
De scholen zijn weer begonnen.
Op veel plaatsen hangt een spandoek met deze tekst.

Nergens zie je een spandoek met de tekst: ‘Fundament pakt de draad weer op’. En dat is best logisch. Dat werk is niet afhankelijk van sei-
zoen of vakantie. Projecten lopen ‘gewoon’ door. Het gaat dan om studie en vorming; ondersteunen van theologiestudie hier in Nederland 
door predikanten uit Oost-Europa. Ook om vorming van ouderlingen in Oost-Europa, steun aan maatschappelijke projecten, evangelisatie-
projecten. De inzet daarvoor komt vooral van betrokken mensen daar, een deel van de kosten wordt gedragen door Fundament. 
Deze Nieuwsbrief gaat over studie en vorming in Nederland en geeft een beeld van projecten.

den: mijn diepste gevoel is dankbaar-
heid. Ik ben God dankbaar dat ik mijn 
studie met succes afgerond heb, dat deze 
gelegenheid voor studie door Stichting 
Fundament bestaat. God heeft zo veel 
aan ons gegeven tijdens dit jaar: mensen 
die ons lief hadden, die ons met liefde en 
wijsheid begeleid hebben, die ons nieu-
we perspectieven hebben getoond. 
Ik ben blij dat ik bij Stefan Paas en Gert 
Jan Roest kon studeren. In één zin 

samengevat: Stefan heeft in mijn leven 
(onder andere) bevestigd dat Gods glorie 
onze belangrijkste motivatie moet zijn 
en Gert-Jan heeft zijn passie in de dienst 
van God laten zien. In Tjerk van Dijk heb 
ik echt een geestelijke vriend gekregen. 
Veel kennissen en vrienden zijn er voor 
wie ik nu God danken kan.

Het was speciaal te ervaren dat met  
verschillende culturele achtergronden 

Bodrog-rivier

»

Op 13 juli rondde Gábor Nagy zijn 
studie in Kampen af. Hij kijkt terug 
op een bijzonder jaar. 

Van tweeduizend kilometer afstand heb 
ik geleerd mijn land en mijn kerk een 
beetje met andere ogen te zien. Nu van 
tweeduizend kilometer afstand probeer 
ik Kampen en mijn studiejaar aan de TUK 
te analyseren. Het is niet anders gewor-
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we toch broers en zussen in Jezus zijn. 
In de Eudokia-kerk en onder de studen-
ten heb ik altijd deze bevestiging gehad. 
Kampen was voor ons een eiland van 
vrede, ondanks de moeilijke perioden. 
Een paar jaren terug studeerden we een 
half jaar in Sárospatak. Kampen kan ik 
een beetje met die periode vergelijken. 
Beide steden zijn klein, maar hebben 
een eigen sfeer. Sárospatak met zijn 

bibliotheek en theologische universiteit, 
met de Burcht en met de Bodrog-rivier. 
Kampen met zijn stadstoren, kerken, 
met de IJssel. In Sárospatak hebben wij 
gewandeld, in Kampen veel gefietst. 

In Kampen leerden we hoe je zonder 
horloge de tijd kunt bepalen: tussen vijf 
en zes uur verdwijnen de mensen van 
speeltuinen, de Oude Straat, de IJsseloe-
ver. Het is “heilige tijd”: avondeten. In 
het begin dacht ik: er is iets niet in orde 
met mijn gezondheid: mensen van zeven-
tig of tachtig fietsten mij snel voorbij. Ze 
hadden elektrische fietsen!
In Roemenië zag ik hoe Nederlandse 
jongeren zich in het koude regenwater 
wassen. Nu begrijp ik dat ze het gewend 
zijn, want alle kinderen fietsen zonder 
muts, ook in de winter. In Kampen is 
de hoogste heuvel een dijk, maar daar 
wij hebben toch een keer met de slee 
gereden.

Het was een plezier in Kampen te wonen 
en te leven, met internationale studen-
ten contact te hebben en missiologie 

te studeren. Mijn scriptie heb ik over 
jongerenwerk geschreven: Narrative 
youthwork. Ik ben zeker dat God in mijn 
leven nieuwe wegen heeft ingericht en ik 
hoop dat Hij mijn studie ook in Transsyl-
vanië wil gebruiken. 

God heeft dit jaar ons leven gevormd. 
Ik heb daarover veel gepraat met mijn 
vrouw Orsolya. Het was een uitdaging 
voor ons als individu, als echtgenoten, als 
gezin. Onderweg naar huis hebben we 
ons jubileum (tien jaar getrouwd) met 
vrede en dankbaarheid gevierd. Soli Deo 
Gloria. 
Groeten voor iedereen die aan ons 
denkt. 

verdediging onderzoek

Debrecen

geslaagd!

