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BRAND IN DE PASTORIE
Op 22 januari werden wij opgeschrikt door het bericht van onze student van het  

afgelopen jaar, Nagy Tíbor. Zijn huis, de pastorie, werd door brand verwoest.  
Hieronder leest u zijn woordelijk verslag van de gebeurtenissen.
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Beste vrienden, broeders en zusters in 
Christus, 

We zijn aan het einde van drie zeer 
veeleisende dagen, waarin we zowel 
dieptepunten als hoogtepunten heb-
ben meegemaakt. Daardoor voelen we 
ons vooral nederig door Gods liefde 
en genade voor ons als gezin en onze 
kerk als christelijke gemeenschap.

Op 22 januari rond 13:15 merkten we 
dat er veel rook in de stookruimte was. 
We konden daar de oorzaak niet van 
vinden. Binnen een paar minuten stond 
de zolder in brand. We hadden geen 
kans om het vuur te blussen, hoewel er 
een brandblusser aanwezig was. 

Toen we ons realiseerden dat onze 
inspanningen om de verspreiding 
van het vuur te stoppen tevergeefs 
waren, was onze eerste zorg om ons 
gezin op een veilige plek krijgen. De 
tienjarige Erzsébet, de oudste van 
onze vijf dochters, pakte de anderhalf 
jarige Emese in de ene hand en trok de 
driejarige Anna met zich mee. Buiten 
rende ze op blote voeten naar de buur-
man aan de overkant van de straat. 
Ilona en Júlia, onze zes- en achtjarige 
dochters, waren buiten in de sneeuw 
aan het spelen met hun vrienden toen 
ze het vuur zagen. Ze renden naar het 
huis van hun vrienden om iedereen 
die ze zagen te waarschuwen voor het 
gevaar. 

Sommige leden van het reddingsteam 
hielpen bij het in veiligheid brengen 
van de parochiearchieven en relikwie-
en. Anderen vulden alle beschikbare 
emmers van de buren met water en 
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De zeskoppige Barta-familie arriveerde midden  
augustus 2021 in Kampen.

We komen uit Réde, Hongarije, een dorp ongeveer halver-
wege tussen Boedapest en Wenen, net ten noorden van de 
Bakony-berg. Mijn naam is Zsolt Barta. In Hongarije werk 
ik als predikant van de hervormde kerk in Réde en geef ik 
tegelijkertijd les aan de Pápa Reformed Theological Acade-
my. Mijn vrouw Lívia is een assistent-predikant in dezelfde 
kerk. Onze kinderen zijn Luca (19), Naomi (17), Zorka (15) 
en Benedek (12). 

Het belangrijkste doel van het eenjarige studieprogramma 
in Nederland is om onderzoek te doen voor mijn doorlo-
pende studie op het gebied van het aanbiddingsgebed. 
Voordat ik hier afgelopen jaar kwam heb ik zes jaar gewerkt 
met het aanbiddingscomité van de Hervormde Kerk in  

Brand meester

besproeiden de hoeken van het gebouw om te voorkomen 
dat het vuur zich zou verspreiden naar de aangrenzende 
bijbelstudieruimte en garage. Het was ongelooflijk hoeveel 
mensen zich hebben verzameld om te helpen. Sommigen 
waren aan het skiën in de heuvels en haastten zich naar ons 
toe. Anderen lieten hun werk achter en schoten ons te hulp. 
Tegen de tijd dat de brandweer arriveerde, was de dakcon-
structie al afgebrand, maar dankzij hun inzet had het vuur 
zich niet verder verspreid.

Het belangrijkste was dat niemand gewond raakte van 
de familie of de dorpelingen die ons te hulp kwamen. Ik 
herkende in het reddingsteam ons gemeentelid. Hij heeft 
een paar weken geleden zijn achtienjarige zoon begraven. 
Toen drong diep tot ons door wat we al eerder wisten: alles 
is vervangbaar, behalve mensenlevens.

We slaagden erin om na de brand een deel van onze per-
soonlijke bezittingen te evacueren door het afbrokkelende 
plafond op een aantal plaatsen te stutten met balken. We 
moeten nog een inventarisatie maken van de meubelstuk-
ken die naar onze buurman en naar de garage zijn overge-
bracht. Zomerkleren, schoenen en persoonlijke bezittingen, 
boeken en nog meer spullen (die we op zolder hadden 
opgeslagen voor ons vertrek maar ook na terugkomst van 

onze studiereis in het buitenland) zijn volledig verloren 
gegaan.

