
Vorig jaar startte in Oekraïne een 
kleuterschool waar kinderen uit 
 Roma-kampen in Tivadarfalva, 
 Tiszabuken en Peterfalva naar een 
christelijke school gaan. Fundament 
steunt dit project. De projectleiding 
vertelt hier weer iets over het werk.

We mogen terugkijken op een gezegend 
eerste schooljaar. Dank aan jullie, Fun-
dament, maar bovenal aan HEM die dit 
alles mogelijk heeft  gemaakt.

Al eerder vertelde ik dat de kinderen 
uit Tivadarfalva en Tiszabuken kwa-
men. Nu komen ook de kinderen van 
 Peterfalva; uit drie verschillende kampen 
komen ze naar de kleuterschool. Juf 
Monika is een juf met veel geduld en 
zachtmoedigheid. Buschauff eur Peter kon 
per 1 mei zijn werk niet meer combineren 

basisschoolkinderen is er een huiswerk-
begeleiding gestart. Tussen de 15 en 25 
kinderen nemen er deel aan.

Er is groei in het project, er is veel 
gebeurd wat we niet hadden verwacht. 
Ik houd jullie op de hoogte.
Gods zegen!

Jurjen Knot

Tivadarfalva

Woonplaats kinderen Op school

met het brengen en halen van de kinde-
ren. Ook de bus was niet meer te gebrui-
ken. Via een kerkgemeenschap in Amerika 
kon een andere bus worden aangeschaft .
Op 1 mei trad Elemér in dienst als missio-
nair voor de drie kampen. Hij geeft  bijbelu-
ren, organiseert kerkdiensten en evangeli-
sati edagen. Ook rijdt hij met de kinderen 
en onderhoudt het gebouw. Eind juli 
gingen 17 kinderen mee op zomerkamp. 
Vorige week organiseerde Elemér samen 
met Monika voor het eerst een kids club 
(fi lm over Mozes en gesprek daarna); er 
kwamen maar liefst 37 kinderen.

Er zijn veel kinderen die naar de peuter-
speelzaal kunnen komen. We denken er 
over om een tweede klas te openen maar 
dit brengt extra kosten mee. We zijn op 
zoek naar fi nanciële mogelijkheden.
Op 1 september ging het onderwijs-
project in Peterfalva weer van start. Wat 
een verschil met de start van vorig jaar. 
Er kwamen tussen de 15 en 20 kinderen 
naar de kleuterschool.
In september gingen 18 kinderen voor 
het eerst naar de basisschool. Voor de 
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Meer dan tien jaar geleden besloot 
de kerkenraad van de kerk van Vaida 
(Roemenië) een project te starten 
waarbij mensen die dat nodig hebben 
warm eten kunnen krijgen. Ds.  Endre 
Kondor en zijn vrouw Erzsébet rap-
porteren ervan. Fundament steunt 
het project.

De voedselhulp was eerst bedoeld voor 
kinderen van de basisschool. De kerk kreeg 
echter de beschikking over een groter ge-
bouw. Dat bood kansen. Tegelijkerti jd ging 
de overheid eisen stellen aan de inrichti ng 
van de keuken. Dit alles leidde tot de idee 
om in het gebouw een moderne keuken te 
maken en een plaats waar mensen konden 

Verbouwing

eten, maar ook een plek hadden voor 
contact. Het gebouw zou dan tevens als 
centrum dienen voor samenkomsten van 
de gemeente, voor evangelisati ewerk met 
de kinderen, als ontmoeti ngsplek voor de 
jongeren. Deze droom van de kerkenraad 
wordt steeds meer werkelijkheid, hoewel 
de economische crisis wel tegenwerkt.

De aanpak
Intussen is er een kleine keuken waar nu 
al gekookt wordt voor gemeenteleden, 
bejaarden, weduwen, alleenstaanden; 
mensen die hulp nodig hebben. Ook voor 
mensen uit Biharfélegyháza (Rosiori), het 
naburige dorp. Doel is om dagelijks een 
warme maalti jd te geven. Wie het kan 
betaalt er voor. In de prakti jk wordt zo 
60-70 % van de kosten van warm eten 
gedekt. De rest betaalt de kerk met hulp 
van anderen. Dit is een vorm van diaco-
nale steun.