Orsolya Nagy

Gábor Nagy

Lászlo Gonda in Kampen
Lászlo Gonda was met zijn gezin weer 
een half jaar in Kampen. Doel was 
onderzoek te doen, materiaal te verza-
melen en een eerste versie te schrijven 
van een dissertatie voor habilitatie.

Ondermeer in Hongarije vraagt men van 
een docent aan de universiteit dat hij vijf 

jaar na de promotie een habilitatie doet. 
Doel is om aan te tonen dat men zelfstan-
dig onderzoek kan doen en ook in staat is 
onderzoeksresultaten toegankelijk te pre-
senteren. Voor theologische universiteiten 
is het belangrijk gehabiliteerde docenten te 
hebben.
Voor Fundament was dit reden om voor dr. 

Lászlo Gonda een studieperiode in Kampen 
mogelijk te maken. Zo’n studiehalfjaar geeft 
de kans om doelgericht te kunnen werken. 
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is deeltijd-docent aan de theologische 
universiteit in Cluj.

Debrecen

Csongor Kelemen

De bibliotheek van de ThU-Kampen was 
daarbij een belangrijke studieplaats.

In augustus ging het gezin weer terug 
naar Debrecen. Lászlo, maar ook Klári en 
hun dochters Zsófi en Janka kijken terug 
op een intensieve, maar goede tijd in 
Kampen.

De senaat van de TUK keurde zijn voor-
stel voor promotieonderzoek goed.
Het promotieonderzoek van Csongor 
richt zich op “de predikingspraktijk 
binnen onze eigen kerk, hier in Roeme-
nie”. Voor het doceren van een praktisch 
theologische vak (zoals homiletiek / 
prediking) heeft hij een praktische ach-
tergrond binnen de kerk nodig. Csongor 
geeft nu al les in en leidt praktische cur-
sussen op het gebied van redekunst, hij 

Ferenc en Éva Éles starten   met studiejaar

Csongor Kelemen begint   promotieonderzoek

In augustus arriveerden twee nieu-
we door Fundament uitgenodigde 
studenten uit Roemenie in Kampen. 
Ze gaan een jaar studeren aan de 
TUK.
 
Ferenc Éles en zijn vrouw Éva Éles vroe-
gen Fundament het mogelijk te maken 
om een jaar in Kampen te studeren. 
Beiden zijn predikant binnen de gerefor-
meerde kerk in Roemenie. Van collega’s 
die eerder in Kampen studeerden kreeg 

In 2014 rondde Csongor in Kampen 
zijn studie ‘Missiologie’ af. Nu richt 
hij zich op promotie om de kerken in 
Roemenie ook als docent te kunnen 
dienen.

Fundament besloot om deze promo-
tiestudie te ondersteunen. Csongor 
heeft zich tijdens zijn eerdere studie in 
Kampen leren kennen als een serieuze 
student. 

hij positieve informatie over een studie 
aan de TUK. 

Na een intensieve selectieprocedure gaf 
Fundament hen deze studiemogelijkheid. 
Ferenc volgt de master Praktische Theo-
logie, Éva master Nieuwe Testament. 
Samen met hun twee kleine kinderen 
wonen ze nu in Kampen.
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Een beeld van projecten
In Oekraine

Hulp aan Ouderlingenbond

Zij gaan voor het uitgegeven van een 
‘ouderlingenblad, organiseren van een 
ouderlingencursus, een gezinsdag voor 
ouderlingen, ondersteunen van straat- 
evangelisatie.

Bejaardenhuis Beregszász

Een christelijk tehuis waar oude en vaak 
hulpbehoevende mensen een plaats vin-
den die zorg en bescherming biedt.

Tivadarfalva

Een christelijke kleuterschool voor Ro-
ma-kinderen en tevens huiswerkhulp als 
steuntje in de rug bij de overgang naar 
het verdere onderwijs.

In Hongarije

Gemeenschapshuis Vilmány

Vanuit christelijke bewogenheid maat-
schappelijke en sociale hulp en evangeli-
satie voor kinderen, pubers en volwasse-
nen in een Roma-dorp.

Kleuter- en basisonderwijs in 
Göncruszka 
Christelijk onderwijs voor jonge mensen 

die eerst kansloos aan de rand van de 
samenleving woonden.

In Roemenie

Cluj/Inaktelke

Opleiding predikanten aan de universiteit 
in Cluj. Financiële steun aan studenten, 
pastorale vorming van studenten in 
gastgemeenten, bijscholing predikanten, 
contacten met docenten.

Vaida; centrum voor voedsel-
hulp en evangelisatie

Opzetten, inrichten en onderhouden van 
een centrale keuken met een ontmoe-
tingscentrum; evangelisatie en maat-
schappelijke hulp.
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