
In Oekraïne zet een actieve Ouderlin-
genbond zich in voor de vorming van 
ouderlingen en voor uitstraling van 
het evangelie. Ze geven hierna een 
beeld van hun werk in 2016.  
Fundament steunt dit werk. 

Het is ons gelukt, meldt de ouderlingen-
bond, om het programma voor 2016 uit 
te voeren. We zijn God dankbaar. Eén ding 
moesten we afbreken, de ouderlingenop-
leiding. Al vier jaar hebben we die ouder-
lingenopleiding. Nu waren er onvoldoende 
deelnemers. Veel mensen gaan naar het 
buitenland om daar werk te zoeken en om 
zo voor hun gezin te kunnen zorgen. Werk 
dat er in Oekraïne niet is. Hun gezinnen 
hebben het nodig, maar de kerken lijden 
er onder. 
Opnieuw gaan we nu de gemeenten be-
zoeken. In de classis Ugocsa willen we een 
cursus organiseren en er zoveel mogelijk 

ouderlingen bij betrekken. Het is belangrijk 
dat ouderlingen goed voorbereid zijn voor 
hun ambt, vooral gezien de moeilijkheden 
waarmee ze te maken zullen krijgen.

Het evangelisatiewerk kon wel doorgaan. 
Deze “straatevangelisatie” heeft een op-
wekkingkarakter. We waren onder andere 
in Mezogecse, Bene, Salánk, Feketeardó, 
Kisdobrony, Tiszaásvány en Kisgejoc. 
Andere gemeenten willen we in 2017 
bereiken. 

De familiedag voor ouderlingen is ge-
slaagd. Het thema was dat het gezin van 
de ouderling als een “stad op een berg” is. 
Het was een inhoudsvolle en gezegende 
dag samen met onze ouderlingengezin-
nen. Het was een vreugde voor ons dat dr. 
Jaap Doedens ook aan die dag deelnam als 
vertegenwoordiger van Fundament. 
We danken God voor de materiële hulp 
die we krijgen en voor de gebeden voor 
ons werk. Het is een goed gevoel, dat wij 
belangrijk zijn voor u. Geliefde broeders en 
zusters, we willen u bedanken voor de vrij-
gevige hulp waarmee u ons ondersteunde. 
Wilt u het werk van onze voorzitter en ook 
de ouderlingenopleiding in het jaar 2017 
op dezelfde manier blijven ondersteunen. 
Uw hulp is erg belangrijk voor ons om het 
werk te kunnen blijven doen.

In de toekomst willen we het accent van 
ons werk blijven leggen op onderwijs en 
opleiding en op persoonlijke evangelisatie. 
Daarvoor willen we ons inzetten en we 
vragen er Gods leiding en zegen voor.

We wensen en vragen voor u Gods zegen 
op uw dienst. 

Met broedergroeten,
Béla Nagy (medevoorzitter OB van het 
kerkdistrict)
Sándor Molnár (mede-classisvoorzitter OB)
Zoltán Fancsik (classisvoorzittter OB)
Volodimir Petrusinec (mede-classisvoor-
zitter OB)
Miklós Gyurkó (voorzitter OB kerkdistrict)
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De kleuterschool in Tivadarfalva drijft 
op gemotiveerde mensen die zich 
inzetten voor kinderen uit de Ro-
ma-kampen in de buurt. Fundament 
steunt het project.

Een van de werkers in Tivadarfalva is Bar-
ta Elemér. Anderhalf jaar geleden begon 
hij daar. In een gebouw, gekocht met hulp 
uit Amerika en opgeknapt met hulp van 
gemeentes uit Nederland en Amerika, 
komen wekelijks ROMA-mensen samen 
uit 3 verschillende zigeunerkampen. 

Sinds november 2015 helpt zijn vrouw, 
Barta Ilona, bij de huiswerkbegeleiding. 
Samen hebben Elemér en zijn vrouw 3 
meiden in de leeftijd van 8-15 jaar. 
Elemér vertelde dat hij altijd heeft ge-
zegd dat hij twee dingen niet zou doen 
in zijn leven: met zigeuners werken. en 
met psychologie en pedagogie bezig 
gaan. Maar nu zegt hij: “Godzijdank 
heb ik niet lang geleden mijn diploma 
gehaald als pastoraal pedagogisch wer-
ker, heb ik een opleiding in de richting 
theologie en werk ik met zigeuners. 
God had kennelijk andere plannen 
met mijn leven dan ik-zelf. Daar ben ik 
dankbaar voor. Het werk is zeker niet 
makkelijk. Elke dag zie ik zoveel leed, 
dat ik er soms slapeloze nachten van 
heb. Maar ik ben dankbaar dat ik God 
mag dienen en namens Hem samen 
met de andere werkers de wereld voor 
deze kinderen wat aangenamer mag 
maken.” 

