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GROEI TALENTUMSCHOOL
Toen de Talentumschool werd opge-
richt in 2011 waren er 16 kinderen uit 
3 dorpen rond Göncruszka, vandaag 
zijn er 235 kinderen uit 24 dorpen. 
Dat de school een goede reputatie 

heeft is een positieve feedback op het 
gekozen pedagogisch model. Tegelij-
kertijd betekent de enorme toename 
van leerlingen dat er te weinig ruimte 
is voor nieuwe kinderen. De school 
loopt tegen zijn grenzen aan: hoeveel 
kinderen passen er in het gebouw en 
kunnen we meenemen in persoonlijk 
gebed? Als predikant vindt Levente 
het heel belangrijk dat hij elke leerling 
‘s ochtends persoonlijk welkom heet. 
Maar dan moet hij wel alle namen 
kennen.

VILMÁNY SHELTER
In Vilmány is het aantal Roma-moe-
ders dat aan het diaconaal project 
deelneemt exponentieel toegenomen. 
Een grotere wasruimte en een nieuwe 
ruimte voor de kinderpraktijk staan 
op de planning. Zsuzsa, de vrouw van 
Levente, had de ‘Baby/Mam Bank’ in 
december 2021 al uitgebreid met een 
sociale winkel waar je kinderkleding, 
luiers en bepaalde boodschappen 

voor ‘sociale punten’ kunt kopen. Deze 
punten worden verzameld door deel 
te nemen aan cursussen op het gebied 
van hygiëne, babyverzorging en koken; 
je betaalt met je eigen leerproces.

NIEUWS UIT GÖNCRUSZKA
Toen er in januari 2022 plannen werden gemaakt lag de focus op de Talentumschool en op de 

‘Vilmány shelter’, een diaconaal project in een armoedige wijk.
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SAMEN GELOVEN
SAMEN DELEN

leerlingen tijdens de weekopening

Armoede is zichtbaar

leerlingen tijdens de weekopening

Levente in de hal van de school



2 3

UITDAGINGEN
Maar dan valt in februari 2022 Rusland Oekraïne binnen. 
De kerkenraad besluit om alle reserves (financieel, gebou-
wen, voedsel) klaar te maken voor de vluchtelingen die 
zeker zullen komen. Maandenlang staan vrijwilligers van de 
gemeente aan de grens te koken, gezinnen mee naar huis 

te nemen of te helpen bij het regelen van vervoer. Zij die 
Oekraïens spreken hebben een belangrijke taak in ge-
sprek en pastorale zorg. De sociale keuken maakt elke dag 
honderden porties eten die naar de grens worden gebracht 
en uitgedeeld. Vanuit Nederland komen er slaapzakken, 
matrassen, kleding en geld, wat verspreid en gebruikt is om 
licht in de duisternis te laten schijnen. In juni kreeg men 
te maken met stijgende prijzen voor gas en elektriciteit. 
Voor de gebouwen van de school, opvang, restaurant en 
parochiezaal zijn de kosten 12 keer zo hoog als vorig jaar. 
Daarnaast is de voedselinflatie gestegen tot 65%. De die-
selkosten voor de bus die de kinderen van en naar school 
brengt vallen twee keer zo hoog uit. Er zijn crisisplannen 
opgesteld. Waar mogelijk is gekozen voor alternatieve 
vormen van verwarming. Verder wordt nagedacht over 
verduurzaming, bijvoorbeeld door middel van zonnepa-
nelen. Twee warmtepompen zijn al besteld. In alles is er 
het vertrouwen dat de Here zorgt en dat Hij op zijn tijd zal 
geven wat nodig is.

Stichting Fundament levert een extra bijdrage om de prijs-
stijgingen het hoofd te bieden.

De volgende ochtend opende met een bijbelstudie van 
ds Attila Tőkés. Daarna waren er twee lezingen, de eerste 
ging over de taak van ouderlingen in de zending, de 
tweede over de taak van ouderlingen in gemeenteopbouw. 
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35 ouderlingen bij elkaar

CONFERENTIEWEEKEND IN PRAID
Van 2-4 december 2022 heeft er een ouderlingenconferentie plaatsgevonden in Praid (provincie 

Mures, Roemenie). De vrijdagavond begon met een bijbelstudie van ds Attila Batizán, waarna de 35 
aanwezigen elkaar beter leerden kennen met behulp van verschillende kennismakingsspelletjes.

Enerzijds kent de kerk veel uitdagingen, aan de andere 
kant mogen we ook weten dat het niet onze kerk is maar 
Gods kerk. Als ouderlingen moeten we vertrouwen op Gods 
Geest en alles doen met geloof en liefde voor de kerk, en 
daarbij de resultaten van God verwachten (1Kor 3:6).

In de loop van de dag werd er een potje voetbal gespeeld 
en een tentoonstelling van Kuti Dénes bezocht. Dit is 
een beroemde schilder die christelijke motieven in zijn 
schilderijen gebruikt. Na het avondeten is er een speciale 
gast: Istvan Ferenci (voorzitter van de ouderlingenbond 
van het bisdom). Hij sprak over de uitdagingen waar 
ouderlingen voor komen te staan. Zondagochtend is de 
conferentie met een kerkdienst afgesloten.

Fundament heeft met een financiële bijgedrage de  
conferentie mede mogelijk gemaakt.

Zsuzsa in de huidige ruimte van de kinderpraktijk

Nog veel werk te verzetten, durf te dromen!

brandstof wordt veel duurder

 Zsuzsa in de nieuwe ruimte van het diaconaal project

Bijbelstudie

Bijbelstudie en lezing

bezoek tentoonstelling Kuti Dénes

Teambuilding
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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 €  ....”.
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GEZOCHT: PR-MEDEWERKER
Stichting Fundament werkt samen met Hongaarstalige 
gereformeerde kerken in meerdere landen in Oost-
Europa. Voor het stichtingsbestuur zoeken we iemand 
met affiniteit op het gebied van Public Relations. Draag 
je de gereformeerde kerken in Oost-Europa een warm 
hart toe en wil je je inzetten voor PR en socials, dan is 
dit echt iets voor jou. Je functioneert als bestuurslid 
en bent bereid om je tweejaarlijks ter plaatse op de 
hoogte te stellen van de voortgang van projecten. 

Heb je motivatie om op deze manier contacten 
met geloofsgenoten aan te gaan en vorm te 
geven, neem dan voor meer info contact op met:  
Bert Houwen (voorzitter, 06-40609074)  
of Eveline Dirkse (secretaris, 06-22851022). 
Zie ook www.stichting-fundament.nl 


