
twee gasfornuizen gekookt wordt voor 
mensen die hulp nodig hebben. Doel is 
om dagelijks een warme maaltijd te ge-
ven. Wie het kan betaalt er voor. De rest 
betaalt de kerk met hulp van anderen; 
een vorm van diaconale steun. 

Diaconaal bewust
Aanvankelijk schamen mensen zich om 
die steun vanuit de kerk te krijgen. Maar 

dat verandert. Steeds meer mensen 
ervaren het als hulp in nood. Ook de 
leden van de kerk zien de betekenis van 
diaconale inzet. Twee generaties die 
onder politieke druk zijn opgegroeid met 
gebrek aan diaconaal bewustzijn komen 
tot andere gedachten. 

Meerwaarde
De mensen komen naar de keuken. In de 
kleine voorruimte praten ze met elkaar. 
Soms is de predikant er, of zijn vrouw 
samen met twee diakenen die verant-
woordelijk zijn voor diaconale dienst. 
Ook voor de basisschool in Rosiori, een 
dorp in de buurt, wordt gekookt. Ook 
voor kinderen die extra hulp en aandacht 
nodig hebben. Vaak kwetsbare kinderen. 
Ongeveer 70-80 % is Roma. Doel is de 
kinderen te bereiken met de liefde van 
God en hen te helpen met integratie in 

Een kerndoel van Fundament is 
het geven van pastorale diaconale 
hulp / sociale en maatschappelijke 
ondersteuning. Dit richt zich op 
kritieke maatschappelijke situaties 
en krijgt vorm als steun aan part-
ners in Oost-Europa. Belangrijk is 
om zo het diaconale karakter van 
gemeenten te stimuleren. 

Deze Nieuwsbrief geeft  
een beeld van het project 
‘Meer dan brood’ in Vaida.

»

Meer dan tien jaar terug kozen 
christenen in Vaida (Roemenie) er 
voor een project te starten gericht op 
ontmoeting, gesprek, hulp en warm 
eten voor mensen die dat nodig heb-
ben. Centrum van het project is een 
keuken. De ontwikkelfase is nu afge-
rond. Fundament steunt het project.

Vaida is een wat geïsoleerd gelegen dorp 
in het westen van Roemenie, ongeveer 
30 km noordelijk van Oradea. Veel 
mensen leven op het bestaansminimum. 
Het is moeilijk hen met het evangelie te 
bereiken. Christenen in Vaida zien een 
kans; warme maaltijden en ruimte voor 
gesprek. Op die manier vertrouwen win-
nen. Er ontstaan contacten, gesprekken; 
een weg voor ontmoeting. 

Aanpak
In een houten gebouwtje in de tuin van 
de pastorie is een kleine keuken waar op 

Vaida, ‘Meer dan brood’
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de maatschappij door het geven van goed 
onderwijs. Na schooltijd gaan de kinde-
ren naar een centrum van de kerk. Daar 
krijgen ze een warme maaltijd. 

Nieuwe ruimte
Het oude gebouwtje is te klein. De kerk 

krijgt echter de beschikking over een gro-
ter, vervallen gebouw. Dat biedt kansen. 
Tegelijkertijd gaat de overheid eisen stel-
len aan de inrichting van de keuken. Dit 
alles leidt tot de idee om in het gebouw 
een moderne keuken te maken met tege-
lijkertijd een plaats waar mensen kunnen 
eten en een plek hebben voor contact. 
Ook kan het dan als centrum dienen voor 
de gemeente, voor evangelisatiewerk met 
de kinderen, als ontmoetingsplek voor de 
jongeren. 
Deze droom wordt steeds meer werke-
lijkheid, hoewel de economische crisis 
tegenwerkt.
De renovatie van het gebouw is opgepakt 
en dat is echt nodig. Een nieuw dak en 
een nieuwe vloer. Een toiletgroep, ver-
warming, vervanging van slechte kozijnen, 
betere verlichting, inrichting van een mul-
tifunctionele ruimte voor groepen. Maar 
het eerst noodzakelijke is die keuken. Met 
die keuken wordt grootschaliger voedsel-

hulp mogelijk en ontmoeting met mensen 
in een verwarmde ruimte.
In de aangrenzende groententuin met 
koepelkassen worden groenten geteeld; 
basisproducten voor de keuken.

