
Het beleidsplan van Fundament beschrijft hoe en 
waarom er projecten zijn met als doel de vorming 
van predikanten en ouderlingen in Oost-Europa. 
Er staat:

Inzet voor medechristenen

Karpaten

Karmpen

Fundament wil uit christelijke  
verbondenheid, op basis van gelijk- 
waardigheid in relaties en met 
honorering van de eigen verant-
woordelijkheid van de gemeenschap 
in OE, theologische en onderwijs-
kundige ondersteuning en hulp 
bij kerkelijk opbouwwerk in de 
ruimste zin van het woord bieden 
aan de Hongaars sprekende geloofs-
gemeenschap. Deze ondersteuning 
is in de eerste plaats kadervormend 
en richt zich met name op predi-
kanten, ouderlingen, diakenen,  
onderwijsgevenden en catecheten. 
En vervolgens ook op de gemeen-
schap die zij dienen. 

Deze Nieuwsbrief geeft een 
beeld van ouderlingen in  
Oekraïne en vertelt het  
verhaal van twee studenten  
in Kampen.
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Belangrijke vraag in Oekraïne is: Hoe 
kunnen we overleven? Inkomens zijn sterk 
gedaald. Er is een enorme inflatie. Veel 
mensen werken in het buitenland: Honga-
rije, Slowakije en ook in Polen, Cyprus, 
Spanje, Duitsland. Vakmensen verlaten 
het land. Uit onderzoek blijkt dat maar 
10-15% van de Oekraïense jongeren willen 
blijven. Vanaf 20 jaar moet iedereen weer 
in militaire dienst. Door de oorlog en door 
de economische malaise is er veel onver-
schilligheid en passiviteit. 
Toch ziet de ouderlingenbond in Oekra-
ine een opdracht en kansen. Met veel 
energie zetten die ouderlingen zich in.

De voorzitter van de ouderlin-
genbond, Miklós Gyurkó, vertelt 
van het werk.
De laatste jaren is bijna alles hier radicaal 
veranderd. Vooral het gevoel 

van persoonlijke en financiële veiligheid 
verdween. Dat heeft niet alleen invloed op 
de maatschappij, maar ook op het leven 
in de kerk. Veel mensen hebben huis en 
haard verlaten in de hoop ergens anders 
in hun levensonderhoud te kunnen voor-
zien. Misschien is het ergste nog wel dat 
mensen vaak onverschillig zijn geworden. 

Ondanks deze moeilijkheden lukte het 
ons om ons programma’s uit te voeren; 
de conferenties in kleinere kringen, fami-
liedag voor ouderlingen, straatevangeli-
satie en een opleiding voor ouderlingen. 

Er waren 8 conferenties. Onze ervaring 
is dat conferenties op classisniveau niet 
werken, maar in kleinere kring is er veel 
belangstelling. Mensen kennen elkaar en 
willen elkaar graag ontmoeten. 

De familiedag voor 
ouderlingen op de 
Ouderlingenzondag was 
onze grootste bijeen-
komst. Een bijzonde-
re dag. Ouderlingen uit 
Hongarije waren er bij. 
Ook Jaap Doedens was 
er om ons te bemoedi-
gen. We waren met 220 
deelnemers. 

We organiseerden onze 
straatevangelisatie – 
“Ébreszt(O)” (“wekker/

Hij wekt”) – in Bene, Mezogecse, Salánk, 
Szolosgyula, Korláthelmec, Kisdobrony en 
Kisgejoc. Het waren gezegende dagen.

Tijdens de ouderlingencursussen waren er 
ouderlingen die met steun van Fundament 
de ouderlingen-opleiding vanuit Sáros-
patak hebben gevolgd. Zij konden hun 
kennis weer aan ons doorgeven. 
Ik sprak een deelnemer die het financieel 
moeilijk heeft. Hij wilde in het buitenland 
gaan werken. Maar hij wilde de ouderlin-
gencursus niet afbreken. Hij zei te vertrou-
wen op de Heer, dat er tot aan het eind 
van de cursus ook wel broodwinning zou 
zijn. Er zijn zo allerlei mensen en omstan-
digheden waar we kunnen helpen. In okto-
ber hielden we in Bulcsu een tweedaagse 
zitting, waar ook de broeders uit Roeme-
nie en Hongarije aanwezig waren. 
Ook dit jaar willen we graag de cursus-
sen organiseren. We kiezen nu voor een 
cursus binnen kleinere kringen om op die 
manier meer mensen te kunnen bereiken. 

Tenslotte, maar niet in de laatste plaats, 
bedanken we u voor uw materiële steun 
en voor uw gebeden. We zijn Fundament 
dankbaar voor wat ze voor ons deden en 
doen, zodat hier onze Ouderlingenbond 
haar dienst kan vervullen. We wensen u 
toe, dat onze God u rijk zegent en u leidt. 
“De Heer geeft kracht aan zijn volk, de Heer 
zegent zijn volk met vrede” (Psalm 29,11).

Miklós Gyurkó

Evangelisatie Ouderlingendag Conferentie

Oekraïne
Een land in armoede, oorlog, onrust, maar met actieve, gemotiveerde ouderlingen.
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Éva en Ferenc Éles 
In augustus kwamen ze naar Kampen om daar een jaar te studeren.  
Nu, een half jaar later, vertellen ze van hun ervaringen.

