
een hele jaar dingen niet zo kon vertellen 
als ik het wilde. Ik ben God, jullie en mijn 
ouders dankbaar voor dit jaar.

Gábor Nagy
In augustus kwam ds. Gábor Nagy voor 
een studiejaar met zijn gezin naar Kam-
pen. Hij is predikant in Gogánváralja; 
een gemeente met ongeveer 215 leden. 
Zijn vrouw Orsolya, is predikant in de 

Studie
Kerntaak: Stimuleren studie Gerefor-
meerde theologie. Faciliteren van stu-
die predikanten uit Oost-Europa aan 
de ThU-Kampen en/of andere theologi-
sche opleidingen. 

Géza Sógor
Hij volgde de masteropleiding “Kerk en 
samenleving” onder begeleiding van 
prof. dr. Ad de Bruijne. Op 15 juli 2016 

rondde hij de studie af. Nu is hij met zijn 
gezin weer thuis in Kányád/Ulies (Roeme-
nie). Het thema voor zijn afstuderscrip-
tie: ‘minderheidskerk, is dat belemme-
rend of bevrijdend?’ koos hij mede met 
het oog op zijn kerkelijke achterban. Zijn 
onderzoek kan zo iets betekenen voor de 
kerken daar waar men de neiging heeft 
om negatief over de minderheidspositie 
(kerkelijke, etnische, politieke minder-
heid) van de kerk in Roemenie te denken. 
Terugkijkend stelt ds. Sógor dat als gezin 
dankbaar zijn voor dit jaar. Ook zijn 
vrouw Gyöngyi en hun kinderen hebben 
veel van de taal en cultuur mogen leren. 
Ze zijn van plan hun kennis van het Ne-
derlands bij te houden.

Abigél, oudste dochter, schreef in de 
Nieuwsbrief: Veel mensen vroegen of 
ik nu echt wel een jaar naar Nederland 
wilde. Nou, dat wilde ik echt. Ik heb 
redelijk veel van het land leren kennen. 
Ook in een jaar meer gefietst dan totaal 
in mijn leven. Ik mocht wereldberoemde 
schilderijen live zien. En een voor mij 
totaal vreemde taal leren. Dit jaar heeft 
mij veranderd. Ik praat meer dan vroeger, 
want ik vond het enorm irritant, dat ik 

Bestuursverslag 2016

Fundament
is er voor christenen in 
Oost-Europa
•  theologen uit Oost-Europa stude-

ren in Kampen;
•  cursussen voor ouderlingen en 

docenten;
•  steun voor het theologische 

onderwijs in OE;
•  financiële hulp aan studenten en 

docenten;
•  hulp bij evangelisatie, maat-

schappelijk werk, onderwijs;
•  hulp bij onderwijs;
•  steun voor ouderenzorg;
•  werk onder Roma.
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gemeente van Szászdányán (95 kerkle-
den). Hun twee zonen kwamen mee; 
Kristóf van vier en Gábor-Ábel van twee. 
Bij prof. dr. Stefan Paas volgt Gábor de 
master ‘Missionaire Gemeente’. Hij ziet 
de toekomst van de kerk in de zending 
liggen. Daarom wil hij zich richten op 
catechisatie als zendingsactiviteit. 

György Papp
In 2014-2015 studeerde hij in Kampen. 
Bij prof. dr. Erik de Boer volgde hij de 
master ‘Patristiek’. Die studie maakte 
deel uit van een promotietraject. Januari 
2016 promoveerde György Papp aan de 
Theologische Universiteit te Debrecen. 
De titel van zijn proefschrift: “De dialoog 
tussen Calvijn en Chrysostomus over de 
vrije wil in de Institutie. Dr. György Papp 
is docent aan de universiteit in Debrecen. 
Zijn promotie is belangrijk voor de theo-
logische opleiding daar.  

pastorale stage

Kerntaak: Versterken van opleidings-
instituten, werken aan scholing en 
training van predikanten, catecheten, 
ouderlingen, onderwijzers. Stimuleren 
en faciliteren van studie aan theologi-
sche opleidingen.

