
predikanten, ouderlingen om mogelijk-
heden te verkennen, gebouwen vragen 
rolstoelvriendelijkheid, liturgie en diensten 
om aanpassing. Ook de theologisch-inhou-
delijke kant vraagt studie en uitwerking 
 daarvan. De studie en de prakti sche ver-
kenning in Nederland was hierop gericht.

Tibor Marjovszky was docent Bijbelse 
Theologie in Debrecen en deelti jddo-
cent in Sárospatak; nu met emeritaat. 
Fundament bood hem de mogelijkheid 

Studie
Een kerntaak van Fundament is bijdra-
gen aan ontwikkeling van Gereformeer-
de theologie in Oost-Europa. Theologen 
uit OE worden uitgenodigd om aan de 
Theologische Universiteit in Kampen te 
komen studeren. Jaarlijks zijn er een of 
twee studenten. Anderen zijn thuis bezig 
hun studie af te ronden, of komen hier 
voor een kortere periode.

György Papp volgde in Kampen de mas-
ter Patristi ek; een studie die onderdeel 
was van een promoti etraject. Promo-
ti e is belangrijk voor de Theologisch 
Insti tuut in Cluj, waar hij docent is. Op 
24 juni 2015 presenteerde hij zijn afstu-
deerscripti e met de ti tel: ‘The “Dialog” 
between Calvin and the Church Fathers 
on Bapti sm, in the 1559-Editi on of the 
Insti tutes’; onderzoek naar de invloed 
van de kerkvaders op het denken van Cal-
vijn. Op 26 januari 2016 promoveerde hij 
in Debrecen. De ti tel van zijn proefschrift : 
“De dialoog tussen Calvijn en Chrysosto-
mus over de vrije wil in de Insti tuti e”.

Arpád Kulscar studeerde van augustus 
2014 tot juli 2015 in Kampen. Hij is predi-
kant in Értarcsa, Roemenië. Hij volgde de 
master ‘Missionaire Gemeente’. Nu werkt 
hij thuis aan de afronding van deze studie.

Szabolcs Kovács, predikant in Nyáráds-
zenti mre (Roemenië) studeerde in 
2012-2013 in Kampen. Mei 2015 rondde 
hij zijn studie ‘Missionaire Gemeente’ af 
met een scripti e over de geestelijke zorg 
voor studenten.

Makkai Peter studeerde in 2015 drie maan-
den in Kampen. Hij is predikant in Arkos, 
Roemenië. Sinds 2004 werkt hij aan een 
project voor mensen met een beperking. 
Dit initi ati ef was nieuw in de kerk en ook 
in de regio Covasna. Kerk en gemeenten 
moeten leren open te staan voor deze 
mensen. Het vraagt van gemeenten, 

Bestuursverslag 2015

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;
•  fi nanciële hulp aan studenten en 

docenten;
•  hulp bij evangelisatie en maat-

schappelijk werk;
•  hulp bij onderwijs;
•  steun voor ouderenzorg;
•  werk onder Roma;
•  conferenties voor predikanten en 

ouderlingen.
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om zomer-2015 in Kampen te werken 
aan een Hongaarse uitgave van een 
vroege Joodse midrasj. Dit geschrift  
is  vergelijkbaar met het bijbelboek 
Spreuken. Het boek met commentaar 
verschijnt in 2016/2017. De bibliotheek 
van de TU-Kampen was een goede 
werkplek en een ideaal documentati e-
centrum.

Atti  la Bati zán studeerde een maand in 
Kampen met de bibliotheek als studie-
plaats. Zijn eerdere studiejaar in Kampen 
(2013-2014) sloot hij af met een scripti e 
over ‘Volkskerk in een diaspora-situati e’; 
een deelstudie voor een al eerder in 
Debrecen gestart promoti etraject. Zijn 
thema is ‘Kerk en diaspora’. In Kampen 
deed hij nu onderzoek. In 2016 hoopt hij 
in Debrecen te promoveren.

Géza Sógor arriveerde in augustus 2015 
uit Ulies/Kányád (Roemenië) in Kampen. 
Samen met zijn gezin woont hij in Fluite-
kruid. Hij volgt een jaar de master Ethiek/

Publieke Theologie, onder begeleiding 
van prof. dr. Ad de Bruijne.

Opleidingen in Oost-Europa
Fundament zet zich in om de vorming en 
opleiding van ouderlingen en predikan-
ten te versterken.

