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 VAN DE SECRETARIS 

Ook dit jaar is deze nieuwsbrief weer door onze 

oud-secretaris Henny Hoogendoorn opgemaakt. 

Fijn dat hij op deze manier met ons verbonden 

blijft. 

Het jaar 2020 is een jaar waarin we veel moeten 

schakelen en telkens ons programma moeten aan-

passen aan de mogelijkheden van dat moment. In 

onze vergadering van 9 maart waren we nog druk 

met het organiseren van de voorjaarsreis. Het bleek 

al snel dat deze reis door de Corona niet door kon 

gaan. De najaarsreis in oktober 2019 was door de 

operatie van onze contactpersoon Arpad ook al ge-

annuleerd. Zijn vrouw Suzy had daarmee haar han-

den vol en kon geen herfstpakketten samenstellen. 

Het najaar is het moment waar we circa 300 le-

vensmiddelen pakketten uitdelen aan alle bewoners 

van de drie dorpen; Stina de Mures, Copand en 

Gabud. In februari was Arpad weer zover hersteld 

dat hij zijn werk als loco-burgermeester kon op-

pakken.  

Toen medio maart duidelijk werd dat we vanwege 

de Corona niet naar Roemenië konden reizen heeft 

Suzy in april met behulp van mede kerkleden de 

levensmiddelen pakketten alsnog kunnen samen-

stellen en verspreiden.  

Niet alleen de voorjaarsreis maar ook onze paas-

brodenverkoopactie in april moesten we annuleren. 

Begin september hebben we helaas ook de specu-

laasverkoopactie in november moeten afblazen. 

Tevens bleek het onmogelijk om in oktober naar 

Roemenië te gaan voor de verspreiding van de 

herfstpakketten. Suzy heeft gelukkig met haar vrij-

willigers weer de circa 300 pakketten samengesteld 

en verspreid aan de bewoners van de drie dorpjes. 

Al met al geen inkomsten, terwijl de kosten wel 

door blijven gaan. 

Gelukkig komt er soms uit onverwachte hoek hulp, 

de Protestantse gemeente Harderwijk mocht een 

prachtig legaat ontvangen van een overleden lid. 

Een zeer mooi bedrag was daarvan ook bestemd 

voor onze werkgroep activiteiten. In het stukje van 

de penningmeester leest u hier meer over. 

Uit Dresden ontvingen wij het bericht dat Ds. 

Klaus Vesting op zondag 1 november afscheid gaat 

nemen en met emeritaat gaat. Ds. Klaus Vesting is 

al vanaf het eerste uur bij de werkgroep activiteiten 

van uit Dresden betrokken. Henk en Ineke Vene-

ma, Iet Talsma en Maaike van der Wal zullen hier-

bij namens onze werkgroep aanwezig zijn. Op zon-

dag 4 oktober werd zijn opvolger Ds. Fabian 

Brüder bevestigd (gelijk met onze nieuwe predi-

kant Ds. Diemer de Jong), Durk Reitsma heeft on-

ze werkgroep hierbij in Dresden vertegenwoor-

digd.  

Omdat we nu al drie keer niet naar Roemenië kon-

den gaan en helaas ook drie keer het door FORD 

gesponsorde busje moesten afzeggen zijn we op dit 

moment bezig met het zoeken naar transport moge-

lijkheden om de ontvangen goederen naar Roeme-

nië te brengen. Dit zal natuurlijk extra geld gaan 

kosten maar het is niet anders. 

Dit jaar mogen we weer een acceptgirokaart bij 

deze nieuwsbrief voegen. Hiermee kunt u ons werk 

verder ondersteunen. Vanuit de Petrakerk en onze 

PGH hebben wij mooie collecte opbrengsten mo-

gen ontvangen. Al deze giften zijn zeer welkom 

om onze activiteiten in Roemenië te kunnen voort-

zetten. Veel leesplezier met deze nieuwsbrief en 

namens alle werkgroepleden alvast onze hartelijke 

dank voor uw bijdrage.  

Albert Bode 

mailto:a.bode@kpnmail.nl
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VAN DE PENNINMEESTER  

Sinds ik U verslag deed in onze vorige Nieuws-
brief, november 2019, is er natuurlijk veel gebeurd.  

Niet alleen als gevolg van het Coronatijdperk maar 
ook de financiële gevolgen daarvan.  

Wat hier niets mee van doen had, maar voor ons 
wel enorme gevolgen had, was het feit dat wij de  

halfjaarlijkse reis naar Roemenië in oktober 2019, 
niet konden maken, vanwege de ziekte van Arpad.  

Zoals U weet worden door onze werkgroepleden 
tijden de reis de levensmiddelenpakketten  

uitgedeeld. Financieel gezien onze grootste 
“normale”uitgave. 5000 tot 6000 euro.  

