
Miklós Gyurkó
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Berichten uit Oekraïne en Hongarije 

Miklós Gyurkó is voorzitter 
van de Ouderlingenbond in  
de Subkarpaten, Oekraïne.  
Hij schrijft:

God zij dank gaat het goed met ons. In de 
eerste plaats wil ik jullie bedanken voor 
jullie aandacht en gebed. In Oekraïne is 
COVID-19 nog slechts in geringe mate 
aanwezig. Maar feit is, dat het op ande-
re plaatsen ook zo begon. De gezond-
heidszorg in Oekraine staat er helaas 
niet goed voor. We missen beademings-
apparaten, mondmaskers en kennis, 
kortom: er is helemaal niets. Als gelovi-
ge mensen weten we dat deze dingen 
moeten gebeuren. We hopen dat de Heer 
ons genadig is, zoals hij al zo vaak was 
voor ons. 

Miklós vertelt dat de Ouderlingenbond 
God dankbaar is dat het jaar goed is 
begonnen. Er zijn al meerdere conferen-
ties georganiseerd dit jaar. Het is zelfs 
gelukt om nog net op tijd de jaarverga-
dering te houden, net voor de afkondi-
ging van de quarantaine. Stel je voor, er 
waren meer dan 110 deelnemers, zowel 
predikanten als ouderlingen. Dat bete-
kent dat meer dan 40% van de leden 

Het is eind maart. We zijn bezig om deze nieuwsbrief samen te stellen. Het nieuws wordt beheerst 
door de situatie rondom het coronavirus. Op het moment dat u dit leest zijn we weer een stukje ver-
der in de tijd en is de situatie waarschijnlijk weer anders. 
We willen u de berichten die we ontvingen niet onthouden. Het is bemoedigend om te lezen dat er  
in moeilijke omstandigheden getuigd wordt van geloofsvertrouwen en liefde.
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kostbaar is geworden. Het is dit jaar ons 
leidende Schriftgedeelte voor de Ouder-
lingenbond uit Psalm 80:

God van de hemelse machten,  
keer u tot ons,
Kijk neer uit de hemel en zie,
Bekommer u om deze wijnstok,
De stek die uw hand heeft geplant,
Het kind dat u zelf hebt grootgebracht

Levente Sohajda

Honing Lege speeltuin

In de universiteit van Cluj

Omgeving Orosi

»

voor het nieuwe virus. Daarom is het 
voor alles nodig om het immuunsysteem 
te versterken. Dat is dus op dit moment 
het voornaamste project.
 
Dat er veel gedaan wordt, blijkt als hij 
schrijft: Ook hebben we een ketting van 
broeders en zusters samengesteld, om de 
aankoop van levensmiddelen en medicij-
nen voor de 60-plussers te organiseren. 
We hebben een hotline- telefooncontact 
en een aanbel-onderzoek om zeker te 

zijn dat iedereen vandaag is opgestaan. 
Vooral wanneer het gaat om alleenstaan-
de ouderen is dat belangrijk. 

We hebben ook een kleine naaiwerk-
plaats bemenst met twee naaisters, die 
tot nu toe kookten. Die werkplaats is 
volledig overgegaan op het naaien van 
gezichtsmaskers. De eerste 100 zijn al 
klaar, ook de verdeling is begonnen. Ook 
hiervoor kunnen we steun gebruiken voor 
de aanschaf van materiaal.

aanwezig was. Zo’n grote opkomst 
hebben ze nog nooit meegemaakt. Ze 
waren er natuurlijk heel blij mee. Dit 
onderstreepte ook voor de predikanten 
en voor de leiding van het kerkdistrict 
het belang van de Ouderlingenbond. En 
het was voor hen een bemoediging. 

Verder schrijft hij: We hadden dit jaar 
veel gepland, maar het ziet ernaar uit 
dat vanwege de epidemie veel afgebla-
zen moet worden. Desondanks vertrou-
wen we ook voor het vervolg op de Heer 
en dat we in zijn bewarende genade zijn. 

Als deze epidemie voorbij is willen we 
graag met het vuur dat er nu is de thuis-
gebleven ouderlingen ook verder voeden 
met wat de Heer ons heeft toevertrouwd. 

God beware ook jullie, ik wil jullie graag 
Gods zegen wensen met een gedeel-
te uit de Bijbel dat dit jaar voor mij erg 

Hulpbehoevende studenten 
Kunt u zich nog herinneren dat er in de kerk gecollecteerd werd voor hulpbehoevende stu-
denten? De studenten aan de theologische Universiteit van Cluj (Roemenië) hebben veelal een 
beperkte studiebeurs. Deze studenten komen van ver en wonen in de omgeving van de uni-
versiteit. De kosten voor levensonderhoud en studie wegen zwaar voor de gezinnen van deze 
studenten. Met een financiële bijdrage helpt Fundament studenten om zich beter te kunnen 
richten op hun studie.

