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STUDENTENWISSELING 
Afgelopen zomerperiode, met de 
wisseling van het academische jaar, 
hebben de studerenden van afgelopen 
jaar weer de terugkeer naar hun thuis-
land gemaakt. 

FAMILIE BARTA
Zsolt Barta is afkomstig uit Réde (Hon-
garije). Hij is predikant en geeft ook 
les aan de Pápa Reformed Theological 
Academy. Het doel van zijn studiejaar 
was het doen van onderzoek voor zijn 
doorlopende studie op het gebied van 
aanbiddingsgebed. Resultaten hiervan 
krijgen een plaats in een nieuw lied- 
en gebedenboek voor de Hongaars 
gereformeerde kerken. Daarnaast 
werkt hij aan een commentaar op het 
bijbelboek Lucas. Het onderzoek is 
nodig om wettelijk zijn docentschap 
te mogen behouden. Ook doet hij op 
beperkte schaal onderzoek naar pasto-
rale theologie en liturgische bronnen 
uit de eerste vier eeuwen. Met de 
hulp van Hans Schaeffer keek hij mee 
bij het onderwijs in de praktische 
theologie aan de Theologische Uni-
versiteit in Kampen. Zijn vrouw Lívia 
is assistent-predikant. Het gezin heeft 
vier kinderen: Luca, Naomi, Zorka en 
Benedek. De kinderen gingen vanuit 

Kampen op school naar het Greijda-
nus in Zwolle. Een mooie ervaring die 
blijvende indruk maakt. Lívia zong 
mee in het koor van de Burgwalkerk in 
Kampen. In de zomer van 2022 is de 
familie teruggegaan naar Hongarije. 
Zsolt hoopt naast zijn docentschap 
in Pápa aan het werk te kunnen in de 
kerk van Sopron. 

BESTUUR
Het bestuur van Stichting Fundament 
heeft in Rutger Heij een nieuw lid 
ontvangen als opvolger van Roelof 
Tigelaar. In 2021 is bestuurslid Klaas 
Wierenga afgetreden.
In 2021 is een nieuw beleidsplan 
vastgesteld voor de periode 2022 
tot en met 2026. De nadruk van het 
beleid zal meer komen te liggen op 
contacten met de kerkelijke leiding in 
Oost-Europa. Ook zal steeds nadruk-
kelijk gekeken worden naar gelijk-
waardigheid en wederkerigheid in de 
contacten met Oost-Europa.

VRIJWILLIGERSORGANISATIE. 
Goede samenwerking en onderlinge 
verbondenheid is belangrijk voor alle 
medewerkers van Fundament en de 
contacten in Oost-Europa. Met diverse 
projectleidingen in Oost-Europa is 

overleg over aanpak en ontwikkelin-
gen in de toekomst. Er is regelmatig 
contact met Verre Naasten over 
gezamenlijke projecten en met de 
TU-Kampen over studentenzaken. 
Ook met andere organisaties vindt 
afstemming plaats. Voor het werk van 
Fundament in Kampen zijn de mensen 
die zich daar ter plaatse inzetten voor 
de huisvesting van de studenten en de 
praktische begeleiding van de studen-
tengezinnen binnen de Nederlandse 
samenleving (de commissie STUK) 
bijzonder belangrijk. 

COMMUNICATIE
Vijf keer per jaar geeft de Nieuwsbrief 
een beeld van activiteiten en pro-
jecten. Ook de website: http://www.
stichting-fundament.nl/, de Facebook-
pagina: ‘stichtingFundament’, het Twit-
teraccount: @st_Fundament zorgen 

voor een actueel beeld van Fundament 
en van de verschillende activiteiten 
en projecten. Nieuw is Fundament 
op Instagram: ‘st.Fundament’ en het 
kanaal YouTube: ‘stichting Fundament – 
Iránytü’. Het bestuur zoekt steeds naar 
methoden om verschillende leeftijds-
groepen aan te spreken. 

FINANCIËN
Fundament heeft geen betaalde 
krachten. De inzet van Fundament 
kost wel geld. Giften van meelevende 
donateurs, legaten en projectbijdra-
gen maken het mogelijk om het werk 
te doen. De inkomsten waren in 2010 
lager dan de uitgaven. De website 
geeft een uitgewerkt beeld van de 
kosten en de ontvangsten. De inkom-
sten vanuit donaties lopen langzaam 
terug. Dit heeft de aandacht van het 
bestuur. 