Dr. Jaap Doedens is docent aan de 
theologische academie in Sárospatak 
(Hongarije). Ook is hij als adviseur die het 
werkgebied kent, betrokken bij het werk 
van Fundament.

In Cluj (Roemenië) studeren jonge 
mensen voor predikant. Fundament 
geeft  hen een fi nanciële steun voor de 
kosten van studie en levensonderhoud. 
Prof. Kelemen Atti  la coördineert dit. Deze 
studenten krijgen ook pastorale vorming 
in enkele gemeenten. Fundament draagt 
bij in de kosten van dit werk.

De Ouderlingenbond in Oekraïne werkt 
aan de vorming van ouderlingen. Zij 

zien het als hun taak om de kerk en 
de christenen binnen de kerk bij het 
Woord te houden. Dit vraagt veel inzet. 
In onzekere ti jden met oorlog, verdeeld-
heid, verdriet, economische malaise 
is het moeilijk hiermee door te gaan; 
veel mensen moeten afh aken. Toch blij-
ven ze acti ef. Er is een ouderlingencur-
sus, er zijn evangelisati ebijeenkomsten 
en conferenti es voor ouderlingen met 
hun gezinnen. Dit jaar konden 26 ouder-
lingen de cursus afronden. Op 15 juni 
kregen ze op  ‘ouderlingen-zondag’ het 
certi fi caat in een kerkdienst in Nagydo-
brony. Ouderlingen-zondag is een traditi e 
geworden binnen de kerken. Fundament 

Attila Batizán in Kampen

Project: mensen voor mensen

Cluj

Pastorale vorming in Inaktelke
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Watertoren in Vaida

steunt hun werk structureel en in deze 
 moeilijke ti jden ook met extra hulp, 
zodat hun werk binnen de kerken kan 
doorgaan.

Conferenties
Elk jaar zijn er in Oost-Europa conferen-
ti es voor predikanten en ouderlingen. 
Medewerkers van Fundament zijn er bij 
en geven hun bijdrage.

In oktober 2015 waren er conferenti es 
in Slowakije en Roemenië. Fundament 
ondersteunt ze. Tijdens een netwerkreis 
in het voorjaar wordt dit voorbereid. De 
landenteams beschikken over veel con-
tacten met predikanten daar.
In 2015 zijn de landenteams samenge-
voegd tot één team om zo effi  ciënter te 
kunnen werken. Ook is besloten mee te 
werken aan in Oost-Europa te houden 
congressen die onderdeel zijn van een 
bijscholingsprogramma voor predikan-
ten. Het initi ati ef hiervoor ligt vooral bij 
de predikanten daar. Oud-studenten uit 
Kampen spelen dan een rol.

Projecten
Fundament steunt projecten die in de 
regio tot stand komen en die ondanks 
de eigen inzet nog steun nodig hebben. 
Overleg met partners in OE is belangrijk. 
Doel is om zo ook de evangeliserende 
aanpak van kerken via deze projecten te 
sti muleren.

Vaida; ‘Meer dan brood’
Vaida ligt in het westen van Roemenië. 
Christenen daar zien een kans voor 
evangelisati e in combinati e met maat-
schappelijke hulp; evangelisati e met 
Woord en daad. De kerk wil bij een brede 
groep mensen vertrouwen winnen voor 
contacten, gesprek, evangelisati e. Voed-
selhulp vanuit een centrale keuken is het 
centrum van het project.
Veel mensen leven op het bestaans-
minimum. Door voedselhulp komt de 
kerk dicht bij. Men wint vertrouwen, er 
ontstaan contacten, gesprekken; een 
weg voor ontmoeti ng. De kerk van Vaida 
werkt nu aan een ‘gemeentehuis’, waar 
voldoende ruimte is om te eten, voor ge-
sprekken; een plek, waar gewerkt wordt 
aan resocialisati e. Ook een gebouw voor 
ontmoeti ng met jongeren en bijeenkom-
sten met ouderen. Een brede diaconale 
aanpak.
Fundament gaf fi nanciële steun voor 
de bouw en de inrichti ng van een 
nieuwe keuken in dit gebouw. Volgen-
de fase is de aanleg van verwarming 
met het oog op de koude Roemeense 
winters.

