
In Tivadarfalva krijgen kinderen 
hulp bij het maken van hun huis-
werk. Dat is geen luxe, maar echte 
noodzaak. Fundament steunt het 
project.

Huiswerk maken is soms een plezier, 
soms ook niet. Vaak, als je even niet 
weet hoe het aan te pakken, krijg je een 
steuntje in de rug van een familielid, een 
vriend, een vriendin; ze willen best even 
helpen. Het wordt pas echt een pro-
bleem als die hulp er niet is, als je familie 
en de mensen om je heen niet begrijpen 
waar jij mee bezig bent.

Kleuterschool
Oekraïne is een arm land. Er is veel werk-
loosheid. Mensen leven vaak in kleine 
platt elandsdorpjes, zoals in Tivadarfalva, 
Tiszabökény en Péterfalva. Daar zijn 
Roma-gemeenschappen. Zij leven onder 
erbarmelijke omstandigheden en dat 
heeft  ook zijn weerslag op het onderwijs. 
Het kleuterschoolproject Tivadarfalva 
speelt daar op in. Sinds september 2014 
komen kinderen uit de drie Roma-kam-
pen naar deze door christenen geleide 
kleuterschool. Daar leren ze spelen en 
werken. Daar worden ze ook voorbereid 
op de basisschool. 

Basisschool
De overgang naar lager onderwijs is 
voor deze kinderen moeilijk. Ze komen 
in een andere wereld. Het gevaar van 
mislukking en afh aken is groot. Het 
project Tivadarfalva wil hier hulp bieden 
door de aansluiti ng van de kinderen op 
het onderwijs te verbeteren. Ze blijven 
zo werken aan perspecti ef voor deze 
kinderen door de lijn die ingezet is op 
de kleuterschool verder door te trekken. 
Die inzet vraagt inspanning, menskracht 
en geld. De mensen daar zijn nu op zoek 
naar geld om de kosten van de begelei-
ding in de overgang van kleuterschool 
naar basisschool te kunnen betalen. 

Huiswerkhulp 
Sinds 2015 krijgen ongeveer 40 kinderen 
die naar de basisschool gaan huiswerk-

begeleiding; kinderen uit Romakampen. 
Hun achtergrond zorgt op voorhand voor 
een grote achterstand ten opzichte van 
de andere kinderen. Door hulp te geven 
bij het huiswerk wordt de aansluiti ng bij 
school en bij medescholieren beter. Ze le-
ren een studieritme. Ouders zijn blij met 
deze mogelijkheid. Blij dat er mensen zijn 
die oprecht belangstelling hebben voor 
hun kinderen. 
 
De kosten zijn ongeveer 3000 euro per 
jaar. Dit is een probleem. Het project 
Tivadarfalva heeft  geen fi nanciële ruimte 
om deze kosten nog te kunnen betalen. 
Van de overheid is fi nancieel en inhoude-
lijk weinig te verwachten. Natuurlijk pro-
beert de projectleiding het wel, maar tot 
nu toe zonder resultaat. Voor deze acti e 
zijn daarom donateurs nodig. De project-
leiding werkt er aan om zo het huiswerk-
project in stand te kunnen houden.

Fundament steunt het project Tivadar-
falva; het kleuterschoolproject. Een jaar 
lang krijgt nu ook het huiswerkproject 
ondersteuning, zodat de projectleiding 
daar ti jd en ruimte krijgt voor het vinden 
van nieuwe donateurs. Op deze manier 
kan door gezamenlijke inspanning wel-
licht bereikt worden dat de huiswerkhulp 
voor de kinderen uit Tivadarfalva, Tisza-
bökény en Péterfalva door kan gaan. 

Huiswerk
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bij het huiswerk wordt de aansluiti ng bij 
school en bij medescholieren beter. Ze le-
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In Cluj studeren toekomstige predi-
kanten die straks werken in de ker-
ken in Roemenie. Naast een gedegen 
theoretische opleiding is de pastorale 
vorming een belangrijk aspect. 
Fundament steunt dit werk.

Vanaf het eerste studiejaar lopen stu-
denten een paar keer per jaar stage in 
een gemeente. De plaatselijke predikant 
begeleidt hen. Vanuit de universiteit 
is er contact met de stageplaatsen. De 
universiteit hecht veel waarde aan deze 

vorming van de student op de kerkelijke 
werkvloer. Op deze manier reikt de oplei-
ding verder dan de min of meer gesloten 
wereld binnen de universiteit. 
Ook vroeger was er aandacht voor allerlei 
prakti sche gemeentezaken. Maar studen-
ten hadden toen het gevoel dat de echte 
gemeenteprakti jk anders was dan wat zij 
geleerd hadden. Hun theoreti sche kennis 
was onvoldoende toepasbaar binnen de 
gemeente. De huidige prakti jkgerichte 
pastorale vorming en het gemeenteop-
bouwwerk geeft  aansluiti ng bij de komen-
de prakti jk van de predikant.