Het parochiegebouw is een bijna 130 jaar oud gebouw 
dat voor de ouderen die in het dorp wonen, samen met 
kerkgebouw, een vast punt in hun leven is. Iedereen heeft 
er wel een  herinnering bij: een huis voor godsdienstlessen, 
persoonlijke gesprekken, liefde en geloof. Toen oudere 
kerkleden met tranen in hun ogen naar de plek toekwamen, 
realiseerden we ons dat het gebouw al bijna 15 jaar ons 
thuis is, maar voor hen waren het kantoor en het huis van 
de predikant een vaste stopplaats in hun bestaan. Onze 
kinderen ervaren dit als een soortgelijk verlies, aangezien 
het hun thuis is sinds hun geboorte.

Een van de meest bemoedigende momenten was toen we 
aan het eind van de dag allemaal ons hoofd bogen en de 
Heer prezen voor zijn zorg en liefde. Er waren ook mensen 
die normaal niet naar de kerk gaan, maar Gods Geest heeft 
ons allemaal geraakt. Op dat moment kon ik het lichaam 
van de kerk voor onze ogen vorm zien krijgen zoals Paulus 
het beschreven heeft: er waren geen Grieken en Joden 
(Hongaren en Roemenen), geen onderscheid tussen reli-
gies, man of vrouw, jong of oud, het was alleen Gods Geest 
die ons verenigde. 

We hopen dat we met de hulp van de hemelse Vader, door 
vele welwillende mensen, mogen ervaren wat Hij heeft 
beloofd: “En we weten dat voor wie God liefhebben alles 
bijdraagt aan het goede” (Romeinen 8:28)

De zondag na de brand waren we met ons gezin terug in 
Kide. Onze dochters begrepen ook dat er na zo’n dag nog 
meer noodzaak is om in Gods aanwezigheid te zijn, Hem te 
danken dat iedereen veilig is en om Zijn kracht te vragen 
voor de toekomst.

Wij vragen om Gods zegen op uw leven en werk. 
In liefde verbonden,

Tibor Nagy
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Omdat de verzekering lang niet alle schade dekt, heeft Stichting Fundament besloten de familie Nagy direct te  
steunen met een bijdrage van € 2.500 voor de dingen die onmiddellijk nodig zijn. We denken dan bijvoorbeeld aan  
tijdelijke huisvesting, kleding en voedsel. Maar dat is niet genoeg! 

Mogen we ook een beroep doen op u? Uw gift voor de familie Nagy is meer dan welkom op rekening  
NL72 INGB 0003 9756 27 van Stichting Fundament. Als u er “Nagy” bij vermeldt dan zorgen wij dat uw gift bij  
hun terecht komt.

»
Ravage in het huisHet dak na de brand

EEN VAN DE MEEST  
BEMOEDIGENDE MOMENTEN 
WAS TOEN WE AAN HET  
EIND VAN DE DAG ALLEMAAL 
ONS HOOFD BOGEN EN DE 
HEER PREZEN VOOR ZIJN  
ZORG EN LIEFDE.

Familie Barta

TWEE NIEUWE STUDENTENGEZINNEN  
IN KAMPEN 

In de zomer van 2021 arriveerden er twee nieuwe studentengezinnen in Kampen. 
Zij stellen zich graag aan u voor
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Hongarije. Een resultaat van dat werk is een nieuw gezang-
boek, met daarin een gebedsgedeelte. Dat is eind 2021 
gepubliceerd en aan het grote publiek is voorgesteld. 

Mijn huidige onderzoek zal uiteindelijk bijdragen aan de 
publicatie van een nieuw aanbiddingsboek, een doel dat is 

vastgesteld door de synode van onze kerk. Studeren en wo-
nen in Kampen biedt de mogelijkheid om meer te weten te 
komen over aanbidding door aanbiddingsboeken van ver-
schillende Nederlandse denominaties te bekijken. En ook 
door aanbidding zelf te ervaren in verschillende kerken.

Lívia zingt graag in een koor en doet zelf studies. Ze is 
graag betrokken bij de catechisatie van kinderen op jonge 
leeftijd. Onze drie dochters gaan naar een middelbare 
school in Zwolle (Greijdanus), terwijl onze zoon naar een 
plaatselijke basisschool gaat. Ze worden goed verzorgd op 
hun school en hebben al vrienden gemaakt. De beurs die 
door Fundament wordt verstrekt, biedt de mogelijkheid 
om liturgische studies te volgen en om meer te weten te 
komen over de voortgang in de christelijke bediening en 
pastorale problemen waarmee christenen in Nederland 
worden geconfronteerd.

