
de fotowand in Beregszász

»

Ouderenzorg in Beregszász 
In Beregszász (Oekraïne) 
vinden kwetsbare ouderen een 
veilige woonplek in het verzor-
gingshuis van het Diakonaal 
Centrum van de kerk. Funda-
ment steunt dit tehuis.

Oekraïne is een land in verwarring. Er 
is veel onzekerheid, veel verdriet. Een 
fotowand midden in de stad Beregszász 
toont foto’s van mensen die omkwamen 
in de oorlog. Ook is er veel armoede. De 
kosten van levensonderhoud zijn hoog. 
Vooral ouderen zijn op zichzelf aangewe-

zen. Hun kinderen ‘zitten’ in de oorlog, 
zijn werkloos, of zijn vaak naar het 
buitenland vertrokken. In deze benar-
de situatie wil het verzorgingshuis voor 
ouderen een beetje hulp bieden.

In 2009 zijn ze begonnen. Een christe-
lijk tehuis voor ouderen. Een veilige plek 
waar je kunt wonen, leven, waar je zorg 
krijgt, waar je als mens belangrijk bent. 
Een huis met 12 kamers en zo plaats voor 
24 bewoners. Veel mensen die om een 
plekje vragen moeten worden teleurge-
steld.

De bewoners kennen natuurlijk hun 
eigen ups en downs. Ze hebben behoef-
te aan goed contact om te kunnen praten 
over wat hen bezig houdt; hun zorgen en 
hun blijdschap. Het personeel, vrijwilli-
gers en bezoekers zetten zich in om het 
gezellig te maken. Feestdagen worden 
dan ook gevierd. Bij verjaardagen is er 
een feestelijke maaltijd. De pastora-
le verzorging krijgt goede aandacht. Elke 
zondag is er een kerkdienst.
De gezamenlijke maaltijden in de eetzaal 
zijn belangrijke momenten. De eigen 
keuken verzorgt ze. Zoveel mogelijk met 
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András en Melinda Ambrus
in Kampen 

paden, bankjes is die tuin niet alleen 
belangrijk voor de kok, maar ook een 
park voor de bewoners. In de zomer een 
plek om te wandelen en op een bank-
je een praatje met elkaar te maken. Het 
gebouw-zelf is gedeeltelijk gerenoveerd. 
Dorpels zijn verwijderd. De gangen zijn 
al gedeeltelijk van leuningen voorzien. 
Er moet nog het nodige gebeuren; de 
watervoorziening en de riolering geven 
regelmatig problemen. Daarvoor zijn 
(kostbare) vakmensen nodig.
 
Helaas krijgt het tehuis geen financiële 
ondersteuning van de Oekraïense over-
heid. De financiering van de exploita-
tie moet komen uit de bijdrage van de 
bewoners. Maar dat lukt niet. Hun bijdra-
ge is 85% van hun pensioen, maar die 

pensioenen zijn erg laag. Bijdragen uit 
de kerk en vooral ook de bijdragen van 
buitenaf zijn daarom belangrijk om het 
geheel financieel rond te krijgen. Er moet 
zuinig gewerkt worden. De medewerkers 
verdienen een minimum-inkomen. Hun 
aantal is beperkt. Er is geen ruimte voor 
extra mensen, zoals een nachtwaker, een 
verpleegster, een tuinman. 

Béla Nagy, de directeur van het Diak-
onaal Centrum, zegt: “De ondersteuning 
die we van Fundament krijgen betekent 
veel voor ons. Zonder die hulp zou de 
soepele voortgang van de inzet voor onze 
bewoners niet mogelijk zijn. Wij danken 
de Heer voor zulke broeders en zusters 
die ons helpen en ons en de hier wonen-
de ouderen niet vergeten.

Een bewoner in de gang van het tehuis gezamenlijke maaltijd in de eetzaal

András Ambrus

»

Vanaf september 2019 stu-
deerden András en Melinda 
Ambrus uit Csekkelaka (Roe-
menië) aan de Theologische 
Universiteit Kampen. András 
volgde de master Missiologie, 
Melinda de master MIRT (Mas-
ter of Intercultural Reformed 
Theology). Hier vertelt András 
over zijn studiejaar.

