
In Kampen studeren twee studenten 
uit Oost-Europa. Anderen zijn thuis 
bezig hun studie af te ronden. Jaap 
Doedens promoveerde in Kampen en 
Hotorán Gábor rondde zijn master-
studie af.

Promotie
In december 2013 promoveert Jaap 
 Doedens aan de Theologische univer-
siteit in Kampen.
Sinds 2007 werkt dr. Jaap Doedens als 
docent aan de Theologische Academie in 
Sárospatak. Deze acti e is gestart als pro-
ject van Fundament, mede gesponsord 
door anderen. Het is een uitwerking van 
de taak van Fundament om de kerken in 

Studie
Bestuursverslag 2013

Oost-Europa te helpen hun gereformeerd 
karakter te versterken. Doedens bleek er 
op zijn plaats. Als begaafd en zelfstandig 
theoloog met een gereformeerde over-
tuiging doet hij in Sárospatak vruchtbaar 
werk. Hij zet zich ook in voor internati o-
nale contacten, zoals met de TU- Kampen. 
Op 19 december 2013 promoveert 
Doedens in Kampen. Hiermee is de 
weg geëff end voor een benoeming aan 
de Academie. De senaat ziet een wens 
vervuld. Fundament en de medespon-
sors van dit ‘project Sárospatak’ kijken 
met dankbaarheid terug op een geslaagd 

 project met meerwaarde voor de oplei-
ding van gereformeerde predikanten.

Studeren in Kampen
Kerntaak van Fundament is onder meer 
het sti muleren van Gereformeerde 
theologie door het faciliteren van studies 
voor theologen uit OE aan de Theologi-
sche Universiteit Kampen. Studenten met 
hun gezin worden uitgenodigd voor een 
verblijf in Kampen.”

Hotorán Gábor
Op 23 januari 2014 rondt ds. Hotorán 
Gábor zijn masterstudie in Kampen af. Na 
zijn studiejaar in Kampen gaat hij in 2011 
terug naar zijn eigen gemeente in de om-
geving van Szeged met de opgave om zijn 
afstudeerscripti e nog af te ronden. Een 

Fundament zet zich in voor 
christenen in Oost-Europa
•  theologen uit Oost-Europa stu-

deren aan de TU-Kampen;
•  cursussen voor ouderlingen en 

docenten;
•  versterking van de Theologische 

Academie in Sárospatak;
•  diaconale steun aan studenten 

en docenten.
•  hulp bij evangelisatiewerk;
•  steun voor ouderenzorg;
•  werk onder Roma;
•  conferenties voor predikanten 

en ouderlingen.

Dit kan dank zij inzet van vrijwil-
ligers en steun van donateurs.

FundamentFundamentFundamentFundamentFundamentFundament´´´´´´
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zware taak voor een predikant in Oost-Eu-
ropa die naast zijn taak als prediker en 
pastoraal werker ook allerlei neventaken 
heeft . Toch lukt het. Met Gábor zijn we 
blij met deze afronding.

Szabolcs Kovács
In de periode 2012-2013 studeert ds. 
Szabolcs Kovács uit Nyárádszeinti mre, 
Roemenië, in Kampen. In augustus pakt 
hij zijn werk in zijn gemeente weer op. 
De afronding van de studie vraagt nu 
thuis aandacht.

Batizán Attila
In augustus komt ds. Bati zán Atti  la uit 
Szentgerice (Roemenië, in de buurt van 

Tirgu Mures) met zijn gezin in Kampen. 
Bati zán Atti  la studeerde aan de Theolo-
gisch Academie in Cluj. Hij studeert Mis-
siologie. Zijn promoti eonderzoek draagt 
de ti tel: ‘Church and Diaspora’. Hij vroeg 
daarom aan Fundament om het mo-
gelijk te maken de master ‘Missionaire 
Gemeente’ in Kampen te kunnen volgen. 
Atti  la woont hier samen met zijn vrouw 
en hun drie kinderen.