GÖNCRUSZKA - TALENTSCHOOL
Na een periode van zes maanden on-
derwijs op afstand konden de leerlin-
gen van de Talentschool vanaf sep-
tember 2020 weer terug naar school. 
De school is erg belangrijk voor de 
leerlingen, die vanuit een groot gebied 
naar de school komen. Het vervoer van 
de kinderen wordt mede door de steun 
van Fundament bekostigd. Zo kunnen 
kwetsbare kinderen een veilige plaats 
vinden op deze school.

GÖNCRUSZKA - SOCIALE KEUKEN 
TEJJEL MÉZZEL
Naast de structurele steun voor de 
school, is er ook steun voor de sociale 
keuken. De werkzaamheden aan het 
restaurant Tejjel Mézzel worden in 
2021 grotendeels afgerond. Daar wordt 
nu dagelijks voor de leerlingen van 
de Talentschool gekookt. Vooral voor 
kinderen die alleen op school en op de 
kleuterschool eten is dit belangrijk.

VILMÁNY - GEMEENSCHAPSHUIS; 
HULP VOOR ROMA KINDEREN
In Vilmány (Noordoost-Hongarije) staat 
een gemeenschapshuis dat hulp biedt 

aan in totaal circa 300 kinderen en 
jongvolwassenen. Het biedt een veilige 
plek voor moeders en hun kinderen en 
er is hulp bij opvoeding en levenson-
derhoud gegeven. Er is gelegenheid om 
te douchen en te wassen. Voor kinde-
ren is er iedere dag eten. Voor school-
gaande kinderen zijn er buitenschoolse 
activiteiten. Er is hulp bij de aanpak 
van analfabetisme. Elke week krijgen 
jongeren les in vakkennis. Vrijwilligers 
uit de gemeente helpen daarbij. Dank-
zij hun inzet is dit missionaire project 
nog steeds een succes. De hulp van 
Fundament en Verre Naasten blijft be-
langrijk. Zo kan het werk het hele jaar 
doorgang vinden. De situatie van de 
Roma is onverminderd zorgwekkend. 
Diepe armoede, prostitutie en drugsge-
bruik is aan de orde van de dag.

TIVADARFALVA - KLEUTERSCHOOL
De situatie in Oekraïne is zorgelijk. De 
zorgen nemen alleen maar toe, mede 
dankzij corona, maatschappelijke, eco-
nomische en politieke spanningen. Hier 
is ons gebed blijvend voor nodig.
De kleuterschool in Tivadarfalva (Oekra-
ine) is een veilige haven voor kinderen 
uit de twee Romadorpen in de buurt.  
’s Middags is er een huiswerkklas met 

begeleiding voor kinderen van de lagere 
school. Voordat de kleuters vertrekken 
en de basisschoolkinderen komen is er 
voor hen allemaal een warme lunch. 
Fundament heeft de kleuterschool extra 
steun verleend tot de zomer van 2021. 
De zoektocht naar structurele steun 
vanuit andere organisaties en de kerk 
heeft nog geen resultaat gegeven. De 
school heeft vanaf september geen 
mogelijkheden meer gekregen om de 
activiteiten voort te zetten.

BEREGSZÁSZ - BEJAARDENHUIS
Het bejaardenhuis in Beregszász 
(Oekraïne) is een christelijk tehuis voor 
ouderen. Het diaconaal centrum exploi-
teert dit huis sinds 2009. Veel ouderen 
hebben weinig middelen waardoor dit 
huis een belangrijke functie heeft in 
de zorg voor ouderen. Het tehuis krijgt 
geen steun van de overheid. Fundament 
ondersteunt dit huis meerdere jaren.

VAIDA - MEER DAN BROOD
Vanuit de kerk in Vaida (Roemenië) is 
er voor arme mensen dagelijks een 
warme maaltijd. Ze komen die halen of, 
als dat niet meer kan, wordt de maaltijd 
aan huis gebracht. Het is werk met 
aandacht voor mensen, noodzakelijk 
werk. Vooral voor de bejaarde mensen. 
Zij wachten iedere dag op een warme 
maaltijd. De financiële steun van Fun-
dament is in 2021 beëindigd.
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Nog een kerntaak van Stichting Fundament is het ondersteunen van pastorale diaconale hulp  
die door kerkelijke gemeenten in Oost-Europa wordt geboden.