Financiering
De kerk in Vaida heeft onvoldoende mid-
delen om het gebouw geschikt te maken; 
er is dringend een hulp-injectie nodig. 
De overheid geeft geen steun. Voor de 
voedselhulp helpt een kerk uit Leeuwar-
den. Een kerk in Duitsland (Essen-Steele) 
springt bij met goederen, meubels, keu-
keninventaris. Stichting HOE hielp met de 
renovatie van het gebouw. Met steun van 
Fundament is in de periode 2014 tot 2017 
de bouw van de nieuwe keukenruimte 
en van de toiletruimte gerealiseerd. Ook 
de centraleverwarming komt zo aan de 
beurt. De buitenkant van het gebouw 
krijgt een opfrisser. 

Resultaat
Het ziet er nu prachtig uit: het gebouw, de 
omgeving, de keuken; is er een complete 
inventaris. Bijna alles is gekregen, en dus 
voor een tweede gebruik geschikt. 
Het project “Meer dan brood” is een pro-
ject dat langzaam is opgebouwd. Het re-
sultaat-nu is gericht op het doel: hulp aan 
mensen die dat nodig hebben. Diaconaat 
met woord en daad. Fundament mocht 
er een wezenlijke bijdrage aan leveren. 
Dat wordt gewaardeerd. Niet alleen de 
financiële hulp, maar ook het meedenken 
en vragen stellen werkte inspirerend. 

Projectleiders 
Endre en Erzsébet Kondor zijn de trekkers. 

gesprek

verbouwing

oude keuken

gebruikers
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Theologische Academie in Pápa) zijn ge-
dachten, tot verrassing van aanwezigen, in 
het Hongaars. Hij verwijst naar de bijbelse 
gedachte dat je met een lege maag niet 
echt goed kunt luisteren naar het evange-
lie, maar dat wanneer iemands hart leeg 
is, de tafel dan tevergeefs volstaat met 
het lekkerste eten of drinken. Met andere 
woorden: de kerk moet voor beide aspec-
ten aandacht hebben, wanneer ze haar 
van God gekregen dienst verricht. 
De vroegere predikant en de burgemees-
ter van Vaida sluiten de rij toespraken af. 
Daarna worden linten doorgeknipt; linten 

kerkdienstkoor

nieuwe keuken

projectleiders

buitenruimte

kunnen hopen dat het standhoudt. Ook 
de gemeente van Vaida merkte dit op, 
toen ze aan dit project begonnen: hier-
mee proberen ze mensen houvast, hoop, 
troost en steun te geven. 

Ds. Kondor begroet namens de gemeente 
de gasten, de gemeentes en stichtingen 
die de plannen van Vaida mee onder-
steunden. Zij leverden niet alleen materië-
le hulp maar kwamen ook met vrijwilligers 
naar Vaida om met het werk te helpen. 
Het nieuwe centrum is te danken aan de 
broeders en zusters van wie God harten 
opende om te dienen en te geven. 
Een jeugdkoor en een gemeentekoor zingt 
aan het eind van de dienst dankliederen in 
zowel het Nederlands als het Duits. 

Het gemeentecentrum krijgt de naam 
“Mihály Dobozy Gemeentecentrum”. Een 
naam die verwijst naar de man die in de 
18e eeuw hoofdcurator van het kerkdis-
trict was. Hij en later ook zijn afstam-
melingen waren gedurende 200 jaar de 
voornaamste ondersteuners van de kerk 
in Vaida. 
Na de onthulling van een gedenkplaat 
zijn er toespraken: de predikant van de 
gemeente in Essen-Steele van de Evange-
lische Kerk, medewerkers van de Stichting 
HOE. Namens Fundament deelt dr. Jaap 
Doedens (momenteel docent aan de 

Endre studeerde een paar jaar geleden op 
uitnodiging van Fundament in Kampen. 
Met Erzsébet vormt hij een gemotiveerd 
team dat bewogen is met medemensen.