István en de MIRT-groep

Ik ben István Debreczeni. Ik ben geboren en heb gestu-
deerd in Cluj-Napoca (Roemenië). Mijn familiewortels, mijn 
liefde voor de natuur en de landbouw brachten me naar 
Cojocna, een prachtig dorp op 25 kilometer van Cluj. Na 
twee jaar werktuigbouwkunde te hebben gestudeerd, riep 
God mij om Zijn instrument te worden in het verzorgen en 
‘repareren’ van menselijke zielen en gemeenschappen in 
plaats van machines. Na het afronden van mijn theologi-
sche studie aan het Protestants Theologisch Instituut in 
Cluj-Napoca – waar ik mijn vrouw, Júlia ontmoette – heb 
ik een jaar als assistent-predikant gediend in een grote 
gemeente in Cluj. 

Daarna was ik dankbaar dat ik de kans kreeg om samen met 
mijn vrouw een jaar in Nederland te wonen en studeren. 
Nu, na vijf maanden in Kampen te hebben gewoond, erva-
ren we elke dag nog steeds als een geschenk. We wonen 
hier met veel plezier: in ons fijne huis-voor-een-jaar aan 
de Wederiklaan (dat is meer dan genoeg voor ons tweeën, 
en voor onze baby die we met veel plezier verwachten), in 
de communiteit van de Eudokiakerk, omringd door gewel-
dige mensen van de Stichting Fundament, de Theologische 
Universiteit van Kampen, oude en nieuwe vrienden van 
Hongarije via Ethiopië tot Brazilië. 

Het is ook een plezier om de Nederlandse cultuur beter te 
leren kennen en er zelfs mee vertrouwd te raken. Van de 
zaterdagmarkt en goedkope Kringloopwinkels tot de prach-
tige landschappen langs de IJssel (en niet alleen daar). Van 
de religieuze diversiteit zelfs binnen het gereformeerde 
protestantisme tot de Zaanse Schans en de uitzonderlijke 
musea. Ik zou kunnen doorgaan met het opnoemen van wat 

uniek en specifiek is aan het leven in Nederland, maar jij 
weet dit vast allemaal beter dan ik. 

Maar zonder één specifieke plek in dit stadje zou ons 
verblijf hier niet meer zijn dan een lange vakantie - hoe 
prettig ook, na een tijdje zou het saai worden. Die unieke 
plek is de Theologische Universiteit van Kampen. Ik ben 
erg dankbaar voor de kans om deel uit te maken van het 
Master of Intercultural Reformed Theology programma. 
Omdat we een groep zijn van slechts vijf studenten, maar 
uit drie continenten en vijf landen, kunnen onze professo-
ren de lezingen op een interactieve en dus zeer efficiënte 
manier organiseren. We lezen en leren niet alleen de stof 
voor de cursussen, maar bespreken en passen alles kri-
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Zsolt en Lívia Barta

Zsolt en Lívia Barta

István en Júlia Debreczeni

Familie Barta

István Debreczeni

»
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István en Júlia in de bergen van Roemenië
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István en Júlia met Zuid-Koreaanse vrienden

tisch toe op onze kerkelijke context. 
Deze benadering helpt ons een juiste 
manier van theologie te ontwikkelen. 
Tegelijkertijd krijgen we door onze 
studies en ervaringen een breder per-
spectief op het christendom. Dat heeft 
naar mijn mening de kerk in Transsyl-
vanië nodig. Tijdens mijn studie pro-
beer ik de huidige uitdagingen van de 
kerk beter te begrijpen. Ik zoek vanuit 
de benadering van de hedendaagse 
systematische theologie naar manie-
ren om adequaat op die uitdagingen 

te reageren. Hier studeren is ook een 
gelegenheid om hopelijk langdurige 
vriendschappen en professionele 
relaties aan te gaan met mijn collega’s 
en professoren van de TU Kampen en 
andere universiteiten in het buiten-
land. Niet in de laatste plaats is deze 
opleiding op professioneel vlak een 
goede voorbereiding op verdere 
studies.

Hoewel de studies aan de universiteit 
in het Engels zijn, kunnen we Ne-

derlands leren zowel via een online 
taalcursus als met de hulp van een 
aardige leraar en goede vriend. Zon-
der de steun van Stichting Fundament 
had ik dit allemaal nooit kunnen 
meemaken. En als God het wil, komen 
er nog meer goede dingen tot augus-
tus. Ik ben God en het bestuur en de 
supporters van Stichting Fundament 
dankbaar dat ze dit mogelijk hebben 
gemaakt! God zegene u en behoede u 
in dit nieuwe jaar!