Vorming in Cluj
In Cluj studeren toekomstige predi-
kanten. Straks werken ze in de kerken 
in Roemenie. Naast een theoretische 
opleiding is de pastorale vorming daarom 
ook een belangrijk aspect. Al in het begin 
van de studie komen studenten in de 
gemeenten. In het vijfde en zesde studie-
jaar krijgen 4 studenten per 2 weken een 
pastorale vorming onder begeleiding van 
een docent en de plaatselijke predikant. 

Ze komen in gezinnen, leiden het 
huisbezoek en hebben pastorale ge-
sprekken. Deze aanpak kost geld, zoals 
reiskosten, verblijfkosten, maaltijden, 
etc. Fundament geeft hierin financiële 
ondersteuning.

Studenten die hun master hebben ge-
haald worden stagiair-predikant. Ze gaan 
samenwerken met een mentorpredikant 
binnen een gemeente. Een docent bezoekt 
de stagiairs en organiseert en begeleidt de 
bijscholingsweken. Fundament geeft steun 
voor de reis- en verblijfskosten.

De kerk betaalt het collegegeld en het 
studiemateriaal. Andere studiekosten 
(levensonderhoud, internaat, voeding) 
zijn voor rekening van de studenten. Die 
kosten zijn voor veel studenten (te) hoog. 
Fundament springt daarin bij. 

Prof. Kelemen Attila coördineert de hulp, 
samen met de studentenpastor Sógor 
Arpád. Volgens prof. Kelemen werkt de 
hulp doelgericht en is inspirerend voor 
de studenten.

Ouderlingenbond Oekraïne 
Oekraïne is een land met politieke span-
ningen, schrijnende armoede, grote 
werkloosheid. Het is ook een land met een 
actieve Ouderlingenbond die zich inzet 
voor de vorming van ouderlingen en voor 
uitstraling van het evangelie. Men vindt het 
belangrijk dat ouderlingen goed voorbereid 
zijn voor hun ambt, vooral ook in de actu-
ele situaties. Ook in 2016 lukte het weer 
om een ouderlingenopleiding te organise-
ren. Gemeenten werden bezocht om zo 
ouderlingen te bereiken. Het evangelisatie-
werk kon doorgaan. Via straatevangelisatie 
bereikte men veel mensen. De familiedag 
voor ouderlingen is geslaagd. Het thema 
was dat het gezin van de ouderling als een 
“stad op een berg” is. 
De inzet van de Ouderlingenbond vraagt 
veel betrokkenheid. Ook zijn er kosten voor 
reizen, onderhoud van mensen. Funda-
ment steunt het werk. 
Het bestuur van de Ouderlingenbond 

Kerntaak: Steun aan bijeenkomsten 
voor predikanten, ouderlingen en 
diakenen, gericht op theologische 
bezinning, versterking van kennis van 
gereformeerde theologie, pastorale 
vorming en gemeenteopbouw.

Netwerkreis
Al jaren ondersteunt Fundament confe-
renties in Hongarije, Slowakije, Oekraïne, 
Roemenië. Tijdens een netwerkreis wordt 
dit voorbereid. Tijdens de laatste reis was 
er een gesprek over de betekenis van 
conferenties in relatie tot de verplichte 
postacademische vorming van predikan-
ten. Men meldde dat onze eendaagse 
conferenties daar moeilijk zijn in te 
passen. Zelf organiseert men liever meer-
daagse conferenties over een theologisch 
of kerkelijk thema. Deelnemers krijgen 
hiervoor studiepunten. Een predikant 
moet in vijf jaren vijftig punten halen om 
de accreditatie te behouden. Fundament 
zag zich uitgedaagd om de conferenties zo 
om te bouwen dat ze passen bij de toerus-
ting die men voor ogen heeft: meerdaags, 
goede theologische inhoud, wetenschap-
pelijk niveau.

Landenteam
Landenteams onderhouden al jaren de 
contacten per land. Ook zijn ze nauw be-
trokken bij de conferenties voor predikan-
ten en ouderlingen. Net is in Nederland 
moeten predikanten zich steeds nascho-
len. In Roemenie is een systematische 
vorm van nascholing in ontwikkeling. De 
conferenties vanuit Fundament moeten 
daarbij aansluiten om geaccrediteerd te 
worden. Vanuit ‘het veld’ horen we dat 
men de ontmoeting, het gesprek vanuit 

verschillende invalshoeken, de aandacht 
voor elkaars leef- en werksituatie als be-
langrijke aspecten van de Fundament-con-
ferenties ervaart. Dit is een argument om 
er mee door te gaan. De accreditatiecom-
missie in Roemenie nodigde Fundament 
uit om te komen een programma dat past 
binnen het accreditatieproces. Besloten 
is om in te spelen op die concrete vraag. 
Meerdaagse conferenties komen boven 
de horizon die dan samen met partners 
daar georganiseerd worden. 

