken getuigenis-
sen, liederen en woordverkondiging.

Kerkelijke organisatie
Naast dit werk, nemen we deel aan de 
synode en werken in classicale zendings-
deputaatschappen.

Afrondend
Ten slott e schrijven deze gemoti veerde 
christenen: We wensen u voor het jaar 
2015 de zegen, hoop en genade van 
Jezus Christus, die ons leven tot nu toe 
bewaarde. Laten ons de woorden van 
Ps. 91:4 versterken: “Onder zijn vleugels 
vindt u bescherming en een toevluchts-
oord; zijn trouw is uw schild en weert de 
aanvallen van de tegenstander.” We zijn 
blij dat uw bestuur ons jaarlijks bezoekt 
en informeert, zodat wij u kunnen vertel-
len over onze situati e.

Fundament weet zich ver bonden met 
medechristenen in  Oekraïne.

Ouderlingenconferentie

Evangelisatie

In Vaida zien christenen een kans voor evangelisatie en maatschappelijke hulp; 
evangelisatie met Woord en daad. Door hulp vanuit de kerk wil men bij een brede 
groep mensen vertrouwen winnen voor contacten, gesprek, evangelisatie. Een 
centrale keuken is het centrum van het project.

Vaida is een wat geïsoleerd gelegen dorp 
in het westen van Roemenië, ongeveer 
30 km noordelijk van Oradea. Veel mensen 

daar leven op het bestaansminimum. Ook 
zijn er veel randkerkelijken. Het is moeilijk 
hen met het evangelie te bereiken. De kerk 

Vaida; ‘Meer dan brood’
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ziet een kans door middel van een vorm 
van voedselvoorziening (‘gaarkeuken’); 
tevens een diaconale taak. Er ontstaan 
contacten, gesprekken; een weg voor 
ontmoeti ng.

Om dit verder vorm te geven werkt de 
kerk van Vaida aan een ‘gemeentehuis’. 
Een huis waar ruimte is om te komen 
eten, waar brede aandacht is voor 
mensen, waar gewerkt kan worden aan 
de resocialisati e van mensen. Als het 
gebouw verder gereed is wil men ook 
ontmoeti ngen met jongeren organiseren. 
Tevens wordt gedacht aan bijeenkomsten 
voor weduwen en bejaarden. Een brede 
diaconale gedachte.

Er was een oud gebouw met voldoende 
ruimte. De renovati e er van is opgepakt; 
een nieuw dak en een nieuwe vloer. Later 
volgt dan een toiletgroep, verwarming, 
vervanging van slechte kozijnen, betere 
verlichti ng, inrichti ng van een multi func-
ti onele ruimte voor groepen.
Maar het eerst noodzakelijke is de keu-
ken en vervolgens de toiletgroep. Daarna 
de rest. Met die keuken komt de moge-
lijkheid er voor grootschaliger voedsel-
hulp. En tevens voor ontmoeti ng met 

mensen in een afgeschermde en mogelijk 
ook verwarmde ruimte.

De kerk in Vaida heeft  onvoldoende 
middelen om het gebouw geschikt te ma-
ken. Het project vroeg dringend om een 
hulp-injecti e. Fundament geeft  hier hulp. 
Het project krijgt nu steeds meer vorm.

Projectleiders zijn Endre en Erzsébet 
Kondor.
Endre studeerde een paar jaar gele-
den op uitnodiging van Fundament 
in  Kampen. Mensen van Fundament 
spraken met hen. Ze ontmoett en daar in 
Vaida een paar gemoti veerde mensen, 
die bewogen zijn met hun medemensen.

Jaarverslag 2014
In hun jaarverslag schrijven ze:
Goddank, dit jaar, 2014 mochten wij een 
belangrijk deel van ons plan – inrichti ng 
van de nieuwe keuken in het grote ont-
moeti ngsgebouw – uitvoeren. De hulp 
van Sti chti ng Fundament was belangrijk. 
Hiervan konden we een deel van de 
kosten van de bouwmaterialen betalen, 
zoals vloersteen, lijm, verf, etc.

