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Stichting Fundament heeft contact met meerdere 
ouderlingenbonden in Oost-Europa. Het contact met de 
Ouderlingenbond in Kárpátalja, het Hongaarstalige gedeelte 
van Oekraïne, gaat al decennia terug. Nadat er aan het begin 
van dit millenium een periode was van minder contact 
is er in 2010 een nieuwe verklaring van verbondenheid 
ondertekend. We leven graag mee met het goede werk van 
deze ouderlingenbond.

Op 18 juli waren er bestuursverkiezingen. De huidige 
preses Miklós Gyurkó werd opnieuw verkozen tot voorzitter. 
Voorafgaand aan de verkiezingsvergadering werd een 
kerkdienst gehouden, waarin woorden uit Marcus 10:44-45 
centraal stonden: 
“Wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten 
zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te 

worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld 
voor velen.”

Na zijn verkiezing hield de herkozen voorzitter een toespraak 
waarin hij de nadruk legde op twee doelen voor de komende 
tijd: contact en vrucht dragen. Hier gaat het in de eerste 
plaats om contact met God, aldus Miklós Gyurkó. Dat typeert 
de goede geloofshouding. Maar het gaat ook om onderling 
menselijk contact. 

Uit het contact met Jezus komen vruchten voort die in 
ons leven richting medemensen zichtbaar worden. Op 
deze manier benadrukte de voorzitter dat het de taak van 
ouderlingen is om mensen tot geloof te leiden en om mensen 
in hun geloof te versterken. Zonder geloof kunnen we heel 
druk bezig zijn, maar dat zal ons geen resultaat brengen.

Kerkdienst

Miklós Gyurkó herkozen Muziek in de dienstSAMEN GELOVEN
SAMEN DELEN



2 3

bemoedigingHongaarse traktatie

Ontmoeting, vertellen en luisteren

Fundament (Jaap Doedens) in het jubileumboek

In 2020 vierde de Hongaarse Ouderlingenbond zijn 
dertigste verjaardag. Het was de bedoeling om dat met 
een uitgebreid symposium te herdenken, maar ook hier 
was coronavirus spelbreker en dit feestelijke plan bleek 
onmogelijk. In plaats daarvan werd een jubileumboek 
uitgegeven. Daarin zijn foto’s te zien, verhalen te lezen 
uit het verleden van de bond. Ook staan er eerder in het 
ouderlingentijdschrift “Presbiter” gepubliceerde artikelen 
in. Eigenlijk bestond deze Ouderlingenbond al sinds 1926, 
maar na de machtsovername door de communisten in 
1948 werd de bond in 1950 gedwongen om zichzelf op 
te heffen. Pas na de politieke omwentelingen in 1989 kon 
de Ouderlingenbond in 1990 heropgericht worden. Al 
vanaf de eerste jaren sinds de heroprichting waren er ook 
contacten met Nederland. Dat ging vooral om contacten 
met de Nederlandse kleine christelijke politieke partijen. 
Maar ook met Stichting Fundament.  

Wat doet de Ouderlingenbond? Vergeleken met de 
Nederlandse situatie hebben ouderlingen in Hongarije 
traditioneel gezien meer de functie die in veel Nederlandse 
kerken door een commissie van beheer wordt ingenomen. 
De Ouderlingenbond wil daarom ouderlingen toerusten om 
ook geestelijk leiding te geven aan een kerkelijke gemeente. 
Om dat doel te bereiken worden er  cursussen georganiseerd 
en conferenties belegd. Ook geeft deze Ouderlingenbond 
een speciaal tijdschrift uit voor ouderlingen. Een mooi 
streven van deze bond is het om contacten uit te bouwen 
met de Hongaarse ouderlingenbonden buiten de grenzen 
van het huidige Hongarije. Door uitwisseling van ervaringen 
over landsgrenzen heen kunnen ouderlingen extra van 
elkaar leren. We feliciteren de Hongaarse Ouderlingenbond 
van harte met hun jubileum, in de verwachting dat ook in de 
komende jaren het werk van deze organisatie zal leiden tot 
opbouw van plaatselijke gemeenten. 

MEDEWERKERSDAG 2021

STUDENTENWISSELING

Op zaterdag 3 juli hield Stichting Fundament de jaarlijkse 
medewerkersdag. In 2020 was die ontmoeting niet 
doorgegaan . Zo’n dag is een mooie gelegenheid voor 
ontmoeting van het bestuur met diverse medewerkers. 
Na ruim een jaar digitaal vergaderen was het ook een 
hernieuwde ontmoeting met elkaar en een mooie 
gelegenheid om bij te praten in wandelgangen.