De Landenteams zijn nu samengevoegd 
tot één Landenteam. Kennis en kunde zijn 
zo beter gemobiliseerd. Ds.Tiemen Dijke-
ma trad als voorzitter van de gezamenlijke 
Landenteams af, na een inzet van vele 
jaren. Ds. Pieter van den Berg werd de 
voorzitter van het nieuwe Landenteam. 
In mei 2016 was de eerste conferentie die 
past binnen het accreditatiesysteem in 
Roemenie.

Eerste meerdaagse congres
Dat eerste meerdaagse congres, is ge-
organiseerd met steun van Fundament. 
Ruim 30 deelnemers waren drie dagen 
bij elkaar. Prof. Stefan Paas schetste er 
een beeld van de missie van de kerk in 
een seculiere tijd. Attila Batizán, Attila 
Tökés, Csongor Gede en Kovács Szabolcs 
(oud-studenten ‘Missionaire master’), 
zorgden van Hongaarse zijde voor de or-
ganisatie. Het was een geslaagd congres. 
 

werk in de kerk

kerkgebouw Gogánváralja

kerkzaal in universiteitsgebouw

familiedag ouderlingencursusGyörgy Papp

conferentie

meldde ons: “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. Uw 
hulp is erg belangrijk voor ons om het werk 
te kunnen blijven doen.”

Docent in Pápa 
Sinds september werkt dr. Jaap Doedens 
als docent aan de theologische academie 
in Pápa, een stad 50 km ten noorden van 
het Bálatonmeer in Hongarije. Zomer 
2016 kreeg hij het dringende verzoek om 
daar in Pápa te komen doceren. Door 
vertrek van een aantal docenten hadden 
ze dringend een ervaren, nieuwe collega 
nodig. Jaap Doedens is tevens adviseur 
voor Fundament; hij kent het werkgebied 
‘van binnen uit’.

Evangelisatie en 
maatschappelijk 
werk
Kerntaak: Pastorale diaconale hulp bij 
de inzet van kerkelijke gemeenten. 

Beregszász
In Beregszász staat een christelijk ver-
zorgingshuis, waar oude en kwetsbare 
mensen verzorging en geborgenheid 
vinden. Voor de 24 bewoners zijn 12 
kamers beschikbaar. Het huis is volledig 
bezet. De inrichting is sober. De tuin is 
geschikt als park voor de bewoners en als 
moestuin voor de keuken.
Die zorg is er 24 uur per dag. Er is een 
huisarts beschikbaar. In Beregszász 
staat een ziekenhuis. Er is pastorale 
zorg, persoonlijk contact, gezamenlijke 
activiteit. Ook zorg voor kleding; wassen, 
aanvullen en herstellen van garderobe en 

congres

Ontmoeting en steun

Onderwijs
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er aan mee.

Een van de werkers zegt: “Het werk is 
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 kin-
deren wat aangenamer mag maken.” 
Fundament steunt dit project. 

Vaida
De kerk van Vaida (Roemenie) runt een 
project waar mensen warm eten kunnen 
krijgen en tevens warme belangstelling. 
Ds. Endre Kondor en zijn vrouw Erzsébet 
zijn de trekkers. 
In een kleine keuken kookt men voor be-
jaarden, weduwen, alleenstaanden; men-
sen die hulp nodig hebben. Wie het kan 
betaalt voor de maaltijd. De rest betaalt 
de kerk met hulp van anderen. Die keuken 
is nu nog ondergebracht in een huisje bij 
de pastorie. Daar komen de mensen. In de 
kleine voorruimte kunnen ze met elkaar 
praten. Soms is de predikant er of zijn 
vrouw die samen met twee diakenen ver-
antwoordelijk is voor diaconale dienst in 
de gemeente. Ze zijn er ook voor kleinere 
of grotere problemen; een pijnstiller, of 
om in een noodsituatie wat geld.

