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GÖNCRUSZKA:
GELOVEN EN WERKEN IN CORONATIJD
In de nieuwsbrief van maart heeft u kunnen lezen hoe de mensen in Göncruszka in het begin
van de coronatijd hun werk hebben opgepakt. Inmiddels is er een half jaar verstreken en kijkt
Levente Sohajda terug op deze bijzondere maanden. En hij blikt vooruit naar de toekomst.
Daarmee bemoedigt hij ons allemaal door te wijzen op onze betrouwbare God.

DE HEER ANTWOORDDE: STELT HET
JE GERUST ALS IK ZELF MET JULLIE
MEEGA?”
(EXODUS 33: 4)
Mijn broeder en zuster, wat is het dat
geruststelt, zowel in Hongarije als in
Nederland? Mozes moest tegelijk naar
het verleden en naar de toekomst kijken, om eerlijk te kunnen antwoorden
op de vraag van de HEER.
We kijken terug op een heel speciaal

half jaar. Een tijd waarvan ieder persoonlijk en wij ook als gemeenschap de
gevolgen nog vele jaren zullen merken.
De virus-situatie veranderde onze wereld. In veel gevallen bracht dat angst,
isolatie en afsluiting met zich mee.
Anonimiteit achter een mondkapje,
glimlachloosheid, een ongearticuleerde wereld waarin je nooit kunt weten
wie wanneer datgene aan je overdraagt
wat voor het menselijk oog onzichtbaar
is en het op je leven gemunt heeft.
»
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STUDENTEN IN KAMPEN,
TIJD OM NEDERLANDS TE LEREN
Het was spannend. Na een jaar zonder studenten waren we dankbaar dat er twee kandidaten
waren toegelaten voor een masterstudie aan de Theologische Universiteit in Kampen in het jaar
2020-2021. Sinds maart was het afwachten of de studenten in augustus wel naar Nederland
konden komen. Het is heel fijn dat we u kunnen melden dat beide studenten veilig in Nederland
zijn gearriveerd, met hun gezinnen. Een van de aandachtspunten is dat er gestudeerd wordt op de
prachtige Nederlandse taal. Stichting Fundament schakelt daarvoor een deskundige leraar in.
Rode tas aan het hek

“Wij hebben koning Willem Alexander,
wij willen Hertog Jan!”

Levente en Zsuzsa Sohajd

In Hongarije was de algemene richtlijn
“Blijf thuis!” Immers, hoe minder
mensen zich verplaatsen in het land,
des te effectiever kunnen we de strijd
met het virus aangaan. De scholen
schakelden om naar afstandsonderwijs via internet, ziekenhuizen namen
alleen om gegronde redenen nieuwe
patiënten op, het hele land remde
af door deze maatregelen. Dit is een
goede gelegenheid voor het werk van
de HEER, dachten wij in Göncruszka
dapper. God bond ons dagelijks de
boodschap op het hart. Hij actualiseerde de opdrachten die we hier en nu
moesten uitvoeren.
In de eerste plaats was het onze
opdracht dat we de mensen van boven
de 60 jaar ervan moesten overtuigen
dat het voor de hele gemeenschap
belangrijk was dat zij zoveel mogelijk
thuisbleven. Voor kerkdiensten en
bijbelstudies riepen we een online
platform in het leven, bedoeld om
zowel ouderen als jongeren te bereiken. De video’s zijn te zien op:
https://www.youtube.com/channel/
UC-NuIGJilSB-XjtjHe6LJPA
Ook zijn we begonnen met een “rode
tassen”-actie. De betekenis daarvan
gaat veel verder dan de inhoud van
die tassen. Een keer per week hingen