Wat houdt het in
In de eerste studiejaren doen de studen-
ten in alles mee met de gemeente. Ze zijn 
er van vrijdag tot zondag. Op de universi-
teit bereiden ze alles voor. Ze zoeken tek-
sten uit voor de kerkdiensten, bespreken 
thema’s voor de bijbelstudie en bijbelver-
halen voor het godsdienstonderwijs. 

Theologische opleiding in Cluj

Theologisch Instituut Cluj

kerkzaal universiteit

kerk Inaktelke

studielocatie

Cluj
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Pastorale vorming tijdens de 
masterstudie.
In het vijfde (1e jaar masterstudie) en 
zesde studiejaar krijgen 4 studenten 
per 2 weken een pastorale vorming 
onder begeleiding van een docent en 
de plaatselijke predikant. Van vrijdag 
tot zondagavond zijn ze acti ef in de 
gemeente. Elke student krijgt een ‘wijk’. 
Op zaterdag bereidt hij/zij met ‘zijn’ wijk 
de kerkdienst voor. Het gaat dan om li-
turgie, aanpak van preek, betrokkenheid 
gemeente. De gemeentegroep reageert 
op het plan van de student. Op zondag is 
er een evaluati e binnen elke wijkgroep. 
Afgesloten wordt met een maalti jd van 
de wijk. Daarnaast zijn de studenten 
bezig met preekvoorbereiding, adminis-
trati e, preken, catechese, bijbelstudie 
met ‘wijkgroep’.
Vanaf het tweede semester van het 
vijfde studiejaar gaan de studenten met 
de wijkouderling op huisbezoek. Ze leren 
omgaan met gemeenteleden, luisteren, 
zicht krijgen op gemeenteleven. De stu-
denten maken verslag van hun bezoek.
In het eerste semester van het zesde jaar 
herhalen ze het bezoek. Ze komen terug 
in de gezinnen waar ze al eerder waren. 
Nu leiden ze zelf het huisbezoek en heb-

ben pastorale gesprekken.
Deze aanpak van het onderwijs vanuit de 
universiteit brengt kosten met zich mee, 
zoals reiskosten, verblijfk osten, maalti j-
den, etc. Fundament geeft  hierin fi nancië-
le ondersteuning.

Stagejaar afgestudeerden 
Studenten die hun master hebben 
gehaald worden door de kerk benoemd 
als stagiar-predikant en toegevoegd 
aan een (mentor-)predikant van een 
gemeente. Twee keer per jaar komen ze 
een week naar de universiteit voor bij-
scholing, evaluati e. Een docent bezoekt 
de stagiairs en organiseert en begeleidt 
de bijscholingsweken.
Fundament geeft  steun voor de reis- en 
verblijfskosten.

De universiteit werkt momenteel aan 
integrati e van de stageperiode in de 
masterstudie. Bedoeling is om de inci-
dentele stage onderdeel te maken van 
het vijfde studiejaar (eerste jaar master). 
Het zesde studiejaar is dan een stage-
jaar in een gemeente met vier keer per 
jaar een periode terug naar universiteit 
voor bijscholing en consultati es met de 
studiebegeleider. Dit studiejaar sluit de 

student af met een afstudeerscripti e. 
Deze nieuwe aanpak sluit aan bij buiten-
landse universiteiten. De studieduur 
wordt korter en de predikant is eerder 
beschikbaar voor de gemeenten.

Studiekosten.
De kerk betaalt het collegegeld en het 
studiemateriaal. Kosten voor levenson-
derhoud, internaat, voeding zijn voor 
rekening van de studenten. Ze moeten 
opgebracht worden door ouders en/of 
de student zelf. Voor veel studenten zijn 
deze kosten (te) hoog. Sinds 1991 springt 
Fundament bij en ontvangen studenten 
jaarlijks een bedrag aan steun. Deze hulp 
is nog steeds hard nodig. 

Prof. Kelemen Atti  la coördineert de hulp, 
samen met de studentenpastor Sógor 
Arpád. Bij het toekennen kijken ze naar 
de persoonlijke situati e van de student. 
Duidelijk moet zijn dat hulp nodig is. 
De omvang ervan is afh ankelijk van de 
fi nanciële situati e van de student en zijn 
familie en daarnaast ook van de behaal-
de studieresultaten van de student. 
Volgens prof. Kelemen werkt het systeem 
doelgericht en is inspirerend voor de 
studenten.