Intussen kreeg de kerk de beschikking 
over een groter gebouw. Ook ging de 
overheid eisen stellen aan de inrichting 
van de keuken. De idee ontstond om dat 
gebouw te renoveren, een moderne keu-
ken te maken en een plek waar mensen 
niet alleen kunnen eten, maar ook elkaar 
kunnen ontmoeten. Mede met steun van 
Fundament is een nieuwe keukenruimte 
en toiletruimte gerealiseerd. De centrale-
verwarming, cruciaal tijdens de extreme 

bedlinnen. Belangrijk zijn de maaltijden; 
de eigen keuken verzorgt die, drie of vier 
keer per dag. 
Het tehuis krijgt geen ondersteuning van 
de Oekraïense overheid. De exploitatie 
is alleen mogelijk dank zij de pensioe-
ninbreng van de bewoners en buiten-
landse giften. Voor hen is de bijdrage 
van Fundament belangrijk. Kosten gaan 
immers altijd door; loonkosten, materiële 
kosten, onvoorziene dingen. Medicijnen 
zijn duur. Ook is er elke dag weer dure 
energie nodig.
Doel is om een veilige plek te bieden aan 
kwetsbare ouderen. Fundament helpt 
daarbij.

Tivadarfalva
De christelijke kleuterschool in Oekraïne, 
in Tivadarfalva, drijft op gemotiveerde 
mensen die zich inzetten voor kinderen 
uit de Roma-kampen in de buurt. Elke 
dag komen er 25 kinderen uit Tivadar-
falva, Tiszabuken en Péterfalva naar de 
kleuterschool. Met een busje worden ze 
opgehaald en naar een gebouw gebracht 
dat is opgeknapt met hulp van gemeen-
tes uit Nederland en Amerika. De kinde-
ren leren er spelen en luisteren. Ze horen 
er van Gods liefde en zorg. In september 
gingen 26 kinderen voor het eerst naar 
de basisschool. Voor die basisschool-
kinderen is er een huiswerkbegeleiding 
gestart. Tussen de 15-25 kinderen doen 

winters, nadert zijn voltooiing. Mensen 
zijn blij met dit centrum. Het is er voor 
iedereen in dit dorp. Het kan zo bijdragen 
aan de eer aan God. 

Vilmány
Vilmány is een dorp in NO-Hongarije met 
een bevolking die voor 80% uit Roma be-
staat. Er heerst diepe armoede. Er is veel 
kindersterfte, sociale problemen, gebrek 
aan elementaire zorg. Christenen uit de 
naburige kerk van Göncruszka werken hier 
vanuit hun ‘Gemeenschapshuis’. Wekelijks 
zijn er ook huisbezoeken aan jongeren, 
ouderen en gezinnen om zicht te krijgen 
op problemen; veelal in Roma-gezinnen. 
Vanuit het ‘Gemeenschapshuis’ zetten 
ze zich in voor hulp bij armoede, ziekte 
en geweld. Werkelijks praten ze over 
levensvragen, zelfkennis en Godskennis. 
Het programma staat open voor ieder-
een met vragen over volwassen worden, 
voor jongeren die willen nadenken over 
belangrijke thema’s als ‘ouder zijn’, ‘vader 
zijn’ ‘het werk in huis’. Het programma 
voor de basisschool-groep sluit aan op de 
leerstof op school. Per groep doen 8-15 
kinderen mee. In de zomervakantie zijn er 
de zomerkampen. Fundament draagt bij 
in de kosten van het in stand houden van 
het ‘Gemeenschapshuis’.

Göncruszka 
Het werk in Vilmány en de kleuter- en 
basisschool in Göncruszka vormen 
samen in feite één project. Projecten 
die onder moeilijke omstandigheden 
vorm krijgen. Tegelijk ook projecten met 
een kundige leiding. De school startte in 
2011 met 16 kinderen en 2 leerkrach-
ten. Nu zijn er 11 fulltime- en 6 vrijwil-
lige leerkrachten. Ook gemeenteleden 
helpen in de school. 
De leerboerderij geeft kinderen en vol-

wassenen zicht op tuinbouw, veeteelt. 
Er is een kleine melkfabriek en een im-
kerij. De boerderij is tevens een groen-
tenleverancier voor de centrale keuken. 
Er is paardrij-therapie voor mensen 
met een beperking. Ook een orkest van 
koperblazers en een familiekoor met 
leden van 6 tot 84 jaar. Gepensioneerde 
vakleerkrachten zetten hun vaardighe-
den in. 
Het ophalen van kinderen van buitenaf 

kreeg vorm. Vanuit 13 dorpen komen 
kinderen naar de Talent-school en 
-kleuterschool. Door inschakelen van 
gemeenteleden probeert men het ver-
voersysteem actief overeind te houden.

