
Tijdens predikantenconferenties in 
de herfst van 2015 dachten ruim 
130 predikanten na over persoon-
lijke ontwikkeling. Inleiders waren 
Andries Nicolai en Harm Boiten.

Vroeg in de ochtend vertrokken de rei-
zigers. Al om 9.00 uur zijn ze in Wenen, 
maar de koff ers bleken er niet te zijn. 
Na anderhalve dag werden zer alsnog 
bezorgd bij de familie Demes Tibor in 
Slowakije.
Tibor is de tolk voor de eerste twee con-
ferenti es, zowel vanuit het Hongaars als 
het Slowaaks. Hij kan dat omdat hij een 
jaar in Kampen studeerde. De conferen-
ti es, georganiseerd door Fundament, 
vindt hij inhoudelijk en qua sti mulans be-
langrijk voor hemzelf en zijn collega’s in 
Slowakije. ’s Zondags preekte ds. Demes 
over de wedlooptekst van Paulus.

De Gereformeerde Kerk in Slowakije is 
ingedeeld in negen senioraten (classes). 
Telkens kwamen de collega’s uit twee clas-
ses op één plaats samen voor een confe-
renti e. In Velke Kapusany (in het Hongaars 
Nagykapos, dat ‘grote poort’ betekent) 
was de eerste conferenti e. Andries Nicolai 
hield een presentati e over de ontwikkeling 

van de persoonlijkheid van de predikant. 
Men voelde zich door het thema persoon-
lijk aangesproken. Telkens werd een brok 
informati e afgewisseld met interacti eve 
momenten. De deelnemers leerden met 
elkaar doorspreken over sterke en minder 
sterke kwaliteiten. Ook leerden ze dat als 
je van een goede eigenschap teveel hebt, 
die eigenschap een valkuil kan vormen. 
De ruim derti g deelnemers waren blij met 
de inbreng en spraken de wens uit dat 
Fundament ook volgend jaar present zou 
zijn op een conferenti e.

Aan de conferenti e in Sesovce namen 
ruim 15 predikanten deel. We hebben 
opnieuw ervaren hoezeer de gekozen 
aanpak ervoor zorgde dat de predikanten 
met elkaar contact kregen. Vooral de 
manier waarop ze elkaar vertelden over 
kwaliteiten die ze bij een ander zagen, 
maakte indruk. In een land dat derti g 
jaar geleden nog communisti sch was, is 
duidelijk dat dit nog niet voor iedereen 

even gemakkelijk is. Jongere predikanten 
zijn hier veel vrijmoediger in.

Na twee conferenti e in het oosten van 
Slowakije trokken we naar het midden. Uit 
twee senioraten kwamen 45 predikanten 
samen in het dorp Slavec. De voordracht 
werd getolkt door ds. Oremus Zoltán, die 
ook in Kampen heeft  gestudeerd.
Tussen de conferenti es door werden en-
kele bezoeken gebracht, onder meer aan 
ds. Fazekas Laszlo, die tevens bisschop 
is. De laatste twee conferenti es werden 
gehouden in het West-Slowakije, in 
Komarno (21 deelnemers) en Dunasjka 
Streda (19 deelnemers).

We danken God dat we goede gesprek-
ken mochten hebben. Het maakte ons 
meer bewust van onze gemeenschappe-
lijke rijkdom, en van de nauwe verbon-
denheid die we ervaren met de broeders 
en zusters in Slowakije.

Harm J. Boiten

Slowakije

Spreker en tolk

Jeugdige belangstelling

Zorgteam

Conferentie

FundamentFundamentFundamentFundamentFundamentFundament´´´´´´

IránytüIránytüIránytüIránytüIránytüIránytüIránytüIránytüIránytüIránytüIránytüIránytüIránytüIránytüIránytüIránytüIránytüIránytü
Nieuwsbrief van sti chti ng Fundament Februari 2016



is hoog en vraagt de cultuurverandering 
aanpassing. De inzet van STUK is dan erg 
belangrijk voor hen.
En vervolgens zijn er ook al die ‘kleine’ 
acti es in de loop van het jaar. Organise-
ren van tuinonderhoud, computerpro-
blemen, kluswerk, vraagbaak, e.d. En bij 
het wisselen van studenten opnieuw die 
woning geschikt maken voor het volgen-
de gezin. Vaak moet dat in korte ti jd.
De dames van STUK werken er aan dat de 
gezinnen zich in Kampen op hun gemak 
kunnen voelen en na de studie, in hun 
thuisland, goede herinneringen hebben 
aan een bijzondere periode in Kampen.