Béla Császár
In augustus 2012 komt ds. Béla Császár 
uit Magyarózd (Roemenië) naar Kampen. 
Hij zegt hierover: “Het is een uitdaging 
te voldoen aan de hoge eisen hier. Ik ben 
ook blij met de Nederlandse les. Tijdens 
de colleges kreeg ik een breder zicht op 
prakti sche theologie, het westerse Pro-
testanti sme en predikantschap. Ik weet 
dat mijn beroep onder druk staat van 
het moderne leven. Het was nieuw voor 
mij dat ook andere mensen hetzelfde 
ervaren. De studie maakt me bewust dat 
goed onderzoek de helft  van het succes 

is.” Thuis werkt hij aan de afronding van 
zijn studie.

Kelemen Csongor
Sinds voorjaar 2013 studeert Csongor 
Kelemen in Kampen. Vanaf september 
2013 volgt hij de master ‘Missionaire Ge-
meente’. In die eerste maanden doet hij 
literatuurstudie voor de masterscripti e, 
die hij in Cluj moet afschrijven. Csongor 
meldt: ‘De contacten met professoren 
en studenten in Kampen waardeer ik 
enorm. Mijn doel is om verschillende 
predikingssti jlen te onderzoeken en te 
zien wat de uitwerking ervan kan zijn op 
de gemeente. Voor het verkondigen van 
Gods woord is authenti citeit belangrijk, 
eerlijkheid. Ik denk dat het overdragen 
van het Evangelie alleen van hart tot 
hart, van ziel tot ziel kan gebeuren.”

Opleiding in Oost-Europa
Een van de kerntaken van Funda-
ment is het versterken van oplei-
dingsinstituten.

Sárospatak
Aan de Theologische Academie in Sáros-
patak werkt dr. Jaap Doedens als docent. 
Het is een project van Fundament, 
gesteund door medesponsors. Dit project 
loopt eind 2013 af. Na zijn promoti e komt 

dr. Doedens in dienst van de Academie. 
Hij blijft  als adviseur betrokken bij het 
werk van Fundament.

Cluj
Jonge mensen die in Roemenië theo-
logie studeren moeten hard werken; 
studeren, maar ook nog (gedeeltelijk) 
voor het eigen levensonderhoud zorgen. 
Fundament helpt daarbij. Prof. Kele-
men Atti  la coördineert de steun aan de 
studenten.
Onderdeel van de studie daar is een 
prakti jkstage. Om de paar weken gaat 
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Kelemen met vier studenten prakti sch 
aan het werk in Inaktelke, een dorpje 
met 400 gemeenteleden. Doel is studen-

ten te leren hun kennis toe te passen 
binnen een gemeente. Op vrijdagavond 
leiden ze bijbelstudiegroepen voor 
gemeenteleden. Zaterdag bekijken 
ze de kerkelijke administrati e. ’s Mid-
dags geven ze les aan verschillende 
leeft ijdsgroepen. Zaterdagavond is de 
weekafsluiti ng waar een student een 
meditati e verzorgt. Op zondagmorgen 
verzorgen de studenten de eredienst. 
Zondag middag is de leerdienst en 

de zondagsschool van de kinderen. 
 Fundament draagt bij in de kosten van 
dit werk.

Conferenties
Elk jaar organiseren kerken in 
Oost-Europa conferenties voor pre-
dikanten en ouderlingen. Medewer-
kers van Fundament zijn daar bij en 
geven hun bijdrage. Al zo’n 40 jaar 
is er zo contact tussen Nederland 
en Oost- Europa. Doel is bezinning, 
nadenken over gereformeerde theo-
logie en gemeenteopbouw. Oud-stu-
denten uit Kampen zijn er dikwijls 
gastheer.