Hij is verbrand en weggehakt,
Verkwijnd onder uw duistere blik.
Leg uw hand op uw beschermeling,
Het mensenkind dat u hebt grootge-
bracht.
Dan zullen wij niet van u wijken.
Laat ons leven, en wij roepen uw naam:
HEER, God van de hemelse machten, keer 
ons lot ten goede, 
Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

De kerk in Göncruszka doet veel voor de kwetsbare mensen in hun eigen omgeving. Het gemeen-
schapshuis in Vilmány, het onderwijs aan de Talentschool, de centrale keuken en de werkplaats. 

Levente Sohajda uit Göncruszka 
schrijft: 

Bedankt voor de belangstelling, het is een 
bemoediging dat jullie aan ons denken. Ik 
hoef geen verslag te doen over de algeme-
ne situatie, maar de plaatselijke bijzonder-
heden vat ik kort samen. 

Laat ik beginnen met iets positiefs: sinds 
de school, de kleuterschool, het huis voor 
“Veilig Begin”, gesloten moesten worden, 
kwam er nieuwe energie vrij. Daar-
door kon de vormgeving van de sociale 
keuken, het project van de sociale werk-
plaats en het schoolplein aanzienlijke 
vooruitgang boeken. 
Bij het bekend worden van de dreiging 
door het coronavirus hebben we een 
groepsbespreking gehouden. Hierin stel-

den we prioriteiten vast, zoals bijvoor-
beeld de hulp aan ouderen en de steun 
voor achterstandsgezinnen. We zijn 
begonnen de eerste vitaminen aan te 
schaffen, met name bestemd voor de 
ouderen, en we hebben ook fruitpakket-
ten samengesteld. Voor dat doel hebben 
we rode tassen gemaakt, die we aan de 
poort van het hek van ieder huis hebben 
opgehangen. 

In die tas zit de actuele uitleg van een 
bijbelgedeelte voor elke dag naast 
fruit, vitaminen, en waar nodig ook wat 
kleding. We verdelen zo’n 130 pakket-
ten per week. Natuurlijk zouden we heel 
dankbaar zijn als we van jullie onder-
steuning zouden kunnen krijgen, voor de 
aanschaf van fruit en vitaminen, zeker 
als deze hele periode langer aanhoudt. 

Het pakket bevat altijd honing en ook 
wat jam.

Levente uit zijn zorg over de Roma- 
families wat betreft de omstandig- 
heden rond hygiëne. Als het virus daar 
eenmaal terechtkomt, krijgen ze met 
zware problemen te maken. De zuigelin-
gensterfte is daar sowieso al aanzienlijk, 
in veel gevallen is de doodsoorzaak ook 
zonder corona al longontsteking of tbc.  
De mensen zijn dan ook extra vatbaar 

Attila Kelemen en studentenpredikant 
Sógor Arpád gaan zorgvuldig te werk om 
te bepalen welke studenten in aanmer-
king komen voor steun. Niet alleen 
wordt gekeken naar de eigen financië-
le situatie van de student en hun fami-
lie. Ook de behaalde studieresultaten 
worden in de overweging meegenomen. 
Dit systeem werkt motiverend voor de 
studenten.

In februari kon een aantal studenten 
weer een bijdrage in ontvangst nemen. 
Fundament ontving een groot aantal 
bedankbrieven van deze studenten. In 
deze nieuwsbrief kunt u kennismaken 
met een aantal van deze studenten.
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Mijn naam is Tamás Józsa. 
Ik ben een derdejaarsstudent aan het Protestants 
Theologische Instituut van Kolozsvár (Cluj). Ik 
dank jullie hartelijk voor de financiële onder-
steuning. Het is een grote hulp voor mij en mijn 
ouders. Ik groeide op in een grote familie. Ik heb 
drie zussen en twee broers, ikzelf ben de jongste. 
Twee van ons studeren nog aan de universiteit, 
mijn broer studeert theologie. Mijn vader is een 
gepensioneerde dominee van de gereformeerde kerk van Roemenië. Meestal 
worden studenten ondersteund door hun ouders en familie. Dat is bij mij ook 
het geval. De extra steun is zeer welkom.