Afscheid
Ellen van Houdt vond het ti jd om 
afscheid te nemen van dit werk. Jam-
mer, maar ze heeft  haar sporen binnen 
Fundament echt verdiend. Tijdens de 
medewerkersdag in november hebben 
we haar hartelijk bedankt.

Welkom
Carla Hoekstra neemt haar taak over. 
Tijdens de medewerkersdag is zij welkom 
geheten. Fijn dat er zo conti nuïteit blijft  
in het werk van STUK.

Een van de steunpilaren voor het 
werk van Fundament zijn de mensen 
die werken voor Studenten Theologi-
sche Universiteit Kampen (STUK).

Fundament stelt voor de studenten die 
naar Kampen komen een ingericht huis 
beschikbaar.
Meer dan ti en jaar zorgde Ellen van 
Houdt, samen met Tineke de Vries er 
voor dat studenten uit Oost-Europa en 
hun gezinnen in Kampen goede, gezel-

Afscheid Ellen van Houdt

Het team

Voorzitter Bert Houwen bedankt Ellen van Houdt Carla Hoekstra

vraag hoe Calvijn in zijn ‘Insti tuti e’ de 
theologische erfenis van Chrysostomus 
in de hoofdstukken over de vrije wil 
gebruikt heeft .
Dr. Papp György is docent aan de uni-
versiteit in Debrecen. Deze promoti e is 
belangrijk voor de theologische opleiding 
daar.
Hij studeerde in de periode 2014-2015 
op uitnodiging van Fundament in Kam-

Promotie

pen. Die studie maakte deel uit van zijn 
promoti estudie.

Op 26 januari 2016 promoveerde 
Papp György aan de Theologische 
Universiteit te Debrecen. De titel van 
zijn proefschrift: “De dialoog tussen 
Calvijn en Chrysostomus over de vrije 
wil in de Institutie”.

Het promoti eonderzoek richt zich op de 

Papp György

lige huisvesti ng hebben en dat ze hun 
verhaal kwijt kunnen. Samen vormen ze 
de ruggengraat van STUK. Een onmisbaar 
team bij de opvang en de begeleiding 
van onze studenten in Kampen en in de 
Nederlandse maatschappij.

Al voordat studenten en hun gezinnen 
in Kampen zijn is er contact. Zodra ze er 
zijn begint de begeleiding. Samen het 
huis verkennen en de apparatuur. Regels 
voor de afvoer van huisvuil, contact met 
de gemeente, regelen van verzekeringen, 
zoeken naar een huisarts, contacten 
leggen voor een cursus Nederlands, 
bezoek aan het kerkelijk bureau, contact 
leggen met de Theologische Universiteit, 
inschrijving in het bevolkingsregister, 
verkennen van winkels, etc.
Alles bij elkaar een boeiend en arbeidsin-
tensief traject.

Voor de gezinnen die komen is het een 
vermoeiende ti jd. Het verkenningstempo 

Sógor Géza, student in Kampen
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Kerkdienst Bijbelstudie van bouwteam met kerkenraad

In project Vilmány gaat het om maat-
schappelijke hulp en evangelisatie 
onder de Roma-bevolking. Het aantal 
deelnemers groeit. Mensen uit Assen 
ging aan het werk om speelwerktui-
gen te bouwen voor de kinderen die 
met het project bereikt worden.

