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SAMEN GELOVEN
SAMEN DELEN

2021 - OOK EEN JAAR VAN ONZE HEER

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van stichting 
Fundament in 2021. We weten niet wat 2021 brengt voor 

Oost-Europa en voor Nederland. Wel weten we dat het weer 
een jaar van onze Heer zal zijn. En dat er veel reden tot 

dankbaarheid is. We mochten ook in lockdowntijd studenten 
in Kampen ontvangen. Onze projecten konden doorgaan en 
ook als bestuur konden we ons werk doen. Dank aan Hem. 
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Het bestuur van de stichting had 
plannen gemaakt om twee dagen na 
te denken over hoe we de komen-
de jaren verder gaan en waar de 
prioriteiten liggen. Dit beleidsvor-
mend overleg hebben we moeten 
uitstellen omdat we dit graag met 
elkaar willen doen tijdens een fy-
sieke ontmoeting. We hopen dat we 
dit in het komende voorjaar alsnog 
kunnen doen.

Uw/jullie gebed en steun maken ons 
werk mogelijk. Hartelijk bedankt daar-
voor. De coronatijd is voor velen niet 
makkelijk maar, met elkaar houden we 
vol! Het is tenslotte een jaar waarin 
ook God weer de regie heeft zowel in 
Oost-Europa als in heel de wereld.

Veel leesplezier,

Bert Houwen (voorzitter bestuur)
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Heilig Avondmaal

WAT MIJ AANGAAT, DE HEER HEEFT MIJ OP DEZE WEG  
GELEID... GEN. 24: 27B

Beste lezers van de nieuwsbrief van Stichting Fundament, 
het is zowel een eer als een genoegen om met jullie wat in-
zichten te delen over ons leven en onze ervaringen van het 
afgelopen half jaar in Nederland. En dan was dat ook nog in 
wat mogelijk het meest uitdagende jaar is in de moderne 
geschiedenis.

Mijn naam is Tibor Sándor Nagy en samen met mijn vrouw 
en vijf dochters (in leeftijd variërend van 2 maanden tot 9 
jaar oud) kwam ik in augustus 2020 vanuit Transsylvanië, 
Roemenië naar Nederand. Het was een moeilijke beslis-
sing om afscheid te nemen van onze kleine gemeente in 
Kide waar ik predikant was. Dat gold ook voor het afstand 
nemen van de Gereformeerde Hogeschool in Cluj waar ik 
verantwoordelijk was voor de organisatie van een nieuw 
gedeelte van de school. Maar ik voelde dat het tijd was voor 

het opfrissen van mijn studie en het opnieuw verdiepen in 
theologie. Ik wilde graag bezig met de theologische weten-
schap om kritisch nadenken te stimuleren. En ik wilde mijn 
vaardigheden in praktische theologie ontwikkelen om dit in 
te kunnen zetten in mijn pastorale werk en in de ontwikke-
ling van het gereformeerde onderwijs.

Ik moet toegeven dat we niet zeker wisten of we in staat 
waren om naar Kampen te gaan tot het moment dat we 
daadwerkelijk aan onze reis begonnen. Niemand kon de 
toekomst van de pandemie voorspellen en bovendien was 
onze jongste dochter geboren in juni. Emese was nog geen 
twee maanden toen we aan onze onzekere reis begonnen 
door een onrustig Europa. Voortdurend vroegen we ons af of 
we ergens tijdens de reis zouden eindigen in een lockdown. 
Bovendien ging onze auto kapot kort na het passeren van 
de Duits-Nederlandse grens. De laatste kilometers naar ons 
nieuwe onderkomen in Kampen moest de auto worden ge-
trokken. We kwamen aan in een vreemd land, ver weg van de 
gemeenschap waartoe we behoorden, zonder dat we wisten 
hoe het uit zou pakken. We verbleven 10 dagen in quarantai-
ne. Drie van onze dochters hadden in die dagen hun eerste 
schooldag zonder dat we hen weg konden brengen.

Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, door al deze erva-
ringen is ons geloof alleen maar sterker geworden. Dit 
gold ook voor ons gevoel dat we horen bij een grotere 
christengemeenschap dan we ooit voor mogelijk hadden 
gehouden. Op elke plek ervaarden we Gods aanwezigheid 
door de liefdevolle zorg van mensen die ons hielpen. We 
werden geholpen met onze auto, er werden boodschappen 
voor ons gedaan tijdens de quarantaine en onze kinderen 
werden naar school gebracht op hun eerste schooldag. Zo 
werden we enorm geholpen om ons thuis te voelen. We 
werden opgenomen in de gemeente, verwelkomd op de 

universiteit. Voortdurend merkten wij dat wij, naast ons 
land en onze thuiskerk, horen bij een veel belangrijkere 
gemeenschap, die waarin Gods onvoorwaardelijke liefde 
menselijke grenzen doorbreekt.