We arriveerden met ons gezin van 
5 personen op 22 augustus 2018 in 
Kampen. We hadden geen idee wat we 
konden verwachten. We waren nog nooit 

buiten Roemenië geweest. We waren 
heel benieuwd. 

Leven in Nederland 
We vonden het leven in Nederland best 
moeilijk. In het begin was het moeilijk 
om contacten te leggen. We ontdekten 
best grote verschillen tussen beide cultu-
ren. Nu we weer terug zijn in Roemenië 
heb ik beter oog voor de sterke punten 
van de Nederlandse cultuur. 

De Universiteit
Het studeren aan de Theologische 
Universiteit Kampen was een uitda-

ging voor mij. Er heerst een hele andere 
cultuur dan waaraan ik gewend was. Een 
groot deel van de studie is zelfstudie. Ik 
vond het geweldig om veel te lezen. De 
bibliotheek is fantastisch, ik had nog veel 
meer boeken willen lezen. Omdat ik in de 
eerste maanden moeite had met allerlei 
aspecten van de studie, vanwege de taal 
en vanwege de andere aanpak dan die 
ik gewoon was, heb ik een achterstand 
opgelopen. Het is niet gelukt om die 
achterstand in te lopen. Het schrijven van 
de thesis en het afronden van de studie 
zal ik daarom komend jaar van huis uit 
moeten doen.

producten uit de tuin bij het huis. Medi-
cijnen worden centraal ingekocht. Dit is 
een aanzienlijke kostenpost. Ze zijn duur 
en worden steeds duurder.
De winters in Oekraïne kunnen koud zijn en 
lang duren, terwijl voor de bewoners juist 
warmte en licht belangrijk zijn. Dat bete-
kent hoge kosten voor gas en elektriciteit.

Het gebouw staat midden in de tuin. 
Met zijn vruchtbomen, groetenperken, 

Het Tsjernobylmonument in Beregszász
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Dagelijks leven
Onze kinderen vonden het in het begin 
moeilijk op school omdat ze de Neder-
landse taal niet spraken. Maar na een 
paar maanden ging het beter. Onze 
oudste zoon bleef het moeilijk vinden 
om zich aan te passen, de jongste twee 
wilden op het laatst niet meer terug naar 
Roemenië. Een deel van hun hart bleef in 
Nederland. 
Ik ben heel blij dat mijn vrouw Melin-
da erin is geslaagd haar master binnen 
een jaar af te ronden. Zelf heb ik veel 
geleerd over mezelf en over de missiolo-
gische verwachtingen en problemen van 

de huidige tijd. Ik hoop deze kennis toe 
te passen. 

De taal 
We zijn onze leraar Nederlands, Tjerk 
van Dijk, heel dankbaar. Hij is een vriend 
van de familie geworden. We zijn blij dat 
we de Nederlandse taal nu begrijpen en 
spreken, we oefenen iedere dag om het 
niet te vergeten. 

We zijn dankbaar voor de hulp van Stich-
ting Fundament en we bidden iedere dag 
tot God om Zijn zegen over Fundament 
en heel Nederland.

Wisseling 
secretaris

Per 1 december 2019 is mevr.  
E. Dirkse-Bergwerff de secretaris  
van de Stichting Fundament.  
Ze volgt Frans Caan op.

Het adres is: Rietvelddreef 44,  
2992 HJ Barendrecht
E-mailadres: 
secretarisfundament@outlook.com  

Netwerkreis Transsylvanië juni 2019 

nië. In het verleden zijn er conferen-
ties georganiseerd in de verschillende 
regio’s. Ondertussen wordt er vanuit de 
landelijke kerk meer aangestuurd op het 
halen van punten binnen een accredita-
tiesysteem. Zo is er in de voorbije jaren 
een succesvolle cursus georganiseerd 
door predikanten die bij Stefan Paas de 
missionaire master hebben gevolgd. We 
bespreken de wensen en mogelijkhe-
den die men op dit moment heeft. Daar 
zullen we als bestuur en landenteam ons 
verder op moeten bezinnen.