Acht mannen uit Assen waren ruim een 
week in Hongarije. Jongeren die er al 
eerder waren hadden hen enthousiast 
gemaakt. Met een busje, volgestouwd 
met gereedschap, gingen ze op stap. Ze 
logeerden daar in de voormalige pastorie 
bij de kerk in Hejce. Op zondag was er 
een ontmoeti ng met de gemeente in het 
kerkgebouw van Göncruszka. Ds. Sohajda 
Levente was de voorganger en begeleidde 
ook enkele liederen op gitaar. Tijdens deze 
dienst werden twee kinderen gedoopt.
Binnen de groep was er een schat aan 
vakmanschap aanwezig. Die vaklui wer-
den door Levente voor diverse klussen 
ingeschakeld. Ze hebben daar een klein 
pretpark gebouwd.
Bij de woning van ds. Sohajda en zijn 
vrouw Zsuzsa is een ruimte waar elke 
dag bijbelstudies worden gehouden. 
Verschillende groepen nemen daaraan 
deel. Ook moeders met jonge kinderen. 
Die moeders zijn bezig met bijbelstudie. 
Bedoeling is dat de kinderen dan, onder 
begeleiding, kunnen spelen in het pas 
gebouwde ‘pretparkje’.
Er is een speelzolder. Via glijbaan, touw-
ladder en klimnet kun je naar beneden. 
Ook staat er nu een stuurhut of het dek-
sel van een waterput. Op de stuurkolom 
staat ‘ASSEN’.
Om warm te kunnen blijven is de hout-

voorraad voor de winter aangevuld door 
hout te kloven.
De elektrotechnische mensen legden 
krachtstroom aan voor de nieuwe ver-
warmingsinstallati e en ook verlichti ng in 
en onder de speelzolder.
Al met al een week vol acti viteit.
Ook een week om te ervaren is dat 
Gods kerk wereldwijd is. Dat God ook in 
Hongarije met mensen bezig is. Dat liefde 
een werkwoord is. Liefde die zichtbaar 
wordt als je het binnen je eigen mogelijk-
heden laat zien.

De werkers uit Assen

Vilmány

Speelzolder

Bouwers
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Vraag om contact
De kerk van Kutyfalva in Roemenië 
wil graag in contact komen met een 
kerk in Nederland om een partnerre-
latie aan te gaan. Ds. Csilla Lukács-Lo-
rincz vroeg om onderstaande brief op 
te nemen. De gemeente van Kutyfalva 
wacht met interesse op reacties.

Lieve broeders en zusters in Nederland,
Wij wonen in een kleine dorp in de 
midden van Transsylvanië ( Roemenië). 
Een dorp met een oude witt e kerk en een 
gemeente van zo’n tweehonderd leden. 
Mijn man en ik zijn predikanten die sinds 
twee en half jaar werken aan de geesti ge 
opbouw en de administrati eve zorg van 
deze gemeenschap.
Allebei hebben we in Nederland gestu-
deerd. We zijn onder de indruk van de 
christenen daar. Voor ons was het een 
zegen om te ervaren, hoe de mensen in 
Nederland over geloof denken en hoe ze 
hun geloof beleven. Jullie sterkte kanten 
zijn soms onze zwak punten. Ook ontdek-
ten we dat onze sterke kanten niet alti jd 
meer zo sterk zijn in Nederland.

Wij zouden het fi jn vinden om de 
mensen hier te laten kennis maken met 
mensen uit Nederland om hen ook te 
laten zien hoe het is om in Nederland in 

Christus te geloven. We denken dat het 
ook omgekeerd voor een gemeente uit 
Nederland mooi kan zijn om kennis te 
maken met onze gemeente.
Het gaat ons niet om fi nanciële steun. 
Vermoedelijk zijn wij hier nog niet op 
het economische niveau van West-Eu-
ropa, maar dat is niet het doel van Gods 
koninkrijk. Wij geloven dat wij in een ti jd 
leven waarin wij elkaar erg nodig hebben 
om samen op de smalle weg te blijven 
gaan (Matt heüs 7:14).

Als u belangstelling heeft  voor ons leven 
als gemeente hier in onze eigen omge-
ving, hopen we dat u contact met ons 

opneemt zodat we met elkaar kunnen 
kennis maken. Dan kunnen we ook 
allerlei vragen van u beantwoorden. De 
gereformeerde kerk van Kutyfalva kijkt 
met gespannen belangstelling uit naar 
uw reacti e.

Een hartelijke groet uit Kutyfalva.
Famile Lukacs

E-mailadres: lukacs88@yahoo.com
Telefon:  0040742188303
Adres:  Parochia Reformata str Prin-

cipala nr. 110 Cuci jud. Mures 
cod postal 547195 Romania

Familie Lukacs
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