Mijn naam is  
Paul Füstös. 
Sinds september 2018 
studeer ik aan het 
Protestants Theologi-
sche Instituut van Cluj 
Napoca. Dit is dus mijn 
tweede jaar en het is een 
groot voorrecht voor mij 
om aan deze prestigieuze universiteit te studeren. 
Mijn grootste droom is om dominee te worden, ik 
hoop dat dat mogelijk zal zijn. Ik ben geboren in 
een klein dorpje, waar ik tot mijn veertiende heb 
gewoond met mijn ouders. Daarna ben ik begonnen 
aan de gereformeerde hogeschool in Cluj. In deze 
jaren heb ik geleerd wat belangrijk is: het geloof, 
hulpvaardigheid en vriendelijk zijn voor andere 
mensen.  Ik hoop dat ik na zes jaar studie hier in 
staat zal zijn de goede weg te wijzen aan ande-
re mensen. Ik ben enig kind van mijn ouders, zij 
hebben altijd veel van mij gehouden en mij alles 
gegeven wat ik nodig had. Mijn moeder is huisvrouw 
en mijn vader chauffeur. Onze verhouding was altijd 
liefdevol en open. We ontmoeten elkaar zelden 
omdat we ver uit elkaar wonen. Ik houd van lezen, 
wandelen, naar muziek luisteren en naar buiten 
gaan. Uw donatie kan ik gebruiken om mijn biblio-
theek aan te vullen met studieboeken en om mijn 
ouders financieel te steunen. Ik wens u het beste, 
God zegene u.

Mijn naam is Attila Orbán. 
Ik ben een vierdejaarsstudent 
aan het Protestants Theologi-
sche Instituut van Cluj Napoca. 
Het is mijn droom om men-
sen te helpen door het goede 
nieuws over Jezus’ liefde en 
redding te verspreiden. Daarom 
geniet ik van iedere minuut die 
ik doorbreng aan de universiteit. Door de tijd heen is mijn 
interesse in het Hebreeuws gegroeid. Ook heb ik een jaar 
in Genève gestudeerd waardoor ook mijn Frans vooruit 
is gegaan. Ik schrijf nu aan mijn scriptie zodat ik mijn 
Bachelor kan afronden. Het onderwerp is de uittocht (The 
Passover / Pascha) in het oude testament gezien vanuit 
het perspectief van de Mishnah (oude Joodse uitleg bij 
de boeken van Mozes).  Een bachelor duurt hier vier jaar, 
een master twee jaar. Als ik ben afgestudeerd wil ik graag 
dominee worden. Heel hartelijk bedankt voor de finan-
ciële hulp. Het betekent veel voor mij, zo kan ik mijzelf 
verbeteren bij het studeren van bijbelse theologie. Dat is 
bij mij favoriet.

Mijn naam is Krisztián-Rudolf Gál. 
Ik ben een vijfdejaarsstudent aan het Protestants 
Theologische Instituut van Cluj Napoca. Ik ben 24 
jaar oud. Ik heb een verloofde, zij zit bij mij in de 
klas. Deze zomer hopen wij te trouwen. Hopelijk  
kunnen wij dan volgend jaar samen beginnen 
met het dienen van God. Ik wil u bedanken voor 
de donaties. Ik wilde geld gaan vragen aan mijn 
ouders (zij zijn niet gezond en hebben het geld 
zelf nodig) toen ik bericht kreeg over de donatie, precies toen ik het nodig 
had. Dat is geen toeval, denk ik. Nogmaals bedankt. Het helpt heel veel, 
vooral omdat Cluj de duurste stad in Roemenië is. Wij, studenten, kunnen 
niet werken naast onze studie. Veel studenten hebben geen ouders, of hun 
ouders zijn ziek. Zoals mijn vader; hij mag helemaal niet werken maar hij wil 
het wel zodat hij ons kan helpen. Dus, nogmaals bedankt. God zegene jullie.

Mijn naam is Balázs Bajnai. 
Ik ben een tweedejaarsstudent aan het Protestants Theologische Instituut 
van Cluj Napoca. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw genereuze donatie 
voor mijn studie. Uw hulp betekent veel voor mij omdat ik een halfwees ben 
en ik dankbaar ben voor alle hulp die ik kan krijgen. Het geld komt goed van 
pas om de huur van te kunnen betalen. Ik bid jullie de zegen van God toe en 
mijn advies is: lach veel! 😄

Mijn naam is  
Benjámin Barticel-Kiss. 
Ik ben een vierdejaarsstudent 
aan het Protestants Theologische 
Instituut van Kolozsvár. Ik ben 
22 jaar oud en ik heb twee broers 
en twee zussen. Mijn ouders zijn 
dominee en ik wil graag in hun 
voetsporen treden. Deze zomer 
heb ik een maand in een glasfa-
briek gewerkt. Daardoor kon ik 
met mijn vriendin (we hopen in 
augustus 2020 te trouwen) een 
weekendje met vakantie en ik 
kon ook mijn ouders helpen om 
de rekeningen te betalen. We 
voelen de zorg van God ook door 
jullie. Ik ben erg dankbaar voor 
jullie financiële ondersteuning, 
ik waardeer het bijzonder dat  
jullie ons helpen. Het geld bete-
kent heel veel voor mijn ouders 
want daardoor hoef ik hun een 
poosje niet meer om geld te 
vragen. Ik bid God om Zijn zegen 
voor het werk en ik bid voor 
jullie.

