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Links op de foto Béla Nagy 

BEREGSZÁSZ - 2020
Het bestuur van het gereformeerde kerkdistrict Subkarpaten (Oekraïne)  

bedankt u allemaal heel hartelijk voor de bijdragen die zij steeds ontvangen.

Nieuwsbrief van
stichting Fundament

april 2021Fundament
Iránytű

In Beregszász is, zoals u wellicht weet, 
in 2004 een bejaardenhuis opgericht 
door het Diaconaal Centrum. Béla 
Nagy, de directeur van het centrum, 
vertelt over de situatie in coronatijd:

Helaas heeft het coronavirus dat 
momenteel heel Europa in de greep 
heeft, ook een stempel gedrukt op 
het functioneren van het bejaarden-
tehuis. We danken God dat hij ook in 
deze moeilijke omstandigheden de 
gezondheid van de medewerkers en 
van de bewoners heeft gespaard. In 
2020 zijn er vijf bewoners overleden 
en twee bewoners terugverhuisd naar 
hun familie. We konden vijf nieuwe be-
woners toelaten. Ook in de veranderde 
omstandigheden hebben we ons best 
gedaan om de bewoners te voorzien 
van de best mogelijke zorg.

De financiering van het tehuis wordt 
gerealiseerd door de pensioenen van 
de bewoners en door giften van broe-
ders en zusters uit West-Europa. De 
overheid in Oekraïne draagt niets bij. 
In het verleden kwam er veel buiten-
landse hulp in de vorm van levensmid-
delen, vooral uit Nederland. In 2020 
was dit niet mogelijk. Daardoor waren 
er behoorlijke problemen.
Béla Nagy zegt daarover: 

We willen ons inzetten om ervoor te 
zorgen dat het de bewoners aan niets 
zal ontbreken maar we konden nauwe-
lijks op tegen de gerezen moeilijkheden. 
Daarom zijn we dankbaar dat ons 
verzoek om een verhoogde bijdrage bij 
u gehoor vond. Ons verzoek is dat u in 
uw gebed het Diaconaal Centrum van 
ons kerkdistrict en het bejaardentehuis 

wilt gedenken. We ervaren dagelijks dat 
gezamenlijk gebed kracht geeft. Moge 
God alles wat u tot nu toe aan onder-
steuning voor ons heeft gedaan voor 
ogen houden en moge Hij het over-
eenkomstig zijn beloften duizendmaal 
vergoeden, zowel hier op aarde als in 
zijn koninkrijk.



2 3

Familie Weiner bij aankomst in augustus 2020

Beste donateurs van Fundament,

Wij zijn de familie Weiner uit Hongarije. 
Ik, Zoltán, de man en vader, ben als tiener christen gewor-
den en heb toen mijn roeping gekregen om dominee te 
worden. Ik volgde de theologische studie in Boedapest aan 
de Károli Gáspár Universiteit van de gereformeerde kerk in 
Hongarije. Voordat ik hier kwam diende ik als jongerenpre-
dikant in de stad Kecskemét.
Ik, Luca, de vrouw en moeder, ben ook als jonge tiener tot 
geloof in Jezus gekomen. Ik deed toen de studie psycholo-
gie en volgde ook de theologische opleiding aan de Károli 
Gáspár Universiteit. Ik diende in dezelfde gemeente als 
Zoltán, vooral onder jonge mensen en drugs- en alcoholver-
slaafden. 

We trouwden in 2015, tijdens onze studie. In 2018 en 2020 
zijn onze dochters Elza en Dóra geboren. Sinds die tijd ben 
ik bij hen thuis.

We zochten al langere tijd naar een mogelijkheid om in het 
buitenland te studeren, maar eerdere pogingen waren niet 
succesvol. In een nieuwsbrief van de gereformeerde kerk 
in Hongarije lazen we over de mogelijkheid om in Kampen 
te studeren. We hebben toen een aanvraag ingediend. We 
vinden het een unieke kans en we zijn heel dankbaar dat 
dit mogelijk is. Wij kunnen als dominees en een gezin met 
kleine kinderen een jaar theologie studeren, een nieuw 
land en een nieuwe cultuur leren kennen, nieuwe relaties 
opbouwen en zo weer verfrist terugkeren naar onze ge-
meente in Hongarije. 

Ik, Zoltán, doe een master Nieuwe Testament. Er zijn zeker 
verschillen tussen de theologische studie in Boedapest 
en Kampen. De laatste is wat breder van opzet, legt meer 
nadruk op zelfstandig werken en is conservatiever. Dit 
alles vormt mijn begrip van het Nieuwe Testament, wat ook 
gevolgen heeft voor de mensen die ik dien en les geef. Ik 
ben van plan om in de toekomst te promoveren en dit jaar 
is hier een hele goede voorbereiding op. Mocht het zover 
komen dan zal de visie die ik hier leer mogelijk impact 
hebben op volgende generaties theologen en predikanten. 
En via hen op veel gereformeerde kerkgemeenschappen 
en mensen in Hongarije. Bij dit alles moeten we de invloed 
toevoegen van de mensen van de Eudokiakerk in Kampen: 
ik heb vanuit die contacten al materiaal vertaald in het 
Hongaars en online gedeeld.

We voelen ons van begin af aan geaccepteerd. Ondanks de 

Sindsdien ga ik jaarlijks naar Hongarije op reis met vrien-
den om vrienden te bezoeken. Ook ben ik gaan handelen in 
Hongaarse wijnen.

Al lange tijd woon ik nu in Zuidhorn en was lid van de 
Roemeniëcommissie van de vrijgemaakte kerk. Zo ben ik in 
contact geraakt met de Hongaarse gereformeerde kerken in 
Transsylvanië.