Op 11 februari 1676 bevrijdde admi-
raal Michiel de Ruyter in Napels Hon-
gaarse predikanten van de galeien. 
Dr. Jaap Doedens maakte van dichtbij 
al kennis met Vlissinger Michiel. Hij 
verzorgde de openingsdienst van de 
De Ruyter-conferentie in Rozsnyó 
(Slowakije).

Voor veel Hongaren is geschiedenis niet 
iets om te vergeten en in stoffi  ge boeken 
op de plank te laten staan. Geschiedenis 

gaat ook over de manier waarop je als 
land en volk geworden bent wat je bent. 
Op 11 februari belegden twee classes van 
de kerk in Slowakije een conferenti e ter 
herdenking van de predikanten die door 
de Habsburgse overheid verbannen wer-
den. Zoltán Orémus, één van de eerste 
Fundament-studenten in Kampen en nu 
esperes in Kassa (Kosice), organiseerde 
de Michiel de Ruyter-conferenti e.
In de 16e en 17e eeuw was Hongarije 
opgesplitst in drie delen: de Turken 

hadden het centrale deel, het noorden 
en het noordwesten werd geregeerd 
door de Oostenrijkse Habsburgers, het 
oostelijke gebied werd het onafh ankelijke 
vorstendom Zevenburgen (tegenwoordig 
in Roemenië). 
In het Turkse deel kon je zonder al teveel 
problemen protestant zijn; de Turken 
vonden het niet echt interessant welke 
“smaak” christen je was. In het Noorden 
lag dat anders. In dat gebied onder de 
Habsburgers werden in 1674 de protes-

Michiel de Ruyter en de 
galeislaaf-predikanten

 



tantse predikanten naar het gerechtshof 
in Pozsony (Brati slava) ontboden. De 
ruim 300 die kwamen werden ter dood 
veroordeeld voor landverraad en rebellie. 
Dat vonnis werd omgezet in de keuze: je 
wordt weer katholiek of je moet het land 
verlaten. Een groep van 42 predikanten 
moest naar Napels om daar verkocht 
te worden als galeislaaf. Onder zware 
omstandigheden maakten ze die tocht. 
Een paar konden ontsnappen. Velen 
sti erven onderweg door ondervoeding en 
mishandeling. 

Napels viel onder de Spaanse onder-
koning. De Nederlanden waren toen 
bondgenoten van Spanje. De 80-jarige 
oorlog met Spanje was ruim 25 jaar ach-
ter de rug. Michiel de Ruyter werd naar 
de Middellandse Zee gestuurd om samen 
met een zwakke Spaanse vloot tegen de 

Fransen te vechten. 
Internati onaal was bekend hoe de 
Habsburgers de protestantse predikanten 
als galeislaven hadden verkocht. Protesten 
hielpen niet, vandaar dat Michiel de Ruy-
ter de opdracht had om in Napels met de 
Spanjaarden te onderhandelen over hun 
vrijlati ng. Uiteindelijk lukte dat; de Span-
jaarden waren immers afh ankelijk van de 
hulp van De Ruyter. Op 11 februari 1676 
kregen de 26 nog levende predikanten 
hun vrijheid terug. Ze mochten overigens 
niet terug naar Hongarije, sommigen van 
hen kwamen pas jaren later in het geheim 
terug bij hun gemeente. 

De Hongaarse gereformeerden en 
luthersen herdenken nog alti jd die bevrij-
dingsacti e door De Ruyter. Vandaar de 
conferenti e op 11 februari. Er waren 180 
deelnemers. Voor hen was het een aardig 

detail dat de predikant die voorging in 
de openingsdienst van de conferenti e 
Nederlander was en predikant is geweest 
in Vlissingen, de stad waar Michiel de 
Ruyter op 24 maart 1607 was geboren. 

Jaap Doedens

TV-beelden conferentie De Ruyter in Vlissingen

Verdrietig bericht uit Péterfalva
Ons bereikte het verdrieti ge bericht dat János Séres jr., de oudste zoon van ds. János Séres uit Péterfalva verongelukt is in het 
verkeer. Zijn vrouw Anita en hun kindje van 1 jaar blijven achter. Als familie weten ze dat ze hun troost en hun kracht bij God 
mogen zoeken. 
Met hen delen we het verdriet.
Seres János junior was 29 jaar. Hij was leraar aan het gereformeerde lyceum in Péterfalva
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