Opvallend is de plek van de Hongaars 
gereformeerde kerk in Roemenië. Men 
preekt, zingt, bidt en belijdt in het 
Hongaars. Voor Roemeense gasten (in 
de grote steden) worden soms onderde-
len van de dienst vertaald. Dat de kerk 
verweven is met het Hongaars is logisch 
vanuit de geschiedenis -Transsylvanië 
was tot 1920 onderdeel van Hongarije- 
maar voor het missionaire karakter van 
de kerk kan het belemmerend werken.

In de gesprekken die we voeren is naast 
geconstateerde verschillen ook herken-
ning van overeenkomsten: hoe hou je 
jongeren bij de kerk, wat beteken je 
voor de samenleving, hoe ga je om met 

krimp? Het is mooi om over deze dingen 
te praten op de lange avonden die we in 
de gezinnen doorbrengen.

Dit seizoen ondersteunt Fundament 
geen predikanten die een jaar in Kampen 
studeren omdat veel predikanten druk 
zijn met kerkbouw en niet uit hun 
gemeenten weg kunnen. De Hongaarse 
overheid heeft geld beschikbaar gesteld 
voor restauratiewerkzaamheden, maar 

dit geld moet wel binnen een bepaal-
de tijd besteed zijn. We zien veel kerk-
gebouwen tijdens deze reis. Bij sommige 
is de noodzaak tot restauratie of onder-
houdswerkzaamheden duidelijk, ande-
re zien er schitterend uit en hebben hun 
onderhoudsbeurt al gehad. We consta-
teren dat de informatievoorziening rond 
de mogelijkheid om een jaar in Kampen 
te studeren ook een onderhoudsbeurt 
nodig heeft. »Melinda Ambrus

Veel kilometers met de auto

Interieur van de Hongaars gereformeerde kerk in Feldiora

Na een voorspoedig verlopen reis komen 
we ’s avonds laat aan bij de fam Kele-
men in Inaltelke. De volgende dag zijn we 
voldoende uitgerust om de predikanten 
van de Monistorkerk (Cluj) te ontmoe-
ten. De dag erna maken we een begin 
met een rondrit die ons eerst naar het 
uiterste Noordwesten zal voeren (Amati 
bij Satu-Mare) om vervolgens naar het 
Zuidoosten af te zakken, via Feldiora naar 
Geges, Gáláteni (waar we zondag naar 

de kerk gaan), Ozd en Gogan. Van daaruit 
rijden we weer naar Inaltelke, om de dag 
voor ons vertrek opnieuw in Cluj door te 
brengen: een bezoek aan bisschop Kato 
Bela en het theologisch instituut staan op 
het programma.

Eén van de doelen van de reis is onder-
zoeken wat Fundament kan betekenen 
voor de predikanten van de Hongaars 
gereformeerde minderheid in Roeme-

Van 11-20 juni hebben de 
predikanten Roelof Tige-
laar en Rutger Heij namens 
bestuur en landenteam van 
stichting Fundament een net-
werkreis gemaakt door Trans-
sylvanië. Zij hebben verschil-
lende predikanten bezocht 
die korter of langer geleden 
een jaar aan de TU Kampen 
gestudeerd hebben.
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De kerkdienst die we meemaken in 
Gáláteni heeft een bijzonder tintje: 
twee jongeren worden onderzocht op 
hun kennis van de Bijbel omdat ze zich 

hebben opgegeven voor belijdenisca-
techisatie. Voorin de kerk worden ze 
aansluitend aan de dienst ondervraagt 
door de predikant, die desgewenst de 

Hongaars gereformeerde kerk in Geges

Inaktelke

gemeenteleden inschakelt als de jonge-
ren het antwoord schuldig moeten blij-
ven. Gelukkig worden ze toegelaten: God 
bouwt zijn kerk.
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