EVANGELISATIE EN  
MAATSCHAPPELIJK WERK
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FAMILIE DEBRECZENI
István en Julia kwamen in de zomer van 2021 naar Neder-
land. István heeft de Mirt-master afgelopen zomer mogen 
afronden met een ruime voldoende. Het onderwerp van 
zijn scriptie is de agrarische cultuur en samenleving in Hon-
garije in relatie tot de beleving van de afhankelijkheid van 
God. Die afhankelijkheid wordt steeds minder gevoeld. Zelf 
komt István uit een geslacht van boeren, wat zijn persoon-
lijke betrokkenheid op het onderwerp aangeeft. In Transsyl-
vanië worden boeren gezien als mensen die blijkbaar niet 
verder konden leren. Deze aanname wordt gelogenstraft 
door zijn studie theologie. In een volgende nieuwsbrief 
hoopt István hier zelf meer over te vertellen.  
Na het jaar in Kampen hoopt István aan het werk te gaan als 
predikant in de Hongaars gereformeerde kerken, in de ge-
meente van Egeres/Aghireș. Dit is dichtbij Kolozsvár zodat 
Julia haar studie theologie kan afmaken. Zelf hoopt István 
ook nog verder te studeren aan het theologisch instituut. 
Op 24 juni ontvingen István en Julia een zoon, die ze Bence 
hebben genoemd. Na de benodigde papieren voor hem in 
orde te hebben gemaakt, konden ze in de zomer van 2022 
terugreizen naar Hongarije.

In deze zelfde maand augustus mochten we alweer twee 
nieuwe gezinnen verwelkomen in Kampen. 

FAMILIE KIS KENDI EN FAMILIE ILOSVAI
David Kis Kendi en zijn vrouw Viola hebben al een jaar in 
Nederland gewoond en gestudeerd. Dit deden zij op een 
Erasmusbeurs. Het Erasmusprogramma is een internatio-
naal programma van de Europese Commissie voor het sti-
muleren van hoger onderwijs in de Europese Unie. Studen-
ten die een beurs ontvangen van dit programma studeren 
minimaal drie maanden in een ander Europees land. 
David heeft via Stichting Fundament een studiejaar aan 
de Theologische Universiteit. Hij start met de MIRT-master 
(Master of Intercultural Reformed Theology) bij drs. Jos 
Colijn.

Daniel Ilosvai en zijn vrouw Dorothy hebben beiden een 
Erasmusbeurs gekregen voor dit collegejaar.  Dorothy doet 
een bachelor theologie aan de universiteit van Aberdeen. 

Haar focus in Kampen ligt op de context en relatie tussen 
doctrine en kunst, hoe het een het ander vormt en tot 
uitdrukking brengt. Dorothy is zelf ook kunstenaar. Daniel 
vult zijn programma in met het volgen van mastervakken 
Church and Mission in the West aan de theologische uni-
versiteit. Daniels verlangen is om het koninkrijk van God te 
zien groeien en mensen wedergeboren te zien worden.
Om hun studie te ondersteunen biedt Stichting Fundament 
huisvesting aan dit echtpaar.

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.

Daniel en Dorothy Ilosvai Familie Barta

Familie Weiner Familie Nagy

MIRT group

David en Viola Kis Kendi
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bed. Zijn vrouw Lívia is assistent-pre-
dikant. Het gezin heeft vier kinderen: 
Luca, Naomi, Zorka en Benedek.

ZOLTÁN WEINER
Zoltán Weiner komt uit Hongarije. 
Hij is jongerenpredikant in de stad 
Kecskemét. In augustus 2020 kwam 
hij samen met zijn vrouw Luca en hun 
dochters Elza en Dóra naar Nederland.
Zoltån volgt de master Nieuwe 
Testament onder professor Rob van 
Houwelingen. Omdat het gezin een 
maand lang te maken heeft met co-
ronabesmettingen komt de planning 

van de studie onder druk te staan. 
Als het gezin in augustus 2021 naar 
Hongarije teruggaat, is er nog een 
deel van de masterstudie af te ronden. 
Zoltán zal de studie voortzetten vanuit 
zijn thuisland.

TIBOR NAGY
Tibor is gemeentepredikant in Kide, 
Roemenië. Ook is hij verbonden aan 
de Gereformeerde Hogeschool in Cluj. 
Om zijn kennis op te frissen en te ver-
diepen is hij naar Kampen gekomen. 
Daar volgt hij de master Church en 
Mission in the West op het gebied van 

praktische theologie. 
Tibor en zijn vrouw Erika hebben vijf 
dochters: Erzsébet, Júlia, Ilona, Anna 
en Emese.
Tibor is een enthousiaste student en 
is dankbaar voor de mogelijkheid om 
hier te studeren. Het is een verrijking 
voor hun leven en van grote waarde 
voor zijn toekomstige werk in Roeme-
nië.
Ook de familie Nagy heeft te kampen 
met coronabesmettingen in het gezin. 
Voor Tibor geldt hetzelfde als voor 
Zóltan, de studietijd was te krap om de 
master af te ronden.