Opening
Endre Kondor, predikant van de gemeente 
van Vaida, vertelt van deze opening. 

De dag van 16 september 2017 zal de in-
woners van Vaida lang heugen. De vrucht 
van zes lange jaren werk is nu eindelijk 
gerijpt: het eerst onbruikbare gebouw is 
vernieuwd en verbouwd dat het voldoet 
aan de vereisten van de 21e eeuw en 
bruikbaar is voor de gemeente. 

Een feestelijke dag die begint met een 
kerkdienst in het kerkgebouw van Vaida; 
een volle kerk met ook veel buitenland-
se gasten. We zijn blij dat we dit samen 
met Nederlandse en Duitse broeders en 
zusters kunnen vieren, en samen God 
mogen danken. Ook veel van de onderne-
mers die het werk hebben uitgevoerd zijn 
aanwezig.
Bisschop István Csury wijst er in zijn 
preek op, dat de kerk op dit moment 
vrijwel het laatste bastion is, waarvan we 

»
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in de nationale kleuren van de vlag van 
vier landen: Hongarije, Nederland, Duits-
land en Roemenië. 

Het feest mondt uit in een feestelijke 
maaltijd voor alle deelnemers. Een maal-
tijd bereid in de vernieuwde keuken van 
het centrum; een extra reden om dank-
baar en met blijdschap samen te eten. 
Wij hopen dat dit gemeentecentrum 
altijd een ruimte zal zijn waar God ons 
verrijkt en waar onze gemeenschap op-
gebouwd zal worden, kortom, waar zijn 
Rijk uitgebreid wordt - tot Zijn eer. Soli 
Deo Gloria! 

Toekomst
Endre en Erzsébet beseffen dat ze voor dit 
project, en dus ook bij de exploitatie er 
van afhankelijk blijven van donateurs. Op 
steun van de overheid kunnen ze in Vaida 
niet rekenen. De kerkelijke gemeente kan 
het project niet zelfstandig dragen, terwijl 
veel ouderen in Vaida en omgeving deze 
ondersteuning van dagelijkse maaltijden 
nodig hebben. 
Inkomsten worden verwacht uit de winst 
die men denkt te halen uit het organiseren 
van feesten in het gemeentehuis (denk aan 
bruiloften). Ook programma’s voor speci-
fieke doelgroepen kunnen geld opleveren. 

Verder is de kledingmarkt een bron van 
inkomsten evenals de verhuur van terrein 
dat bij het gemeentehuis hoort. Bij dit alles 
blijven de komende tijd donateurs van 
buiten erg belangrijk.

Jaap Doedens namens Fundament linten knippen

Vaida, kerk en gemeentehuis

Arpád Kulcsár
Op 11 oktober rondde Arpád Kulcsár 
zijn studie in Kampen af met het 
succesvol verdedigen van zijn afstu-
deerscriptie.

Arpad volgde de master Missionaire 
Gemeente onder leiding van prof. dr. 
Stefan Paas.

Zijn scriptie kreeg de titel mee: ‘A com-
parison between the missionary works 
of the Hongarian Reformed Church in 
Romania en the Sunday School Associati-
on concerning Roma-childres’.
In deze studie evalueert hij het missionai-
re werk van de Hongaars gereformeerde 
kerk onder Roma-kinderen in Oradea, 
Marghita, Chet, en Parhida (Roemenie). 
Dit werk richt zich op onderwijs aan 
kinderen en het trainen van volwassenen 

tot missinair werkers voor deze kinderen. 
Het bereiken van de Roma-bevolking is 
een moeizaam traject.
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