Ds. Sohajda, de projectleider, zegt over 
het werk in Vilmány en Göncruszka: 
“Ons doel is om perspectief te bieden 
in een vaak treurige wereld, waar vaak 
kortzichtigheid de toon aangeeft. De 
bijbel opent een wijd perspectief als 
levenreddend alternatief voor een ge-
sloten wereldbeeld.” 
Fundament steunt de projecten in 
Vilmány en Göncruszka. 

eikenboom

Academiegebouw Pápa

eetzaal

voedselhulp contacten

groepswerk

Vilmány 

kerkje van Göncruszka 

bouwers
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@st_Fundament zorgen voor een actueel 
beeld van Fundament en van de verschil-
lende activiteiten en projecten.

Financiën
Fundament werkt met niet betaalde 
vrijwilligers. De inzet van Fundament 
kost wel geld. Giften van meelevende 
donateurs, legaten en projectbijdragen 
maken het mogelijk dat het werk gedaan 
kan worden. In 2016 zijn er legaten 
ontvangen tot een bedrag van 37.000,--. 
Hierdoor waren de inkomsten hoger dan 
de uitgaven. In de komende jaren gaan 
deze bijdragen naar geplande projecten. 
Overheadkosten blijven beperkt. Ze wor-
den bepaald door kosten Nieuwsbrief, 
administratie- en accountantskosten, be-
stuurskosten. De website geeft een beeld 
van de kosten en de ontvangsten. Het is 
goed om te mogen constateren dat er 
ruimte blijft om het werk van Fundament 
vorm te geven en uit te bouwen.

Terugblik
Het bestuur is blij dat het werk van 
Fundament kan doorgaan, mede dank 
zij de inzet van vrijwilligers en trouwe 
donateurs. Doel is om met en voor 
onze Hongaars sprekende medechris-
tenen in Midden- en Oost-Europa ons 
christen-zijn concreet vorm te geven in 
een dynamische wereld. We weten ons 
met elkaar verbonden in onze dienst 
aan God. 

Organisatie 
Fundament is een vrijwilligersorgani-
satie. Mede dank zij de inzet van be-
trokken mensen is het werk mogelijk. 

Werkers binnen Fundament en me-
dechristenen in Oost-Europa weten zich 
onderling verbonden. Ieder zet zich, 
vanuit eigen verantwoordelijkheid, in 
voor het werk. Er is regelmatig contact 
met Verre Naasten over gezamenlijke 
projecten en met de TU-Kampen over 
studentenzaken. Met andere organisa-
ties die binnen Oost-Europa actief vindt 

afstemming plaats. De steunpilaren van 
Fundament in Kampen zijn de mensen 
die zich inzetten voor de huisvesting van 
de studenten en de praktische begelei-
ding van de studentengezinnen binnen 
de Nederlandse samenleving (de com-
missie STUK).

Communicatie
Vijf keer per jaar geeft de Nieuwsbrief 
een beeld van activiteiten en projecten. 
Ook de website: http://www.stichting-
fundament.nl/, de Facebookpagina: 
http://www.facebook.com/stichting
Fundament/ en de Twittervermelding: 
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Giften:
Bankrekening nr. NL72 INGB 0003975627
t.n.v. Stichting Fundament, Zwolle

ANBI
Fundament is een 
 ANBI-instelling, bij de Belas-
tingdienst bekend onder 
“Stichting Fundament”, 
vestigingsplaats “Vlissingen”. 
ANBI nr. 8136.56.503
Giften zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Legaten:
Indien u een legaat wilt nalaten kunt u de 
volgende zinsnede in een testament laten op-
nemen: “Ik legateer vrij van rechten en kosten 
aan de Stichting Fundament (K.v.K. Utrecht 
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