Bejaardenhuis Beregszász
Beregszász ligt in het zuidwesten van 
Oekraïne. Het bejaardenhuis is een 
veilig thuis voor ouderen; een huis 

Groentetuin

Voedselhulp

Evangelisatie

Conferentiegangers
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waar je als christen beschermd kunnen 
leven.
De crisis in Oekraïne betekent voor veel 
ouderen een ramp. Er is veel armoede. 
Pensioenen worden slecht uitbetaald. 
Ouderen worden uit huis geplaatst. In die 
situati e biedt Beregszász zorg als je oud 
en hulpbehoevend bent.
Het in stand houden van dit tehuis 
vraagt veel inventi viteit en doorzetti  ngs-
vermogen. Dat geldt al als het gaat om 
basale dingen als licht, warmte, voeding, 
medische zorg. Kostbare zaken in een 
ontredderd land. De eigen boerderij en 
de boomgaard leveren levensmiddelen. 
Het Diaconaal Steunpunt van de kerk 
helpt waar dat kan; ook in natura (melk, 
eieren, vlees, brood, groenten, enz).
De bijdrage van de bewoners uit hun pen-
sioenen is lang niet kostendekkend. De 
kerken in Oekraïne hebben echter maar 
weinig fi nanciële ruimte. Ook voor de ge-
meenteleden zijn de kosten voor levens-
onderhoud gestegen. Hulp van buitenaf is 
nog steeds van levens belang.

Fundament steunt het tehuis en onder-
houdt contact met het bestuur.

Tivadarfalva
Vorig jaar startt e in Oekraïne een 
christelijke kleuterschool in Tivadarfalva 
voor kinderen uit Roma-kampen. Eerst 
kwamen er maar een paar kinderen uit 
Tivadarfalva en Tiszabuken. Intussen 
ook kinderen uit Peterfalva; uit de drie 
Roma-dorpen komen nu tussen de 15 
en 20 kinderen naar deze kleuterschool. 
Via sponsoring vanuit Amerika is een bus 
aangeschaft  om de kinderen op te halen. 
In juli gingen 17 kinderen ook mee op 
zomerkamp. In september gingen ook al 
18 kinderen voor het eerst naar de basis-
school. Voor hen is huiswerk begeleiding 
gestart; 15-25 kinderen doen mee. 
Er is groei in het project, er is veel ge-
beurd, meer dan eerst werd verwacht. 
Fundament geeft  dit project een aantal 
jaren een fi nanciële startsteun. Er is goed 
contact met de projectleiding.

Vilmány en Göncruszka
Twee nauw verbonden projecten die 
door Fundament, samen met DVN, ge-
steund worden.
Vilmány, een dorp in NO-Hongarije met 
een bevolking die voor 80% uit Roma 
bestaat, kent diepe armoede. Er is veel 

kindersterft e, sociale problemen, gebrek 
aan elementaire zorg. Christenen uit de 
naburige kerk van Göncruszka werken 
hier vanuit hun ‘Gemeenschapshuis’. De 
Talentschool in Göncruszka werkt in het 
verlengde van het ‘Gemeenschapshuis’; 
kinderen uit Vilmány krijgen er christelijk 
onderwijs, levensvorming.

Politi ek gezien liggen de verhoudingen 
soms scherp in deze dorpen. Toch gaat 
het werk vanuit het ‘Gemeenschapshuis’ 
door. Door huisbezoeken aan jongeren, 
ouderen, gezinnen krijgt men zicht op 
de problemati ek. Vanuit het ‘Gemeen-
schapshuis’ helpt men bij het bestrijden 
van diepe armoede, ziekte en geweld in 
de regio. Dan gaat het om voedselhulp, 
hygiëne, hulp voor zeer jonge moeders, 
omgaan met elkaar, kerkdiensten. Ook 
zijn er wekelijks gesprekken met 16-plus-
sers over levensvragen, zelfk ennis en 
kennis van God; een programma dat voor 
iedereen openstaat die wil nadenken 
over thema’s als “ouder zijn”, “vader zijn”. 
In de zomervakanti e wordt dit program-
ma voortgezet ti jdens de zomerkampen.

Bewoonster

Eetzaal

Kleuterschool Tivadarfalva

Gemeenschapshuis Vilmány

Vilmány

Talentschool
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De Talent-school en kleuterschool in Gön-
cruszka groeiden sinds september 2011 
naar 160 leerlingen. Vanuit 13 dorpen 
komen de kinderen. Dit aantal zal nog 
toenemen. Gemeenteleden en ouderlin-
gen-vrijwilligers zorgen voor het leerlin-
genvervoer.
De leerboerderij bij de school begon met 
paardrij-therapie. Er is nu ook een orkest 
van koperblazers en een familiekoor met 
leden van 6 tot 84 jaar.