In al deze nieuwe ervaringen was stichting Fundament er 
voor ons. Het zijn prachtige mensen die betrokken zijn 
bij hun projecten. We hadden van hun werk gehoord van 
een lange lijst van predikanten die allemaal een van de 
meest verrijkende mogelijkheden van hun leven hadden 
gehad tijdens hun studie hier in Kampen. Vele van hen zijn 
dierbaren vrieden en collega’s die met dankbaarheid en 
bewondering spraken over de stichting. We zien hoe God 
invloed heeft uitgeoefend in zowel hun persoonlijke leven, 
hun gezinsleven, als in het leven van de gemeentes die ze 
dienen. Ik ben ervan overtuigd dat in alle projecten waar 
Fundament bij is betrokken zegen wordt gebracht. Maar 
het sponsoren van predikanten om naar Kampen te komen 
om daar hun studie te vervolgen, dat heeft verreweg de 
meest aanzienlijke positieve impact in de Gereformeerde 
kerken in Oost-Europa. Want met iedere predikant die hier 
studeert, reikt het verder naar honderden, vaak duizenden 
mensen in hun thuiskerken.

Ik weet zeker dat ik namens veel mensen spreek als ik zeg 
dat de speciale mogelijkheid om te studeren aan de Theo-
logische Universiteit in Kampen zowel blikverruimend als 
inspirerend is. Ikzelf volg de master Church and Mission in 
the West, op het gebied van praktische theologie. Ik over-
drijf niet als ik zeg dat ik geniet van iedere minuut van mijn 
studie. De theologische wetenschap, gebaseerd op het 
nieuwste beschikbare onderzoek en de mogelijkheid om te 
studeren met de begeleiding van professors met zo’n rijke 
ervaring - vele van hen zijn nog steeds betrokken bij actuele 
projecten – het zijn echte zegeningen. Zelfs in dit verre van 
normale jaar. Ik kan nu al veel gebieden aanwijzen waarin dit 
vrucht kan dragen als ik weer thuis ben.

Drie van onze dochters gaan naar de gereformeerde basis-
school in Kampen (de Mirt). Ik kan u niet vertellen hoe blij  
we ons voelen als onze kinderen thuiskomen uit school, 
christelijke liedjes zingend en vol met verhalen over de 
vriendschappen die ze maken. Mijn vrouw heeft ook  
haar plekje gevonden tussen de buurtgenoten die ons 
verwelkomden in hun gemeente en de internationale 
vrouwenbijbelstudiegroep. Ook al konden we niet onze 
familie bezoeken met Kerst, de liefde van de mensen die ons 
omringen heeft het mogelijk gemaakt om blij en dankbaar te 
zijn tijdens de vakantie.
Naast mijn universitaire studie ben ik dankbaar dat ik de mo-
gelijkheid krijg om Nederlands te studeren. Elke les is meer 
dan een taalles. Het is een breed raam op de cultuur en het 
leven van de Nederlanders en van de gereformeerde kerken. 
Een speciaal woord van dank voor mijn leraar Tjerk van Dijk.

Ik kan begrijpen dat sommige van mijn woorden op de lezers 
vreemd kunnen overkomen in deze uitdagende tijd. Maar er 
zijn zoveel dingen waarmee God ons leven verrijkt en waar 

we dankbaar voor zijn. Ik weet niet wat de komende maan-
den wereldwijd, of hier in Nederland zullen brengen. Maar 
ik durf nu al te stellen dat, ondanks alle moeilijkheden en 
ongemakken, Zijn zegen ons overvloedig heeft bereikt. Ik bid 
dat God Zijn zegen ook wil uitstorten over de levens van de 
mensen die dit allemaal voor ons mogelijk hebben gemaakt, 
de mensen van stichting Fundament, van de Theologische 
Universiteit Kampen, van de Eudokiakerk in Kampen en al 
die donateurs die ik niet in eigen persoon ontmoet!
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Familie Nagy in Nederland 

Familie Nagy compleet met 5 dochters

belijdenis

TIBOR NAGY 

ons dorp met de kerk

 Op dit moment verblijft het gezin Nagy in Kampen.  
We geven hun graag in deze nieuwsbrief de  

gelegenheid om ervaringen te delen. 
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Jarenlang is hij bestuurslid geweest 
van stichting Fundament, Joop 
Lenting. Op 16 november 2020 is hij 
overleden en mocht hij Thuis komen 
en voorgoed rust vinden bij zijn Heer 
en Heiland. Met bijzondere waarde-
ring herinneren we hem en denken 
we terug aan de gaven en mogelijk-
heden die God in zijn leven heeft 
neergelegd. Joop was een man van 
brede kennis en met een diaconaal 
hart. Een mooie bewogenheid voor de 

zwakke medemens. Rustig en aima-
bel. Deze eigenschappen kenmerkten 
ook zijn bijdragen aan Fundament. Op 
diverse terreinen van het georgani-
seerde, gereformeerde leven heeft hij 
zich mogen inzetten: GMV, Diaconaal 
Steunpunt, Verre Naasten. Die brede 
blik en zijn gedegen knowhow kwam 
ook zijn jarenlange functioneren 
binnen het bestuur van Fundament 
ten goede. Joop was geen man om 
naast zijn schoenen te gaan lopen. 

In zijn spreken en zwijgen kwam 
een duidelijke bescheidenheid naar 
voren. In dit licht laat het zich vrij 
makkelijk raden wat voor dubbele 
gevoelens het bij hem opleverde toen 
hij geridderd werd in de orde van 
Oranje-Nassau. Het paste bij hem en 
sierde hem dat hij zelf wist wanneer 
hij moest terugtreden. Door alles 
heen bleek het vertrouwen op zijn 
Heer. Hem zijn we dankbaar voor wat 
we in Joop mochten ontmoeten.

COLOFON

WIJS EN TOEGEWIJD

Fundament
Iránytű