Er zijn ontmoeti ngen in Slowakije, 
Roemenië, Hongarije, Oekraïne. Ge-
spreksonderwerpen zijn: de taak van 
de ouderling samen met de predikant, 
preken, rouwdiensten, eschatologie. 
Dit jaar het thema ‘Heidelbergse Ca-
techismus’. Via de conferenti es is er een 
ontmoeti ng met kerken en ambtsdragers 
die in dezelfde gereformeerde traditi e 
staan. Jaarlijks vindt een evaluati e plaats 

en wordt nagedacht over de aanpak van 
dit werk.

Een paar citaten uit rapporten van confe-
renti ebezoekers:

Vaida
Hier woont en werkt ds. Gondor Endre. 
Hij studeerde een paar jaar geleden in 
Kampen. Hij opent de conferenti e met 
een referaat over de plaats van de HC in 
de Hongaars-Roemeense kerken. Het is 
nog steeds het leerboek voor de jeugd.

Satu Mare
Hier woont en werkt ds. Keresztúri Sán-
dor. Ook een oud-student uit Kampen. 
Keresztúri opent de conferenti e met 
Psalm 90. Voor hem horen Psalm 90 en 
Zondag 1 bij elkaar. Deze conferenti e legt 
het accent op de relati e tussen de HC en 
de catechese.

Inaktelke
Het vijfde studiejaar van de Theologische 
Academie in Cluj is aanwezig: 12 studen-
ten. Verder 4 predikanten uit het district. 
Kelemen Atti  la leert de deelnemers een 
berijming in drie couplett en van HC-Zon-
dag 1, op een voor Hongaren bekende 
melodie. Er wordt gesproken over de 
 historische bedoeling van de catechis-
mus.

Cluj
Deze conferenti e staat onder leiding 
van ds. Gede Csongor, een oud-stu-
dent uit Kampen. De conferenti e 
begint met een overdenking van de 
verwachti ngen die mensen van de kerk 
hebben. Het gesprek over de HC gaat 
vooral over de probleemvelden rond 
de HC. Er is behoeft e aan didacti ek 
van de catechese en aan eigenti jds 
 materiaal.
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Pastorale diaconale ondersteuning 
vanuit Fundament is gericht op 
kwetsbare maatschappelijke situa-
ties. Hulp komt tot stand in overleg 
met partners in OE. Doel is ook om 
de diaconale inzet van kerken te 
stimuleren. Tevens is een evangelise-
rende aanpak belangrijk. Hierna een 
paar projecten.

Vilmány, een veilig huis
Het gemeenschapshuis in Vilmány, 
initi ati ef van de kerk van Göncruszka, 
bruist van acti viteiten rond Roma-kin-
deren uit de omgeving. Ze vinden er 
een veilig huis waar ze hulp krijgen op 
hun weg naar volwassenheid. Intussen 

startt e een nieuw projectonderdeel: 
‘Veilig Begin’. Doelgroep is kinderen van 
0-5 jaar. Samen met hun moeders nemen 
de kinderen deel aan de acti viteiten in 
het gemeenschapshuis. Op deze manier 
krijgt ook de zorg voor jonge moeders 
extra aandacht. Ze leren vorm te geven 
aan de opvoeding van hun kinderen.
In juni wordt het lesjaar van het ‘Gemeen-
schapshuis’ afgesloten met een Indianen-
kamp. In de zomer is er een drie-genera-
ti es-kamp in de pastorie van Jósvafo en 
op de gebruikelijke kampplek in Hejce.