Mijn naam is  
Tamás-Lóránd Czéczei. 
Ik ben een eerstejaarsstudent 
aan het Protestants Theologi-
sche Instituut van Kolozsvár. 
Ik schrijf u omdat ik dankbaar 
ben voor de steun die u mij 
hebt gegeven. Het betekent 
veel. Ik wil mij en mijn familie 
aan u voorstellen. Ik woon in Szilágy met mijn ouders 
en mijn jongere broer. Mijn moeder is huisvrouw en mijn 
vader is chauffeur. Onregelmatig, omdat hij ziek is. Hij 
heeft ook een boerderij, verzorgt de dieren, om zo te kun-
nen voorzien in wat we nodig hebben. Ik wil u bedanken 
voor de steun, ik kan u vertellen dat uw hulp ons leven 
verlicht. Ik kan vaker naar huis en mijn ouders hoeven 
zich minder zorgen te maken over mijn welzijn. Het is 
overweldigend om te weten dat er mensen zijn die geven 
om anderen, die ze niet eens kennen, en hen helpen 
zonder voorbehoud. Ik wens jullie allemaal het beste met 
de woorden uit de bijbel: En weet dat voor degenen die God 
liefhebben alle dingen meewerken ten goede. God zegene u.

Lieve vrienden,  
mijn naam is  
Norbert Magyar en ik 
ben heel dankbaar voor 
de steun die we van 
jullie hebben gekregen. 
Mijn vrouw Boglárka en 
ik zijn allebei vijfde-
jaars theologiestuden-
ten. Het instituut heeft geen accommodatie  voor 
getrouwde stellen, daarom huren we een apparte-
ment in de stad. Het krijgen van uw donatie helpt 
ons enorm want nu kunnen we de maandelijkse 
huur en onze rekeningen betalen. Heel erg be-
dankt! God zegene u.

Mijn naam is Beatrix Biró.
Ik schrijf u om mijn dankbaarheid 
te uiten voor uw steun. Ik heb 
zojuist het geld ontvangen en ik 
zal het nodig hebben om boe-
ken te kopen voor onderzoek. Ik 
schrijf momenteel een studie over 
de roeping van Mozes en ik heb 
boeken nodig die moeilijk te vin-
den zijn hier in Roemenië. Ik zal 
het geld uitgeven aan dit project 
als het me lukt de bronnen te vin-
den die ik nodig heb. Dank u voor 
uw vriendelijkheid en uw steun. 
Ik wens u het allerbeste en ik kijk 
ernaar uit om van u te horen.

foto achtergrond: Kerk Inaktelke
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Frans Caan

Groet!
Per 1 december 2019 is Eveline  
Dirkse secretaris van Fundament. 
Op diezelfde datum nam ik afscheid 
van het bestuur.
 
Fundament kan iets betekenen voor 
medechristenen in Oost-Europa. Niet 
door op hun stoel te gaan zitten, maar 
juist om er te zijn, bij hun plannen, als 
die steun nodig hebben. Belangrijk is het 
om dan  betrouwbaar te zijn. Niet aller-
lei hypes te volgen, maar met kerken en 
organisaties samen te werken aan struc-
turele verbeteringen. Inhoudelijk en 
tegelijk ook zakelijk, door afspraken na 
te komen en dat ook van de betrokke-
nen te vragen. Mooi om op die manier te 
werken; werken met een koel hoofd en 
tegelijk met een warm hart.

Het was best een wat vreemde gedachte 
om afscheid te nemen van Fundament. 
Zo’n afscheid is natuurlijk niet drama-
tisch. Het is best goed om na verloop 
van tijd een stokje over te dragen. Maar 
tegelijk was Fundament niet zo maar 
‘een klusje’ voor tussendoor.  Door het 
brede werkveld en door de contacten 
in dat veld werd het in die jaren een 

deel van mijn leven. Samen trokken we 
de kar. Regelmatig ook met een vrolij-
ke lach. 

Ik denk dat je voor het werk vanuit 
Fundament om Gods zegen mag vragen. 
Je bent immers als christenen in Neder-
land en in Oost-Europa samen aan het 
werk om inhoudelijk en praktisch vorm 
te geven aan dat christen-zijn.

Alle mensen die zich betrokken weten 
bij Fundament wil ik bedanken voor die 
samenwerking; voor de gedeelde betrok-
kenheid en de gezamenlijk ingezette 
energie. 

Blijvende inspiratie gewenst!
Gods nabijheid.

Frans Caan
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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 
S41179166) een bedrag E ....”.
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