Zo kwam het dat mijn oud-klasgenoot Gert Meijer mij vroeg 
om toe te treden tot het bestuur van stichting Fundament. 
Op een bestuursreis in 2017 hebben we de projecten van 

onzekerheden rondom het virus gaf alle correspondentie 
vooraf vanuit de stichting Fundament ons zekerheid. Net 
als de kerkleden van de Eudokiakerk die ons hartelijk ver-
welkomden met een Engelse vertaling en goede aandacht 
voor onze kinderen. Ook zijn we dankbaar voor onze taal-
leraar Tjerk van Dijk die in feite meer een pastoor en een 
vriend is in dan alleen maar een leraar. 
We hebben ook kennisgemaakt met oudere en jongere 
gemeenteleden en mensen van de universiteit, zoals de 
professoren Rob van Houwelingen, Jos Colijn en Ad de 
Bruijne.
Ik, Zoltán, ontmoet ook regelmatig andere internationale 
studenten om samen te bidden.
Ik, Luca, bezoek de internationale vrouwengroep van Eudokia.

Jammer genoeg sloeg corona in de herfst hard toe en moes-
ten de meeste contacten terug naar online. Dat was voor 
ons in een ander land met minder sociale contacten extra 
moeilijk. Maar God heeft deze maanden gebruikt op een 
manier die we niet hadden verwacht. Door eenzaamheid en 
soms door tranen heen slaagden we erin om te groeien in 
geloof en steeds meer op God te vertrouwen. Ook werd de 
liefdesband in ons gezin sterker. 
We zijn ook dankbaar dat er twee families op dezelfde tijd 
in Kampen zijn; de familie Nagy, die zichzelf in de vorige 
nieuwsbrief hebben voorgesteld, zijn een grote zegen voor 
ons. Wij ervaren dit contact als een stukje van thuis tijdens 
ons verblijf in Nederland. 
Afgezien van dit geniet ik, Zoltán, erg veel van mijn studie 

en van mijn poging om Nederlands te leren. Kampen is 
prachtig, net als de andere plaatsen die we konden bezoe-
ken. We vinden de fietscultuur heel leuk. En de heerlijke 
pannenkoeken en stroopwafels. Na maanden van hard 
werken zijn we erin geslaagd een puzzel af te maken die we 
in de kringloopwinkel hebben gehaald.

Om tot een conclusie te komen: we willen u hartelijk be-
danken voor uw steun. Die maakte het mogelijk voor ons 
om dit jaar in Nederland te zijn.

SAMEN GELOVEN
SAMEN DELEN

Stichting Fundament is gericht op Hongaren in Oost-Europa. En dan met name op de Hongaren die 
bijdragen aan de gereformeerde kerken in de Hongaarse gebieden. Dat past bij de doelstelling 
die we als stichting hebben. Zelf was ik voor het eerst in Hongarije in 1993 toen ik een half jaar 

met een Erasmusbeurs in Budapest mocht studeren. In die tijd heb ik kennis gemaakt met de 
theologische universiteit in Budapest en de gereformeerde kerken in Hongarije en Slowakije.
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Familie Weiner

»

Winter

ZOLTÁN WEINER 
Op dit moment verblijft het gezin Weiner in Kampen.  

We geven hun graag in deze nieuwsbrief de gelegenheid  
om ervaringen te delen.  

Gereformeerde Universiteit in Boedapest
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Fundament in Hongarije, Transsylva-
nië en de Oekraïne bezocht. Mooie 
ontmoetingen daar, waarin we konden 
zien hoe met de middelen die Fun-
dament kon verstrekken, heel goede 
dingen gedaan werden voor de lokale 
gemeenschappen, zowel binnen de 
kerk als daarbuiten. Ook bezochten 
we oud-studenten en andere contac-
ten (ook in Slowakije). Zo haalden wij 
banden aan en konden we Fundament 
met haar studiemogelijkheden onder 
de aandacht brengen van dominees 
die graag een studiejaar (een eenjari-
ge master) in Kampen zouden willen 
doen om de Hongaarse gereformeerde 
kerken daarmee te kunnen dienen. In 
Kampen kunnen deze dominees door 

ons worden voorzien van huisvesting 
en worden ze begeleid in hun wonen 
(eventueel met partner en kinderen) 
en studeren aan de TU. Een unieke 
faciliteit.

Vorig jaar hebben we als bestuur stil 
gestaan bij onze missie en visie als 
stichting Fundament, en hieraan toet-
sen wij onze inzet. Waardevol werk 
dat mogelijk wordt door uw bijdragen. 
Wij staan voor: samen geloven -  
samen delen:

SAMEN GELOVEN
We hebben een levende relatie met 
God, in verbondenheid met de kerk 
van alle tijden en plaatsen. Dat is  

COLOFON Fundament
Iránytű

In gesprek met Kocsev (decaan)

ons gezamenlijke fundament, voor 
christenen in Nederland en in 
Oost-Europa. Samen geloven is ver-
rijkend 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, gede-
gen theologische kennis en gezamen-
lijk gebed; we stimuleren elkaar en 
leven en lijden met elkaar mee. Delen 
maakt rijk. De relatie met geloofsge-
noten in Oost-Europa is verrijkend 
voor ons (geloofs-) leven en dat van 
hen. We gunnen elkaar groei, in geloof 
én in leefcomfort.

Klaas Wierenga

Bij het invullen van het aangifte- 
formulier inkomstenbelasting 
kunt u de ANBI van de stichting 
Fundament vinden met gebruik-
making van de vestigingsplaats 
Barendrecht (RSIN 813656503)