Gelukkig kon de uitdeling gewoon doorgaan. Het 
geld hiervoor werd per bank overgemaakt.  

Vroeger was dat een probleem en beslist niet ver-
trouwd, maar tegenwoordig gaat dat soepel. Zusi 
belastte zich met de organisatie. Samen met een 
aantal mensen uit de dorpen werd het werk gedaan. 
Hiervan kunnen we U een paar foto’s laten zien.  

Om maar bij het onderwerp te blijven: ook dit jaar 
zullen wij het niet zelf kunnen doen. Reizen naar 
Roemenië is nog steeds een probleem door de Co-
rona maatregelen. Dus ook dit jaar doet Zusi het 
weer.  

Onze andere fondsen, het Nood-, Brood- en Onder-
houdsfonds, werden zoals ieder jaar gevuld met de 
nodige euro’s. Hierdoor konden weer veel mensen 
geholpen worden bij nood en armoede. Het aantal 
van de meest arme gezinnen is overigens gestegen 
van 16 naar 25! Deze krijgen iedere maand een zo-
genaamd ‘broodpakket’.  

Vorig jaar schreef ik over ‘De Kapelle’.  

Bij het kerkhof zou een gebouwtje geplaatst wor-
den dat dienst moest doen als mortuarium.  

Wij hadden hier financiële hulp voor toegezegd.  
Het liep anders. 
Doordat de kinderen van de basisschool tegen-
woordig allemaal naar het hoofddorp van de ge-
meente moeten, was er in Copand een school leeg 
komen te staan. Na overleg en een beperkte ver-
bouwing, bleek deze prima voor het doel geschikt. 
De verbouwing, kosten 5.800 euro, hebben wij be-
taald. Het gebouw is al in gebruik.  

De werkgroep is nog op zoek naar een betaalbare, 
gebruikte tractor (met voorlader) voor het werk op 
het land in de dorpen. In de loop der jaren zijn door 
ons al heel wat landbouwmachines naar onze part-
nergemeente gebracht. U weet natuurlijk dat de 
hulp niet beperkt blijft tot de leden van de kerkelij-
ke gemeente, maar dat wij ons inzetten voor alle 
bewoners van de dorpen Stina de Mures, Copand 
en Gabud. Ongeacht kerkelijke gezindte.  

Het aanschaffen van de tractor zal een behoorlijke 
aanslag plegen op onze kas, maar met Uw hulp red-
den wij dat zeker!  

Wat betreft onze kas: wij hadden enkele tegensla-
gen. Door Corona zijn enkele van onze acties uit-
gevallen, zoals de verkoop van paasbroden en spe-
culaas. Vooral dat laatste zal voor veel mensen een 
tegenvaller zijn. Wij hopen volgend jaar weer langs 
te komen. De opbrengst van de speculaasverkoop 
dekte meestal de uitgave voor de levensmiddelen-
pakketten.  
Er waren echter ook meevallers. Altijd weer word 
ik op de bankrekening van de werkgroep verrast 
door bijschrijvingen van giften, groot en klein. Dit 
jaar werden wij wel zeer verrast door een legaat dat 
wij mochten ontvangen uit een erfenis van een 
overleden lid van onze gemeente. Een geweldig 
bedrag. | 
Hartelijk dank!  

En zo gaan we weer een nieuw jaar tegemoet. Een 
jaar waarvan we nog niet kunnen vermoeden wat 
het ons brengen zal. Wat mag straks wel en wat 
mag (nog) niet. Van één ding ben ik echter over-
tuigd en dat is het medeleven van U allen met ons 
werk. Dat is werkelijk steeds hartverwarmend. 

Dit jaar vindt U bij deze nieuwsbrief een acceptgi-
rokaart. U weet dat wij dat maar éénmaal in de 
twee jaar mogen doen. Wij vragen U dan ook dit 
jaar een bijdrage te geven voor ons werk in Roeme-
nië. Wij als werkgroep zijn ervan overtuigd dat Uw 
hulp nog steeds heel hard nodig is.  

Wij rekenen op U.  

Henk Venema, penningmeester 

 

 

 

VERGEET ALSTUBLIEFT DE BIJGEVOEG-
DE ACCEPTGIRO NIET IN TE VULLEN EN 
TE VERSTUREN UW FINANCIELE STEUN 
IS ONMISBAAR 
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http://www.administratiekantoormak.nl 

Het kantoor waar uw administratie, jaarrekening en fiscale vraagstukken 

door ervaren medewerkers, betrouwbaar en betaalbaar wordt verzorgd. 