Diaconaal bewust
Aanvankelijk schaamden velen zich om 
steun vanuit de kerk te krijgen. Maar dit 
is veranderd. Steeds meer mensen erva-
ren deze hulp als een steun voor mensen 
in nood. Kerkleden zijn overtuigd van de 
belang van diaconale dienst. Twee gene-
rati es die zijn opgegroeid met gebrek aan 
diaconaal bewustzijn komen tot andere 
gedachten.

Meerwaarde van project
De keuken is nu 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 dia-
kenen verantwoordelijk is voor diaconale 
dienst in de gemeente. Ze zijn er ook voor 
kleinere of grotere problemen; een pijn-
sti ller, of om in een noodsituati e wat geld.
Ook voor de basisschool in Rosiori wordt 
gekookt en voor het ‘aft er-school’ progra-
ma, een hulpprogramma voor kinderen die 

Op weg naar huis

Alleenwonende

Wachten bij de keuken

Vaida, ‘Meer dan brood’
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extra hulp en aandacht nodig hebben. Vaak 
kwetsbare kinderen. Ongeveer 70-80% is 
Roma. Deze kinderen willen we bereiken 
met de liefde van God en tegelijk ook 
helpen met integrati e in de maatschappij 
door het geven van goed onderwijs. Na 
schoolti jd gaan de kinderen naar een cen-
trum van de kerk. Voordat lessen beginnen 
krijgen ze daar een warme maalti jd.
Bedoeling is om straks in het nieuwe ge-
bouw voor alle mensen 1-2 keer per week 
een programma te hebben. Daar kunnen 
de mensen dan in de eetzaal hun warme 
maalti jd eten en elkaar ontmoeten.

Financiering
De overheid geeft  geen steun. Voor de 
voedselhulp geeft  de zustergemeente 
uit Leeuwarden een bijdrage. Een kerk in 
Duitsland (Essen-Steele) springt bij met 
goederen, meubels, keuken inventaris. 

Sti chti ng Hulp Oost Europa hielp met de 
renovati e van het gebouw en organiseerde 
werkvakanti es voor groepen uit Nederland. 
Met steun van St. Fundament is in 2014 en 
2015 de bouw van de nieuwe keukenruim-
te en van de toiletruimte gerealiseerd. Nu 
is de centrale verwarming aan de beurt, de 
toestellen van de keuken, en als laatste de 
buitenkant van het gebouw. Wij hopen dat 

Vakantie-bijbelclub

volgend jaar te kunnen doen als we over 
voldoende middelen beschikken.

Niet alleen mensen die elke dag 
warm eten krijgen, maar eigenlijk 
de hele  gemeente is blij met dit 
gemeentecentrum. Ze ervaren dat het er 
is voor iedereen in dit dorp en dat het zo 
ook kan bijdragen aan de eer aan God.

Fundament ondersteunt al jaren 
predikantenconferenties in Midden- 
en Oost-Europa: Hongarije, Slowakije, 
Oekraïne, Roemenië. Tijdens een net-
werkreis wordt dit steeds voorbereid. 
In mei is was er een netwerkreis 
naar Roemenië met de predikanten 
Tiemen Dijkema, Herman Feenstra en 
Roelof Tigelaar.

Het landenteam Roemenië beschikt over 
een netwerk van contacten met predi-
kanten in de Hongaars-Gereformeerde 
Kerken daar. Tot diep in het binnenland 
van dit prachti ge land weten we de 
wegen naar hen te vinden. Conferenti es 
houden we meestal in de maand oktober. 
In het voorjaar maken we daarvoor een 

reis langs vele van onze contacten: de 
netwerkreis. Netwerkreizigers bezoeken 
zo veel mogelijk adressen binnen een 
week. Ze onderhouden contacten, van-
gen signalen op en bereiden conferenti es 
voor. Je bent ergens anderhalf uur, om 
vervolgens weer een paar uur te rijden 
voor het volgende contact.
Hierna enkele bijzondere momenten 
ti jdens deze reis.

De meeste nachten zijn we in Inaktelke, 
het dorp waar Kelemen Atti  la predikant 
is. Hij en zijn vrouw Irenka spreken voor-
treff elijk Nederlands en ze zijn zeer gast-
vrij. Toen wij er waren was er ook een 
jeugdgroep uit de kerk te Best: meer dan 
30 jongeren met een aantal begeleiders.