In de Eudokiakerk in Kampen vertellen degenen die heel 
veel regelen voor het praktische verblijf van de gezinnen 
over hoe het gaat in Kampen. Daarbij worden praktische 
verbeterpunten niet vergeten. Hoe het gaat met het 
leren van Nederlands wordt door docent Tjerk van Dijk 
toegelicht.

Mooi is het dat de huidige studenten erbij kunnen zijn.  
Tibor Nagy vertelt over zijn theologische studie. Hij heeft 
de zogenaamde tweede golf van secularisatie onderzocht 
onder leiding van prof. dr. Stefan Paas. Tibor vertelt 
enthousiast over zijn tijd in Kampen. Ondanks het leven 
in een heel andere cultuur, ondanks corona heeft hij dit 
studiejaar als inspirerend ervaren. 

Zoltán Weiner weet te boeien als hij over zijn jeugd verteld, 
hoe hij als tiener christen geworden. Hij heeft oog voor 
missiologie en hart voor jongeren. In Kampen heeft hij 
zich op de studie van het Nieuwe Testament gestort, onder 
leiding van prof. dr. Rob van Houwelingen.

Heel goed is het om weer zo’n ontmoetingsdag te kunnen 
hebben ‘na’ corona. In gebed wordt God daarvoor gedankt.
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Jubileumboek 30 jaar  
Ouderlingenbond Hongarije

HONGAARSE OUDERLINGENBOND  
VIERT 30-JARIG JUBILEUM 

In de maand augustus zijn de 
studenten van het vorige collegejaar 
weer naar hun thuisland verhuisd. 
Tibor Nagy en Zoltán hebben 
beiden een waardevol jaar mogen 
doorbrengen in Kampen, samen 
met hun gezinnen. Met hen zijn we 
dankbaar dat de studie gevolgd 
kon worden. In allebei de gezinnen 
heeft helaas ook corona geheerst. 
Daardoor is er zeker een maand 
studievertraging opgetreden en zijn 

de masterstudies nog niet afgerond. 
Naar verwachting zullen zij in het 
najaar van 2021 hun  studies alsnog 
kunnen behalen. 

In deze zelfde maand augustus 
mochten we alweer twee nieuwe 
gezinnen verwelkomen in Kampen. 
István Debreczeni is inmiddels 
begonnen aan de master Intercultural 
Reformed Theology. Zsolt Barta zal 
dit jaar besteden aan een vereiste 

habilitatie. Dat is een extra studie 
waarmee je je kwaliteiten als 
theoloog bewijst en die gevraagd kan 
worden bij het geven van onderwijs. 
We wensen hun allemaal een 
gezegende tijd in Nederland.
 
Wilt u de gezinnen een brief of een 
kaart sturen dan kunt u bij de  
secretaris de adressen opvragen via 
secretarisfundament@outlook.com. 
Ze zullen het op prijs stellen.
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Legaten:
Indien u een legaat wilt nalaten kunt u de volgende  
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Na zo’n 8 jaar ben ik onlangs 
gestopt als bestuurslid. Heel erg 
jammer, maar ik moest een keuze 
maken. Ik heb een prachtige tijd 
gehad in het bestuur, maar ook 
in de tijd daarvoor. Toen mocht ik 
reizen maken naar Oost-Europa, 
en heb veel goede ontmoetingen 
gehad met medechristenen in de 
Hongaars Gereformeerde kerken, 
vooral in Roemenië. Daar ben ik 
dan het meest geweest, maar het 
werk van Fundament is veel breder. 

Over taal- en cultuurverschillen 
heen bleek steeds weer de intense 
verbondenheid met elkaar in Christus. 
Zo zijn we van betekenis voor elkaar. 
Ik heb van hen geleerd: de liefde voor 
Christus en de kerk, de trouw waarmee 
onze broers en zussen in Oost-Europa 
hun plek in de kerk innemen. Tegelijk 
zijn we als Stichting Fundament van 
betekenis voor hen. 
 
Ik heb mogen zien hoe waardevol een 
jaar studie in Kampen is, niet alleen 
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Roelof Tigelaar

voor de predikant persoonlijk: het 
heeft een veel bredere uitwerking 
in de kerken daar. Ik ben blij dat ik 
iets mocht bijdragen aan het werk 
van Fundament in de afgelopen 
jaren. Dat Fundament ook in de 
toekomst deze waardevolle plek kan 
blijven innemen in de contacten met 
christenen in Oost Europa is mijn 
hartelijke wens. 

Roelof Tigelaar
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