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OP REIS
In deze nieuwsbrief willen we als bestuur iets vertellen over de reis die we van 1-8 april  

gemaakt hebben door Hongarije en Roemenië. Als donateurs geeft u uw geld voor de opbouw  
van de Hongaars gereformeerde kerken in Oost-Europa. Een van de dingen die Fundament  

doet is het naar Nederland halen van (jonge) dominees om een jaar met hun gezin in Kampen  
door te brengen. Als lezer van de nieuwsbrief kunt u zich daar een beeld bij vormen omdat  

er met enige regelmaat verhalen van en over hen te lezen waren. 

Nieuwsbrief van
stichting Fundament

april 2022Fundament
Iránytű

Op onze reis hebben we verschillende 
van deze mensen gesproken. Echtpa-
ren die nu weer in hun thuisgemeente 
aan het werk zijn. Zo bezochten we de 
familie Kondor in Vajda (Roemenië). 
Wat was het mooi om de enthousi-
aste verhalen van Endre en Erzsebet 
te mogen horen. Vlak bij de kerk 
exploiteren ze een gaarkeuken, waar 
maaltijden worden klaargemaakt voor 
ouderen die daar zelf niet voor kunnen 
zorgen. Zij die ervoor kunnen betalen 
doen dat, wie het niet kunnen betalen 
ontvangen de maaltijd. Eerder waren 
er ook contracten met de burgerlijke 
overheid en een diaconaal centrum 

voor afname van maaltijden. Deze 
bron van inkomsten is helaas weg-
gevallen. Dat geeft reden tot zorg. 
Een nieuwe manier om de benodigde 
inkomsten te genereren wordt gezocht 
in de organisatie en catering van 
trouw- en doopfeesten. Flexibiliteit en 
ondernemingszin kan de Kondors niet 
ontzegd worden.

In Göncruszka (Noordoost-Hongarije) 
ontmoeten we Levente en Zsuzsanna 
Sohajda en hun kinderen. Dit predi-
kantsechtpaar heeft in de afgelopen 
jaren enorm veel in de lokale gemeen-
schap geïnvesteerd. Zo is er al tien jaar 

een basisschool voor de kinderen. Het 
geloof in God doortrekt alles en wordt 
op heel praktische wijze vormgegeven 
in en buiten de lessen.
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Bijbeltekst in iedere tafel

Tejjel en Mézzel in de avond

Armoede is nooit ver weg

Endre Kondor Vajda Wegwijzer naar Tejjel en Mézzel Tafel voor de kinderen in het restaurantFeestzaal

Göncruszka

Om de kinderen van een warme maaltijd te kunnen voor-
zien – die ze lang niet altijd thuis krijgen – is er een restau-
rant opgezet. Een vervallen gebouw is in de afgelopen jaren 
met hulp uit Nederland prachtig gerenoveerd en is nu vol-
ledig in bedrijf. In allerlei details wordt verwezen naar het 
christelijk geloof. Zo ligt er in elk tafeltje een geglazuurde 
bijbeltekst in keramiek. Aan de buitenkant zijn op houten 
panelen delen van het Johannesevangelie uitgebeeld. Op 

het terras wordt nog gebouwd aan een rots- en waterpartij, 
verwijzend naar het water uit de rots van Exodus 17:6.

Van al deze dingen geldt: wanneer bezoekers van het 
restaurant vragen naar de betekenis ervan, wordt verteld 
over het evangelie van God. Niet opdringerig, maar altijd 
bereid zich te verantwoorden ‘waarop de hoop die in u 
leeft gebaseerd is’ (1 Petrus 3:15). De inkomsten van het 
restaurant komen van betalende bezoekers, vanuit deze 
inkomsten kunnen de maaltijd voor de kinderen en ook 
voor ouderen betaald worden. Het gebouw draagt de 
prachtige naam ‘Tejjel en Mézzel’, Hongaars voor melk en 
honing. 

Een project waar op dit moment nog aan gewerkt wordt 
is het opknappen van de oude pastorie in Vilmány 
(achter het pand voor de kinder- en moederopvang waar 
het allemaal mee begonnen is), om ruimte te bieden aan 
sociale projecten (kapper, wasserij).

Vanuit Beregszász (Oekraïne) spreken we Nagy Béla die 
voor een middag de grens over is gestoken naar Honga-
rije. De oorlog drukt een enorm stempel op het dagelijks 
leven. Het diaconaal centrum van de kerk zit vol met 

vluchtelingen, de bakkerij moet wekelijks vele broden 
leveren die naar het oosten gaan, prijzen zijn gestegen, 
winkelschappen raken leeg. In alles vertrouwen onze 
broeders en zusters op Gods zorg. We luisteren naar de 
verhalen, de zorgen, de behoefte aan wat nu nodig is -de 
overheid eist dat er op eigen kosten een schuilkelder 
gebouwd wordt- en we bemoedigen elkaar. In gebed 
dragen we elkaar op aan de zorg van onze hemelse 
Vader.