we een ontsmette rode tas aan het
hek bij het huis van broeders en zusters van boven de 60 jaar. In die tas zat
een kaartje met een Bijbeltekst, een
korte bemoediging namens de kerkenraad, een potje honing en een potje
jam, samen met een paar vruchten die
we van plaatselijke boeren kregen. De
“rode tassen” werden het symbool van
bij elkaar horen en om elkaar denken.
We kregen heel veel reacties waarin
de oudere gemeenteleden hun dank
uitten voor deze zorg en bemoediging.
Ze voelden dat de gemeente om hen
dacht.
De pandemie was in het bijzonder erg
problematisch voor de zieken in de
gemeente. Veel mensen ontvingen
niet op tijd of helemaal niet de nodige
behandelingen, onderzoeken werden
uitgesteld. Ook reizen per openbaar
vervoer bracht gevaren met zich mee
voor bijvoorbeeld mensen met kanker.
Daarom organiseerde de kerkenraad
ziekenhuis-uitstapjes. In Hongarije
hebben predikanten een identiteitsbewijs waarop staat dat ze predikant
zijn. Door daarvan gebruik te maken
konden predikanten zieken naar het
terrein van het ziekenhuis vervoeren met een personenbusje. Dit was
bijzonder belangrijk voor gehandicapte broeders en zusters, of voor hen
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DE PANDEMIE WAS IN
HET BIJZONDER ERG
PROBLEMATISCH VOOR
DE ZIEKEN IN DE GEMEENTE

die chemotherapie of een bestraling
moesten ondergaan.
Voor digitaal onderwijs stelde onze
school laptops ter beschikking aan
arme gezinnen die zelf geen computer
hebben. Bovendien regelden we
dat in het gebouw van de school in
Göncruszka en in het gebouw naast
de kerk in Vilmány steeds internet ter
beschikking stond voor mensen die
thuis geen internet hebben.
De wereld stond stil en kon een
poosje uitrusten. De christenen
kregen de gelegenheid om met hulp
van de HEER nieuwe dingen te dromen
en nieuwe gaven te ontdekken.
Hartelijk dank dat u als broeders
en zusters in Nederland samen met
Christus de Overwinnaar en met
ons verder droomt! God heeft ons
immers niet de geest van lafhartigheid
gegeven, omdat we geloven en weten
dat Hij zelf met ons meegaat. Want zo
lief heeft God de wereld!

NEDERLANDSE LESSEN
Sinds een aantal jaren mag ik namens Fundament Nederlandse lessen verzorgen voor predikanten uit Oost-Europa
die in Kampen een versnelde masteropleiding theologie
doen. Dit is om het leven in Nederland iets gemakkelijker
te maken. Maar daarnaast ook voor het contact terug in hun
thuisland: veel van de Gereformeerde kerken in Transsylvanië (het Hongaars-sprekende deel van Roemenië) hebben
contact met een zusterkerk in Nederland. Geregeld komen
Nederlandse gemeenteleden voor een project naar Roemenië. Door de cursus kunnen de predikanten voortaan zelf
goed met hun gasten in het Nederlands praten. Nog een
reden waarom ze erg gemotiveerd zijn de taal in dat ene
jaar te leren.

Familie Nagy

zo vaak beluisteren (en lezen) dat ze hem helemaal uit
hun hoofd kunnen nazeggen. Tijdens de les moeten ze dan
vragen beantwoorden over de geleerde les, letterlijk met
zinnen uit die les. Daarna wordt de geleerde les toegepast
door met de geleerde woorden vragen te beantwoorden
over hun eigen leven en situatie. Tussendoor krijgen ze
allerlei thuisopdrachten mee. Omdat ze aan het eind van
het lesjaar officieel examen Nederlands moeten doen in de
vakken luisteren, lezen, spreken en schrijven moeten ze ook
geregeld een verhaaltje schrijven. Eén van de opdrachten
is ook om een reclamespreuk te schrijven. De mooiste werd
bedacht door mijn eerste student (Gábor Nagy). Die staat
boven dit artikel.

LESOPZET
En dat lukt goed, dankzij de gebruikte methode. Het draait
vooral om luisteren en spreken. In een dikke veertig lessen
leren ze van alles over ons land en het leven hier: schoolsysteem, koningshuis, doktersbezoek, alle provincies en
allerlei steden, belangrijke momenten uit de geschiedenis,
gewoontes, uitjes, enz. Door de week moeten ze een les