FUNDAMENT
VOOR CHRISTENEN  
IN OOST-EUROPA

•  theologen uit Oost-Europa  
studeren in Kampen

•  cursussen voor ouderlingen  
en docenten

•  steun voor theologische  
onderwijs

•   financiële hulp aan studenten  
en docenten

 
•  hulp bij evangelisatie,  

maatschappelijk werk,  
onderwijs

•   steun bij ouderenzorg

•  werk onder Roma

BESTUURSVERSLAG 2021
2021
Het jaar 2021 kan omschreven worden 
als een tussenjaar. Nadat de wereld 
in 2020 tot stilstand was gekomen 
vanwege de coronapandemie waren er 
in het daaropvolgende jaar nog altijd 
veel beperkingen in de sociale betrek-
kingen tussen mensen en landen. Dat 
zette ook een stempel op het werk van 
Stichting Fundament. Stichting Fun-
dament heeft in het jaar 2021 vanuit 

Nederland opnieuw belangrijk werk 
mogen doen voor christenen in het 
Hongaarssprekende deel van Oost-Eu-
ropa. Dank aan God voor de mogelijk-
heden die benut konden worden.

STUDIE
Een belangrijke pijler van het werk is 
de mogelijkheid bieden aan predikan-
ten uit Oost-Europa om in Nederland 
een masterstudie te volgen aan de 
Theologische Universiteit. Voor de 
predikanten is het van groot belang dat 
zij een jaar kunnen besteden aan het 
verbreden van hun kennis. Ze worden 
verder toegerust om hun taak in hun 
thuisgemeenten goed op te kunnen 
pakken. Fundament biedt hun de 
unieke mogelijkheid om zo’n studiejaar 
samen met hun gezin in Nederland 
te verblijven. Het is belangrijk dat de 
eventuele echtgenoten en kinderen 
deze ervaring van dichtbij meebeleven, 
belangrijk voor de band in het gezin en 
het begrip van elkaars ontwikkeling.

ISTVÅN DEBRECZENI
In de zomer van 2021 arriveerde István 
Debreczeni samen met zijn vrouw Julia 

in Nederland. Hij volgt de MIRT bij Drs. 
Jos Colijn. MIRT staat voor Master of In-
tercultural Reformed Theology. István 
is enthousiast over de internationale 
contacten die de studie hem biedt.

ZSOLT BARTA
De familie Barta arriveerde eveneens 
in de zomer van 2021. Zsolt Barta is 
afkomstig uit Réde (Hongarije). Hij is 
predikant en geeft ook les aan de Pápa 
Reformed Theological Academy. Het 
doel van zijn studiejaar is het doen van 
onderzoek voor zijn doorlopende stu-
die op het gebied van aanbiddingsge-
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ONDERWIJS

UNIVERSITEIT CLUJ
Protestants Theologisch Instituut van 
Kolozsvár / Cluj-Napoca, dat is een 
hele mond vol. Aan de universiteit 
in Cluj studeren toekomstige predi-
kanten. Een zesjarige universitaire 

opleiding met veel aandacht voor de 
praktische pastorale vorming. Door 
middel van huisbezoeken en pasto-
rale gesprekken worden toekomstige 
predikanten voorbereid op het werk 
in de gemeenten. In 2020 is er een 
cursus Praktische Gemeentekennis ge-
start. Deze cursus versterkt de eerder 
genoemde doelen. Fundament geeft 
een ondersteunende bijdrage aan deze 
cursus.
De economische omstandigheden zijn 
voor veel studenten niet rooskleurig. 
Naast kosten voor levensonderhoud is 
er geld nodig voor de studieboeken. 
De kerk betaalt het collegegeld. Fun-
dament ondersteunt hulpbehoevende 
studenten. De bedankbrieven die we 
krijgen getuigen van blijdschap over 
de ontvangen steun van christenen die 
ze niet eens persoonlijk kennen. Zo 
ervaren ze de zegen van God via u als 
donateur.

OUDERLINGENBOND
In Oekraïne en in Hongarije zijn ou-
derlingenbonden actief. Het is voor de 
gemeenten van groot belang dat ou-
derlingen en predikanten goed voor-
bereid zijn voor hun ambt. Daarvoor 
organiseren ze cursussen en geven 
ze een ouderlingenblad uit. Ook is er 
aandacht voor (straat)evangelisatie. In 
2021 mocht dit werk doorgaan, onder-
steund door Stichting Fundament.

Bij de kerntaak van Stichting Fundament past goed contact  
met instanties en opleidingen in Oost-Europa.

Fam. Debreczeni

Bence