Zowel in Debrecen (Hongarije) als in Koloszvár (Roeme-
nië) hebben we contact met vertegenwoordigers van de 
theologische opleidingen. Op het theologisch instituut 
in Koloszvár zijn de praktische vakken sterk vertegen-
woordigd. De opleiding richt zich volledig op het oplei-
den tot predikant. Aankomende studenten moeten een 
roeping kunnen benoemen en een aanbeveling hebben 
van hun thuisgemeente. Doordat dit soort roepingen 
vaak op zomerkampen en dergelijke ervaren worden, is 
in coronatijd de aanwas van eerstejaars wat ingezakt. 
Men heeft goede verwachting dat dit weer bijtrekt. Het 
geld dat Fundament beschikbaar stelt voor het kennis-
maken met de kerkelijke praktijk in het eerste studiejaar 
blijkt desgevraagd nog steeds voldoende om de kosten 
te dekken. We bespreken ook de ontwikkelingen rond de 
Theologische Universiteit in Kampen. De aankomende 
verhuizing naar Utrecht heeft grote impact op het werk 
van Fundament. Aan het huisvesten van een gezin in of 
rond Utrecht hangt een heel ander prijskaartje dan in 
Kampen. Tegelijk wordt ons van meerdere kanten dui-
delijk gemaakt dat dit concept -een predikant een jaar 
met zijn gezin naar Nederland halen- uniek is en zeker in 
stand gehouden moet worden. Het is belangrijk dat de 
vrouw van de predikant en zijn gezin dezelfde ontwik-
keling en buitenlandervaring doormaken als hun man en 
vader. Ook omdat het theologisch instituut slecht opvol-
gers kan vinden voor hun docenten is het belangrijk dat 
er dominees naar Kampen blijven gaan om te studeren. 
Uit die groep worden geregeld nieuwe docenten gere-
kruteerd. Van een aantal predikanten die zelf in Kampen 
hebben gestudeerd horen we dat zo’n jaar aanzet tot 
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»
De schoolbus haalt kinderen uit de wijde omgeving opWeekopening

Levente en Zsuzsa – nieuwe 
plannen

Vlak over de grens ligt Beregszász

Nagy Béla



4

Nieuwsbrief van stichting Fundament | april 2022

Eindredactie:
Mevr. E. Dirkse-Bergwerff,  
Rietvelddreef 44, 2992 HJ Barendrecht

Reacties/berichten Nieuwsbrief naar:
e-mail: secretarisfundament@outlook.com

Technische realisatie:
Treffend & Co, Veenendaal

Bestuur Stichting Fundament:
voorzitter:  drs. A.T. Houwen
secretaris:  mw. E. Dirkse-Bergwerff
penningmeester:  J. G. de Leeuw
lid: ds. R.P. Heij
lid:  ds. G. Meijer
lid:  drs. K.L. Wierenga

Adressen Stichting Fundament:
post: postbus 499, 8000 AL Zwolle
e-mail: info@stichting-fundament.nl
website: www.stichting-fundament.nl

Adreswijziging naar:
donateurs@stichting-fundament.nl

Informatiemateriaal opvragen:
e-mail: secretarisfundament@outlook.com

Giften:
Bankrekening nr. NL72 INGB 0003 9756 27
t.n.v. Stichting Fundament, Zwolle

ANBI
Fundament is een  ANBI-instelling, bij de Belas tingdienst 
bekend onder “Stichting Fundament”, vestigingsplaats 
Barendrecht. ANBI nr. 8136.56.503 Giften zijn fiscaal 
aftrekbaar.

Legaten:
Indien u een legaat wilt nalaten kunt u de volgende  
zinsnede in een testament laten opnemen: “Ik legateer  
vrij van rechten en kosten aan de Stichting Fundament  
(K.v.K. Utrecht S41179166) een bedrag €  ....”.

COLOFON Fundament
Iránytű

Universiteit Debrecen

Universiteit Koloszvár

Universiteit Koloszvár Ontmoeting met oud-studenten

zelfstandig denken, iets dat in het communistisch verle-
den van Oost-Europa niet geleerd werd.

Vanuit deze reis hebben we als bestuur van de stichting 
genoeg waar we verder over moeten nadenken. Wat er 
uit springt is de nadrukkelijk geuite wens om predikan-
ten uit de Hongaars-gereformeerde kerken -met hun ge-
zin- de mogelijkheid te geven een jaar naar Nederland te 
komen om te studeren. Verder zijn we alert op mogelijke 
nieuwe projecten in Hongarije, Roemenië, Slowakije en 
de Subkarpaten (het Hongaarstalige deel van Oekraïne) 
waar een relatief klein beetje geld grote veranderingen 
kan bewerken. 

Tijdens deze reis mochten we invulling geven aan het sa-
men geloven en samen delen waar we voor willen staan. 
En waar u als lezer een warm hart voor heeft.