MEER DAN LESGEVEN
Ik heb veel respect gekregen voor de studenten. Naast hun
drukke theologiestudie èn hun gezinsleven in een vreemd
land waren ze zeer geconcentreerd bezig met de lessen.
Met heel mooie eindresultaten bij de examens. Maar zeker
zo belangrijk is dat we binnen een jaar een heel hechte
band kregen met elkaar. Tijdens de lessen spraken we over
van alles, ook inhoudelijk over hun studie, hun werk als predikant thuis, het kerkelijk leven daar en ons eigen leven als
predikanten en kinderen van God. En omdat ik twee keer
per week een hele dag bij hen was (ik at ook mee) leefden

Familie Weiner
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weer nieuwe studenten. We hadden al wat online contact
toen ze nog thuis waren, maar nu kunnen we echt starten.
Het gaat om Zoltán Weiner uit Hongarije en Tibor Nagy uit
Roemenië. Beiden zijn hier gekomen met hun gezin: Zoltán
en Luca met hun twee meisjes; en Tibor en Erika met hun
vijf meisjes. In beide gezinnen is het jongste meisje kort
voor de vakantie geboren! We hopen en bidden dat God
ons samen een goed jaar zal geven en vooral dat zij een
goede tijd zullen hebben in ons midden.

we ook met elkaar mee, we deelden mooie en moeilijke,
blije en verdrietige momenten. Vanwege deze wederzijdse band mocht ik ook al eens een week in Roemenië bij
hen zijn. Om nooit te vergeten en hopelijk nog eens te
herhalen. Graag zou ik dan bij al mijn oud-studenten en
hun gezinnen langsgaan. Kortom: deze Nederlandse lessen
betekenen een verrijking van onze levens!
HET NIEUWE LESJAAR
Daarom ben ik ook blij dat we inmiddels weer begonnen
zijn. Na een jaar zonder Roemeense predikanten zijn er nu

Tjerk van Dijk (Zwolle)

BEGROTING
In deze nieuwsbrief informeren we
u over onze begroting. Hoe komt die
begroting tot stand? Gedurende het
jaar verzamelen we alle projectaanvragen en ideeën zodat we in het
laatste kwartaal een lijst met wensen
hebben. Naast de nieuwe aanvragen
hebben we uiteraard ook de projecten
die al lopen. Die worden doorgenomen met als vraag: is onze steun nog
langer noodzakelijk? Hoe kansrijk is
het project als we onze steun afbouwen? Bij toezegging van steun aan een
project geven we altijd aan dat onze
steun tijdelijk is.
In het laatste kwartaal maken we ook
een inschatting van de giften voor het
komende jaar en of we medefinanciers
kunnen vinden. Inkomsten als legaten
nemen we in de begroting nooit mee,

deze nemen we het jaar na ontvangst
mee bij de inkomsten. Legaten zijn immers altijd onverwacht. Hoeveel we in
een jaar kunnen uitgeven wordt vooral
bepaald door de giften en legaten die
binnenkomen. En daarnaast weten we
uit ervaring dat er altijd projecten zijn
waarvan de uiteindelijke kosten lager
uitvallen dan verwacht, of later worden gestart. En soms zelfs helemaal
niet doorgaan. Er blijft daardoor bijna
altijd geld over aan het einde van het
jaar. Om te voorkomen dat daardoor
het vermogen elk jaar toeneemt, begroten we meer uitgaven dan inkomsten, waarbij we meerdere jaren vooruit kijken. Wel hanteren we daarbij de
voorwaarde dat het vermogen nooit
lager mag worden dan de gemiddelde
baten van drie kalenderjaren.
Voor 2020 verwachten we E107.000

aan baten en hebben we E237.000
aan uitgaven in de begroting opgenomen. Daar zit een behoorlijk deel aan
eenmalige projecten tussen, zoals een
bijdrage voor een fornuis in de keuken
van Vajda, een bijdrage voor de werkplaats bij de school in Göncruszka
en een extra bijdrage aan de ouderlingenbond in Oekraïne. Vanwege de
burgeroorlog is daar de economie
ingestort en om te voorkomen dat
hun activiteiten helemaal stilvallen
helpt Fundament met een bijdrage.
Daardoor kunnen veel dingen, zoals
evangelisatie en opleiden van ouderlingen, doorgaan. Andere grotere
projecten voor 2020: de opleiding van
studenten uit Oost- Europa in Nederland E85.000, steun voor studenten in
Oost Europa E17.250, diverse diaconale projecten E43.500.
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