Göncruszka
Christenen in Göncruszka zett en zich 
in voor christelijk onderwijs. Ze laten 
zich niet leiden door vooroordelen over 
mensen uit andere bevolkingsgroepen, 
zoals de Roma. De ‘Talent-basisschool’ 
als school voor speciaal onderwijs, is er 
voor 24 dorpen in de regio.
In 2011 start de school op initi ati ef 
van de projectgroep Göncruszka met 
leerlingen van 6-14 jaar. Een kans voor 
kwetsbare kinderen. Naast de onderwijs-
kundige aanpak is er een missionaire. 
Leerlingen en ouders leren wat het is om 
Christus te volgen. De school legt het 
accent op zorg en verantwoordelijkheid 
voor elkaar. Kinderen leren diaconaal te 
werken in de eigen omgeving. Ze worden 
zo voorbereid op een leven in de maat-
schappij. Kosten die de overheid niet 
vergoedt, betaalt de kerk uit de inkom-
sten van de imkerij van de kerk. Het gaat 
dan om extra onderwijskundige inzet en 
materiële zorg voor de kinderen. Funda-
ment draagt hierin bij.
In Göncruszka startt e dit jaar een kleu-
terschool. Een vervolg op de start van de 
‘Talentschool’.
Met de burgerlijke gemeente in Gön-
cruszka is een contract gesloten, waar-
bij de gemeente het gebouw van de 
voormalige kleuterschool in bruikleen 
geeft . Fundament helpt bij het oplossen 

van start problemen. De kleuterschool 
functi oneert als onderdeel van het totale 
onderwijstraject voor christelijk onder-
wijs daar. Oorspronkelijk zou de school 
starten met 18 kinderen, maar er melden 
zich 42 kinderen aan. Inzet is al deze 
kinderen een plek te geven. Ook komen 
in de herfst de eerste kinderen vanuit het 

Diaconale hulp
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Het werk van Fundament is mogelijk 
dank zij enthousiaste vrijwilligers.

Medewerkers
Medewerkers van Fundament zijn betrok-
ken vrijwilligers die zich verbonden weten 
met medechristenen in Oost-Europa. Ze 
helpen studenten aan woonruimte in 
Kampen en bij het zoeken van hun weg in 
de Nederlandse maatschappij. Ze onder-
steunen conferenti es, zett en projecten 
op de rails en helpen die onderhouden. 
Regelmati g worden ideeën uitgewisseld, 
contacten versterkt, bijgepraat.

Bestuur
Ds. Herman Feenstra sloot een bestuurs-
periode af. Ds. Roelof Tigelaar neemt 
zijn plaats in. Binnen het bestuur wordt 
in een goede sfeer samengewerkt. Vijf 

keer per jaar schetst het bestuur, via de 
‘Nieuwsbrief’ een beeld van de acti vi-
teiten en de projecten. Dit jaar voor het 
eerst in kleurendruk.

Beleidsplan
Met medewerkers en met betrokkenen 
in Oost-Europa is nagedacht over het 
nieuwe beleidsplan 2014-2017. Het hui-
dige werkterrein en de daarvoor gekozen 
aanpak waren daarbij uitgangspunt.

Overleg
Regelmati g is er contact met DVN over 
gezamenlijke projecten in Oost-Europa. 
Ook versterken we elkaar op het gebied 
van beleidsontwikkeling en projectbege-
leiding. Met het college van bestuur van 
de TUK is er jaarlijks een gesprek over 
studentenzaken en internati onalisering 
van opleidingen. Ook de Sti chti ng HOE is 
een gesprekspartner. Er vindt uitwisse-
ling plaats over acti viteiten en er wordt 
gezocht naar projecten waar Fundament 
en HOE elkaar kunnen aanvullen.

Samenvoeging
De sti chti ng Hulp Broederschap Slowakije 
is samengevoegd met Fundament.
Er is een gezamenlijk doel. Een geza-
menlijke organisati e lijkt daarom effi  ci-
enter.

Organisatie

project ‘Veilig Begin’ in Vilmány naar de 
kleuterschool in Göncruszka.