Éva, Ferenc, Abel, Abigél

»

gemotiveerde christenen die onder 
moeilijk omstandigheden het werk doen 
wat ze als opdracht ervaren.

Miklós Gyurkó meldde desgevraagd dat 
de inkomsten grotendeels bestaan uit 
bijdragen van de leden. Ondanks de 
inflatie van 300% is die bijdrage niet 
verhoogd. Gevolg is dat de kosten afge-
lopen jaar hoger zijn dan de inkomsten. 
Fundament speelde hierop in.
Ook voor 2018 steunt Fundament deze 

Eerst willen we ons even voorstellen. Wij 
zijn Éva (29 jaar oud) en Ferenc (31 jaar 
oud) Éles uit Roemenië. We hebben twee 
kinderen: Ábel (4 jaar oud) en Abigél 
(19 maanden oud). Onze levensverha-
len kruisten elkaar in het begin van onze 
studie aan de universiteit. We trouw-
den in 2012 en na onze bruiloft zijn we 
verhuisd naar onze eerste gemeente om 
daar te gaan werken.

Beiden zijn we afgestudeerd aan het 
Protestantse Theologische Instituut in 
Cluj-Napoca. We ontvingen de BA-graad 
in 2010 (Ferenc), 2011 (Éva) en de 
MA-graad in 2012 (Ferenc), 2013 (Éva). 
Voor onze gemeenten in Transsylvanië 
(Melegföldvár – 215 leden en Katona – 
50 leden) was ons vertrek naar Kampen 
best moeilijk. Toch waren ze ook positief 
over dit speciale studiejaar.

We kozen allebei voor de Theologische 
Universiteit Kampen omdat deze univer-
siteit in Nederland de naam heeft soli-

de theologische lessen te bieden. We 
waren geïnteresseerd in de Nederlandse 
cultuur, vooral op het gebied van theolo-
gie en kerk. 

De éénjarige MA-opleiding van de univer-
siteit leek erg aantrekkelijk en bood de 
mogelijkheid voor diepgaande studie van 
onderwerpen waarin we geïnteresseerd 
waren. Bovendien heeft de universiteit 
in Kampen een geweldige bibliotheek. 
Studeren aan de TUK helpt ons opnieuw 
aansluiting te vinden bij het theologi-
sche vakgebied van onze zes jaar aan het 
Protestantse Theologische Instituut in 
Cluj-Napoca.
We kozen voor de master Nieuwe Testa-
ment (Éva) en Praktische Theologie 
(Ferenc – Zielzorg).

Onze eerste kennismaking met de TUK 
was een uitdagende: we maakten kennis 
met delen van het studieprogramma die 
wij niet hadden verwacht. Het was een 
tijd vol worsteling om erachter te komen 
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hoe we onze tijd en energie kunnen 
beheren om te slagen in de dagelijkse 
taken, met onze kleine kinderen en het 
vereiste intense, snelle tempo van studie. 
Gedurende de 6 maanden hebben we 
veel beantwoorde gebeden, behulp-
zame handen en open deuren erva-
ren, waardoor we de belofte van onze 
Heer konden voelen: “Ik ben met jullie, 
alle dagen, tot aan de voltooiing van de 
wereld.” (Mattheüs 28:20). 

Bij de TUK maken we deel uit van een 
internationale groep studenten uit vele 
delen van de wereld (Amerika, Azië, Afri-
ka). We hebben nog nooit eerder de 
kracht ervaren om God op zo vele manie-
ren te aanbidden. We zijn sterk met 
elkaar verbonden in onze studie-oriënta-
tie, maar ook in geloof.
We zijn onze leraren van de TUK dank-
baar, omdat ze ons niet alleen intellec-
tueel maar ook spiritueel inspireren. De 
cursussen worden meestal omlijst door 
gebeden aan het begin en het einde, die 
ons niet alleen verbinden met de theo-
logie als wetenschap, maar ook meer 
direct met onze drie-enige God die tot 
ons spreekt en zijn wil en liefde door de 
theologie openbaart.

We zijn blij met de mogelijkheid die 
Fundament biedt om ook de Neder-
landse taal te leren. We hebben een 
hoge ambitie en de methode is ook zeer 
sympathiek. Helaas hebben we minder 
tijd om te leren en te oefenen dan we 
graag zouden willen. Onze Nederland-
se leraar, Tjerk van Dijk, kwam heel dicht 

bij ons, de kinderen zijn ook erg aan hem 
gehecht. Door zijn verhalen en voorbeel-
den wordt de Nederlandse cultuur trans-
paranter en sympathiek voor ons.

En als laatste maar zeker niet onbelang-
rijkste zijn we dankbaar voor de specia-
le studiebeurs en voor de ondersteuning 
van Stichting Fundament die ons in 
staat stelt om samen met ons gezin naar 
Nederland te verhuizen, waardoor we 
deel konden uitmaken van deze voor ons 
unieke ervaring.

Ferenc en Éva Melegfódvár

In Kampen
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