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Wat 
Stichting Fundament stimuleert en helpt bij (kerkelijke) projecten van en voor christenen in Oost-
Europa. De stichting biedt bij die projecten duurzame ondersteuning op het gebied van kwaliteit, 
efficiëntie en financiën. Christenen in Nederland ondersteunen Stichting Fundament met hun gebed, 
financiële middelen en vrijwilligerswerk.  
 

Hoe 
De ondersteuning van (kerkelijke) projecten in Oost-Europa houdt het volgende in: 

- organiseren van conferenties en cursussen voor predikanten en ouderlingen; 
- sponsoring en ondersteuning van theologen om studies aan de Theologische Universiteit in 

Kampen of andere relevante theologische opleidingen te kunnen volgen; 
- materiële en inhoudelijke ondersteuning van onderwijsinstituten in Oost-Europa die 

ambtsdragers, godsdienstleraren en andere onderwijzers opleiden; 
- ondersteuning van christelijk onderwijs; 
- ondersteuning van pastorale en diaconale vorming; 
- pastorale en diaconale hulpverlening; 
- ondersteuning van evangelisatiewerk en maatschappelijk werk. 

Stichting Fundament is te allen tijde aanspreekbaar op de kwaliteit van de ondersteuning die zij 
biedt.  
 

Waarom 
Een levend geloof in God is verrijkend en werkt verbindend. De rijkdom van de Bijbel en onze 
gereformeerde traditie delen we graag met onze broeders en zusters in Oost-Europa. Christenen in 
Oost-Europa hebben ons gebed en onze steun nodig.  
Stichting Fundament staat voor Samen geloven. Samen delen.  
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Samen geloven 
We hebben een levende relatie met God, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. 
Dat is ons gezamenlijke fundament, voor christenen in Nederland en in Oost-Europa. Samen geloven 
is verrijkend en verbindend. Geloven doen we met een hart vol liefde, warmte en trouw. Geloven 
doen we ook met onze handen; we willen onze naaste in Oost-Europa helpen. 
 
Samen delen 
Christenen in Nederland en in Oost-Europa hebben elkaar nodig. We delen onuitwisbare ervaringen, 
gedegen theologische kennis en gezamenlijk gebed; we stimuleren elkaar en leven en lijden met 
elkaar mee. Delen maakt rijk. De relatie met geloofsgenoten in Oost-Europa is verrijkend voor ons 
(geloofs)leven en dat van hen. We gunnen elkaar groei, in geloof én in leefcomfort. 
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