Ouderenzorg in Beregszász
In Beregszász krijgen kwetsbare oude 
mensen zorg in een christelijke omge-
ving. Een goede ontwikkeling in fi nanci-
eel barre ti jden. Fundament steunde dit 
project drie jaar en verlengt nu de steun 
met weer drie jaar.
In Oekraïne leven veel ouderen in 
ellendige omstandigheden. De Kerk in 
de Subkarpaten wil daarom al lang een 
verzorgingshuis starten. Het Diaconaal 
Centrum in Beregszász pakt dit concreet 
op. Met veel inzet en met sponsorgeld 
is een oud gebouw gerenoveerd. Echter 
ook voor de exploitati e van het huis is 

steun van buiten nodig. Het tehuis start 
met minimale fi nanciële middelen en 
een bezetti  ng van 15 bewoners.
Gedurende drie jaar ontvangt het tehuis 
jaarlijks van Fundament een bijdrage 
van € 4000,–. Doel is het tehuis ti jd te 
geven om de exploitati e en de organisa-
ti e goed op de rails te zett en. Ze kunnen 

dan iets laten zien aan sponsors en ook 
bij de overheid gaan aankloppen voor 
steun. Dit jaar is de steun met drie jaar 
verlengd. Door de economische malaise 
en de afstand nemende overheid is deze 
ondersteuning nog hard nodig. Intussen 
kunnen oude, hulpbehoevende mensen 
worden geholpen. En daar gaat het om.
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De ontvangsten bestaan voor het grootste deel uit giften. 
In 2013 ontvingen we € 106.000 aan giften en legaten. 
In tabel 1 staan de giften en legaten van de laatste jaren 
op een rij. De stijgende lijn in 2010 en 2011 is met name 
ontstaan door inciden tele grote giften en legaten. Die 
waren er veel minder in 2012 en 2013.

Overheadkosten blijven beperkt en zijn tot en met 2012 steeds 
verder teruggelopen; in 2013 sti jgen ze licht, omdat vanaf 2013 
de accountantskosten van de controle over datzelfde kalenderjaar 
worden meegenomen. In 2013 hebben we daarom eenmalig 
dubbele accountantskosten.
In 2013 beslaan de bestuurs-, administrati e- en accountantskos-
ten 8½% van de totale kosten.
Hetzelfde geldt voor publiciteit. Door Nieuwsbrief komt het 
werk van Fundament in beeld bij de donateurs. Het bedrag is 
iets gestegen omdat we de Nieuwsbrief vanaf 2013 volledig in 
kleur uitbrengen.
Saldo over 2013: dankzij de meevallers in de vorige jaren kon-
den we voor 2013 meer projecten opnemen. Het opgebouwde 
kapitaal loopt daardoor weer terug. Het negati ef saldo over 

2013 bedraagt € 60.000. Dit is minder dan we hebben begroot, 
omdat we in 2013 ook meevallers op verschillende projecten 
hadden of omdat projecten later zijn gestart. Het negati ef 
saldo over 2013 bestaat uit twee delen: een nadelig saldo van 
€ 27.000 voor project Sárospatak (de inkomsten hiervoor zijn in 
eerdere jaren ontvangen) en een nadelig saldo van € 33.000 op 
alle andere projecten.
Het project Sárospatak is ulti mo 2013 afgerond.
Beleid is, projectbijdragen alleen over te maken als afspraken 
door de ontvangende parti j zijn nagekomen; denk daarbij aan 
rapportages en jaarverslagen. Daarnaast worden alleen toezeg-
gingen gedaan als we het geld daarvoor ook beschikbaar heb-
ben. De verplichti ngen zijn dus nooit groter dan de beschikbare 
middelen.

Financiën
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Giften:
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ANBI
Fundament is een ANBI- 
instelling, bij de Belas-
ti ngdienst bekend onder 
“Sti chti ng Fundament”, 
vesti gingsplaats Vlissingen. 
ANBI nr. 8136.56.503
Gift en zijn dus fi scaal aft rekbaar.

Legaten:
Indien u een legaat wilt nalaten kunt u de 
volgende zinsnede in een testament laten 
opnemen: “Ik legateer vrij van rechten en kos-
ten aan de Sti chti ng Fundament een bedrag 
€ ....”.