Sinds september komen er 25 kinderen 
naar de kleuterschool / peuterspeel-
zaal. 26 kinderen komen naar de huis-
werkbegeleiding. Op zondagen komen 
er zo‘n 30 personen naar de kerk. In 
december kregen de kinderen bezoek 
van Mikulás (de mix van Sinterklaas en 
Santa Claus). Ze waren erg blij met de 
cadeau‘s en hebben goed gezongen en 
versjes opgezegd.

Mensen in Tivadarfalva 

Schoolgebouw

Woonplek

Lunch op school

FeestMartá, Iloná, Elemér, Moniká

Habilitatie 
Om in Hongarije volledig bevoegd te 
zijn voor het geven van onderwijs aan 
een universiteit wordt een habilitatie 
gevraagd. 
 
In de meeste landen is de promotie de 
hoogste academische graad die je kunt 

halen. Maar in Duitsland en Hongarije 
wordt er (op z’n vroegst 5 jaar na promo-
tie) verwacht dat je je habilitatie doet. Dat 
bestaat uit het schrijven van een boek en 
het voorbereiden van een drietal presen-
taties, waarvan je er twee moet houden: 
een college en een wetenschappelijke 
lezing. Het verzoek tot habilitatie dien 
je in bij een faculteit, dus niet bij een 
“promotor”. Tijdens het werken aan een 

habilitatie is er dan geen “begeleider”. 
Achtergrond bij deze eis is dat je door 
het verwerven van de graad ‘geha-
biliteerd’ aan geeft dat je niet alleen 
theoretisch goed geschoold bent, maar 
dat je ook praktisch gezien je kennis kunt 
overdragen.
Ons Nederlands universitair systeem 
voorziet op goed niveau in praktische 
verwerking en communicatie. Habilita-
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tie is daarom binnen het Nederlandse 
onderwijssysteem niet verplicht.

László Gonda promoveerde in 2008 in 
Nederland. Hij is nu docent aan de 
theologische faculteit in Debrecen. 
Begin februari kwam hij voor een half 
jaar naar Kampen om te studeren voor 
zijn habilitatie. Samen met zijn gezin 
woont hij daar.

Winter in 
Oost-Europa
Het is koud in Oost-Europa. Storm, 
sneeuw, 10-20 graden vorst.
Bar weer, maar met mooie plaatjes.

Sneeuw in Oekraïne

Donau – Budapest

Watertoren in  
Göncruszka 

Dapper
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Lajos Gulácsy

Lajos Gulácsy
In november is Lajos Gulácsy gestor-
ven. Hij werd 92-jaar.
De kerken namen afscheid van een 
markant mens.

Lajos Gulácsy heeft een bewogen leven 
gehad. Een leven waarin dienst binnen 
de kerk centraal stond, ook in spannen-
de tijden. 
Als predikant in de Subkarpaten, over-
leefde hij de werkkampen van de Sov-
jet-Unie. Uit die tijd komt het verhaal 
dat hij als een erg klein mannetje in de 
werkkampen ontdekte dat dit ook een 
voordeel had; alle kleren die uitgedeeld 

werd pasten hem, ook had zijn lijf  
genoeg aan weinig eten. 
Jarenlang diende hij de kerken als bis-
schop. De laatste jaren was hij de pastor 
van het bejaardenhuis in Beregszász; het 
tehuis dat door Fundament gesteund 
wordt.. 
Velen mochten Lajos Gulácsy leren ken-
nen als een gedreven mens, die nooit na 
liet om te getuigen van Jezus en wat het 
evangelie voor hem betekende en ook 
concreet had betekend. 

Verschillende mensen binnen Funda-
ment hebben hem regelmatig ontmoet. 
 

„Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet meg-
tartottam: 
Végezetre eltétetett nékem az 
igazság koronája, melyet megád né-
kem az Úr ama napon, az igaz Bíró; 
nemcsak nékem pedig, hanem min-
dazoknak is, akik vágyva várják az 
o megjelenését.” 
( 2Tim. 4:7-8)
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