De imkerij en de leerboerderij bieden 
werk. Jongeren en ouderen leren daar 
werken te waarderen. De imkerij is tege-
lijk een belangrijke inkomstenbron door 
de verkoop van honing.

De kerk in Göncruszka beheert samen 
met de projectleiding de fi nanciën. 
Eerdere ervaring en werken met gede-
tailleerde begroti ng leiden, tezamen de 
betrouwbaarheid van partners als Funda-
ment, tot een stabiele fi nanciële situati e. 
20% van de inkomsten uit de honing gaat 
in een “reservefonds”; onverwachte situ-
ati es kunnen zo worden opvangen. Het 
budget dat van Fundament en DVN komt 
kan zodoende op de geplande manier 
besteed worden.

De kleuterschool vraagt uitbreiding om alle 
kinderen een plek te geven. Uitbreiding 
van de Talentschool komt daarna, zodra 

dit mogelijk is. Het verstrekken van eten 
aan de kinderen wordt een probleem. 
Door groei van het aantal leerlingen is een 
nieuwe keuken en eetzaal nodig.

Sohajda Levente, de projectleider, zegt 
van dit alles: Doel is om aan medemen-
sen perspecti ef te bieden midden in een 
vaak uitzichtloze wereld. Kortzichti gheid 
komt vaak voort uit een gesloten wereld-
beeld, maar de bijbel opent een wijder 
perspecti ef.

Organisatie
Enthousiaste vrijwilligers zett en zich in 
voor het werk van Fundament.

Werkers binnen Fundament en me-
dechristenen in Oost-Europa voelen zich 
onderling verbonden; ieder, vanuit eigen 
verantwoordelijkheid, zet zich in voor het 
werk.

Vorming in gemeenschapshuis

Honing, een bron van inkomstenIn de klas

Samen bouwen
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andere accountant. De kosten voor 
bestuur,  administrati e en accountants 
bedragen nu 8,8% van het totaal; de 
werkelijke kosten zijn afgenomen naar 
€ 13.300. De kosten van publiciteit zijn 
toe genomen met € 1400 tot € 17.000. 
Dit is een gevolg van de bouw van de 
nieuwe  website. We zijn dankbaar voor 
alle  gift en. Aan ‘gewone’ gift en kwam 
€ 104.900 binnen en € 34.200 aan 
 legaten.
Beleid blijft  om projectbijdragen alleen 
over te maken als afspraken door de 
ontvangende parti j zijn nagekomen; 
rapportages en jaarverslagen zijn dan 
belangrijk. Daarnaast worden alleen toe-
zeggingen gedaan als het geld daarvoor 
ook beschikbaar is.

Het bestuur stuurt het geheel, heeft  re-
gelmati g contact met DVN over gezamen-
lijke projecten en met de TU-Kampen 
over studentenzaken en internati ona-
lisering van opleidingen. Ook is er een 
regelmati g contact met collega-organi-
sati es die zich inzett en voor werk binnen 
Oost-Europa.
Steunpilaren in Kampen zijn de mensen 
die bijdragen aan de huisvesti ng van de 
studenten en aan de prakti sche begelei-
ding van de studentengezinnen binnen 
de Nederlandse samenleving (de com-
missie STUK). Meer dan ti en jaar zett e El-
len van Houdt zich in, samen met  Tineke 
de Vries, om dit werk te organiseren. 

Ellen heeft  nu afscheid genomen. Carla 
Hoekstra neemt haar taak voorlopig over.

Communicatie
De Nieuwsbrief geeft  vijf keer per jaar 
een beeld van acti viteiten en projecten.
De vernieuwde website: htt p://
www.sti chti ng-fundament.nl/ geeft  
 tezamen met de eigen Facebookpagina: 
htt p://www.facebook.com/sti chti ng 
 Fundament/ en de Twitt ervermelding: 
@st_Fundament een actueel beeld van 
Fundament en van de verschillende acti -
viteiten en projecten.

Financiën
Het jaar 2015 is afgesloten met een 
positi ef saldo van bijna € 4000. Dit is 
€ 48.000 gunsti ger dan begroot. Dit is 
vooral te danken aan enkele gift en uit 
 nalatenschappen. Doel is om steeds 
de jaarlijkse gift en en een deel van 
de algemene reserve in te zett en. Het 
aandeel overhead in het totaal van 
de kosten is verder beperkt dank zij 
lagere kosten door overstap naar een 

Muurplaat op kerkmuur Vaida
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