Bedoeling is dat het gebouw in de toe-
komst multi funkti oneel wordt. Dus een 
centrale keuken, maar ook een zaal voor 
de gemeente waar evenementen worden 

georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld in sep-
tember 2014. Toen was er op zondagmid-
dag een samenkomst met de bejaarden 
van ons dorp. Daar hadden wij een korte 
dienst, en daarna koffi  edrinken en ruimte 
om met elkaar te praten. Er waren meer 
dan 60 mensen. Velen komen wel naar 
die samenkomst maar nog niet regelma-
ti g naar de kerk. Ook is er een nieuwe 
ontwikkeling. In Rosiori/Biharfélegyháza 
is een aft erschool-programa begonnen. 
Sinds 1 oktober koken we daarvoor 
24 kinderporti es extra.

We van plan om komend voorjaar de 
toilet-groep klaar te maken. We willen 
dan jullie steun besteden aan het kopen 
van de materialen (tegels, waterleiding, 
sanitair, etc.). Ook willen we de grote 
(eet)zaal opknappen. Voor dit deel van 
de project hebben wij een aanbod van 
een werkvakanti e in de zomer door de 
bemiddeling van Sti chti ng HOE.
Wij zijn dankbaar voor jullie steun. Harte-
lijk bedankt daarvoor!

Het gebouw

Keuken in ontwikkeling

Projectleiders

Ds. Kondor voor ‘zijn’ preekstoelKerk van Vaida
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Beregszász ligt in het zuidwesten van 
Oekraïne. Het bejaardenhuis daar 
biedt een veilig thuis voor ouderen; 
een huis waar ze als christen be-
schermd kunnen leven.

De crisis in Oekraïne betekent een ramp 
voor veel ouderen.
Er is grote armoede. Pensioenen worden 
slecht uitbetaald. De infl ati e is enorm; 
in een half jaar 60%. Gasprijzen gaan 
omhoog. Ook andere brandstofprijzen 
(hout) volgen. Aangekondigd is dat 
wijken van de stad alleen op bepaal-
de dagen stroom hebben. De maat-
schappij verhardt. Ouderen worden uit 
huis geplaatst. In die situati e wordt in 
Beregszász een christelijk bejaardenhuis 
in stand gehouden. Een tehuis waar 
christenen een plek vinden als ze oud en 
hulpbehoevend zijn.
Fundament steunt dit tehuis en sprak 
met het bestuur.

De crisis in Oekraïne treft  direct de 
exploitati e van het bejaardenhuis, alleen 
al als het gaat om basale dingen als licht, 
warmte, voeding, medische zorg. Kostba-
re en kwetsbare zaken in dit ontredderde 
land. De overheid biedt nauwelijks hulp.

Bejaardenhuis Beregszász

Bewoners

Ingang

Boerderij

Boomgaard

Eetzaal

Nagy Béla van het Diakonaal Centrum 
heeft  inmiddels voor het tehuis een 
stroomgenerator aangeschaft  om 
stroomloze dagen te overbruggen. Op de 
eigen boerderij en in de boomgaard van 
het tehuis verbouwt men zoveel mogelijk 
zelf de nodige levensmiddelen.

De eigen bijdrage van de bewoners uit 
hun pensioenen is lang niet kostendek-
kend. Het Diaconaal Steunpunt helpt 
waar dat kan. De kerken in de Subkarpa-
ten hebben maar weinig ruimte voor een 
extra bijdrage voor de instandhouding 
van het tehuis. De kosten voor levens-
onderhoud zijn ook in die gemeenten 
gestegen.
Hulp van buitenlandse sponsors is nu van 
levensbelang.
Toen de Zwitserse organisati e H��� 
hoorde dat Fundament het tehuis steunt 
en een hulpcontract met het bestuur van 
het tehuis in Beregszász gesloten geeft , 
besloot men om ook zelf hulp te geven.

Een somber beeld. Maar tegelijk ook een 
beeld van mensen en organisati es die er 
voor gaan om oude mensen niet in de 
kou te laten zitt en.
Fundament draagt er zijn steen aan bij.

´´´´´´
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