Een ander contact is Tökes Atti  la, een 
jonge predikant die goed Nederlands 
spreekt. Hij woont in Ghinesti  (Hongaars: 
Geges), een liefl ijk dorpje tussen de heu-
vels. Hij is een gedreven voorganger die 
een paar jaar geleden in Kampen studeer-
de en bruisend van ideeën aan het werk 
is gegaan in deze gemeente. De krimp van 
het dorp tot is sti lstand gekomen: mensen 
blijven er weer wonen of komen er terug.
Met Hegyi Sándor en zijn vrouw Anniko 
in Odorhei is al lang contact. Je wordt er 
gastvrij ontvangen en kunt genieten van 
een gezellige avond – als je  tenminste een 

Netwerkreis naar Roemenië
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beetje Duits kent. De familie Hegyi had 
een dag voor onze komst het bericht ont-
vangen van het overlijden van een broer 
van Sándor, Dániel – ook een bekende 
van veel Fundamentconferenti es. De 
volgende dag woonden we de  begra fenis 
van Hegyi Dániel bij op de oude 
 Hongaarse begraafplaats in het centrum 
van Odorhei. Een Hongaarse  begrafenis is 
een bijzondere belevenis; de dominee en 
de ouderlingen zingen het ene lied na het 
andere – totdat het graf is dichtgegooid 
door de ‘jongemannen’.

In de Theologische Universiteit te Cluj 
ontmoeten we Balogh Csaba. Hij stu-
deerde in Kampen en daar is hij ook 
gepromoveerd. Nu werkt hij al weer elf 
jaar o.a. als docent Oude Testament aan 
de universiteit. Hij kent beide werelden: 
de gereformeerde theologie daar en hier, 
de kerken in Nederland en in Roemenië.

Een belangrijk overlegmoment ti jdens 
onze reis was het gesprek met twee 
 predikanten: Martón János en Beke 
Boroká (de laatste is een vrouwelijke 
predikant).

Met nog anderen zijn ze verantwoor-
delijk voor het programma van post-
academische vorming van predikanten. 
Dat programma is in de afgelopen 
ti jd ontwikkeld. Hun ideeën raken het 
conferenti e werk van Fundament. Het 
gesprek met deze twee collega’s was 
openharti g. Zij meldden dat ze wat 
moeite hebben gekregen met onze een-
daagse conferenti es. Zelf organiseren ze 
graag meerdaagse conferenti es over een 
theologisch of kerkelijk thema. Aan de 
deelname daarvan zijn ook studiepunten 
verbonden. Een predikant moet in vijf 
 jaar vijft ig punten halen om de accredita-
ti e te behouden. Ze daagden ons uit om 
onze conferenti es om te bouwen tot een 
type dat qua inhoud en diepgang past bij 
de toerusti ng die hun voor ogen staat: 
meerdaags, stevige theologische inhoud, 
wetenschappelijk niveau.
We kregen dus huiswerk mee. Het is niet 
aan het landenteam Roemenië om hier-
over een beslissing te nemen, maar aan 
het bestuur van Fundament. Wel zal onze 
inbreng als ervaren Roemeniëreizigers 
meegewogen worden.

Onze netwerkreis heeft  als resultaat dat 
er in 2015 negen conferenti es zijn met 
als thema Preken over de Psalmen. De 
uitvoerders van die zullen – tegen de ach-
tergrond van het denken van theologen 
zoals Dietrich Bonhoeff er, Tom Wright en 
Eugene Peterson – iets proberen over te 
brengen op de Hongaarstalige collega’s 
daar. Ook sturen we een preek mee als 
voorwerp voor vergelijking.

Tiemen Dijkema, Enumatil
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Indien u een legaat wilt nalaten kunt u de 
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Nieuwe website
Een deze dagen gaat de nieuwe 
 website van Fundament ‘de lucht in’.
Het is gelukt om een fris ogende 
website te maken die ook nog goed 
toegankelijk is en veel informatie 
bevat over het werk van Fundament. 
Een bezoek waard. Er komt nog een 
Hongaarstalige versie.