EEN BEWOGEN JAAR 
 

Ook dit jaar mag ik de nieuwsbrief voor de werk-
groep Dresden-Roemenie maken. Hoewel ik door 
gezondheidsproblemen niet meer mee kan naar on-
ze dorpen, blijf ik wel van het wel en wee van de 
werkgroep op de hoogte middels de apps die wor-
den verstuurd en door contact met de penningmees-
ter. 
Zoals al eerder is aangegeven is er in het achterlig-
gende jaar nogal wat op gezondheidsgebied met 
onze contactpersonen aan de hand geweest.  
Arpad heeft een hersenoperatie ondergaan en deze 
gelukkig goed doorstaan.  
Hij is inmiddels weer full time aan het werk. 
 
Ook Suzy is behoorlijk onder doktershanden ge-
weest en uit de laatste berichten blijkt dat ook zij 
weer goed is opgeknapt. 
 
De reizen naar onze dorpen zijn dit jaar door de 
coronapandemie niet door gegaan en voor de toe-
komst kunnen we nog niets met zekerheid zeggen.  
Gelukkig kan het verzorgen van de herfstpakketten 
door Suzy worden geregeld en krijgen de bewoners 
van de dorpen de zo nodige en onmisbare steun om 
de naderende winter iets beter het hoofd te kunnen 
bieden.  
 

 
Gelet op de gemiddelde leeftijd van de werkgroep 
leden zou verjonging door nieuwe instroom erg 
welkom zijn en ik neem dan ook de vrijheid om 
hierbij een oproep aan jonge gemeenteleden te 
doen om ons te komen versterken en zo te zorgen 
dat het werk van de werkgroep kan worden voort-
gezet.  
Als u meer over de werkgroep wil weten neem dan 
contact op met onze penningmeester Henk Venema 
of bezoek eens een vergadering, dan krijgt u een 
indruk wat er allemaal speelt in de hulpverlening 
aan de dorpen Stina de Mures, Copand en Gabud, 
Telefoon Henk Venema, 414251. 
 
Hendrik Hoogendoorn.  
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HOE KOMEN ONZE VRIENDEN IN ROEMENIË 
DE WINTER DOOR? 
 
Zoals U weet is het leven van de mensen in onze 
dorpen niet eenvoudig. Het is niet voor niets dat we 
al 20 jaar in het najaar bij ± 300 adressen, in 3 dor-
pen, een levensmiddelenpakket uitdelen 
De reden: de winter is een moeilijke tijd voor de 
meeste inwoners. Honger is er eigenlijk niet bij onze 
mensen. Iedereen heeft wel een klein landje om het 
huis. Daar worden aardappelen gepoot, paprika, au-
gurken, uien, courgettes en tomaten gekweekt. De 
meesten kunnen beschikken over een hoeveelheid 
maiskolven. 
 
In het voorjaar worden er door de talrijk rondlopen-
de kippen eieren uitgebroed. De oudere kippen  zor-
gen voor het nodige vlees en de bij de kachel opge-
kweekte kuikens zorgen voor de nieuwe  eierleggen-
de generatie.  
 

Daar-
naast 
hebben 
veel 
mensen 
een var-
ken. Na 
de 
slacht 
wordt 
het 

vlees 2 dagen in het zout ge-
legd en vervolgens gerookt of 
ingevroren  voor eigen ge-
bruik. 
Als een zeug biggen krijgt,  
worden er een aantal 
“jonkies”gebruikt als betaling 
voor bewezen diensten of ze 
worden verkocht.  
Wij maakten mee, dat de beer, 
die verantwoordelijk was voor 
de conceptie, vervoerd werd op de achterbank van 
een Dacia (personenauto)! 
Als je schapen hebt kun je kaas maken van de melk. 
En weet U, bijna iedereen heeft druivenranken. En 
wie daartoe in staat is, kan zijn eigen wijn maken. 
Het bovenstaande klinkt waarschijnlijk nogal rijk en 
welvarend in Uw oren. Maar wij hebben de zorgen 
en moeiten meegemaakt, die de verwerking van al 
deze produkten met zich meebrengt.  
Want alles wat er groeit en leeft, is voedsel voor de 
winter. Dat betekent: 
aardappelen rooien met 
het handje. De kinderen 
moeten daarbij helpen.  
Tomaten worden ge-
kookt en tot sap ver-
werkt en om soep te 
kunnen maken. 
De paprika’s worden 
deels gedroogd voor 
poeder en deels in het 
zuur ingelegd. Evenals 
de augurken, uien en 
courgettes.  

Dat zijn de groenten voor de winter. 
In april, als wij in Stina zijn, bestaat de groente bij 
onze maaltijd overwegend uit deze laatste produk-
ten. Om ons te kunnen verwennen koopt Susi voor 
ons in de stad wat verse groenten. 
De aanwezige, volwassen kippen zien onze komst 
met vrees tegemoet. Het kost hun de kop!! 
En de gelegde eieren zijn kostbare geschenken voor 
de Hollanders. Bij de uitdeling van de levensmidde-
lenpakketten ontvangen wij er altijd een paar hon-
derd! 
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Met een beschaamd hart hebben wij al een paar 
maal de voedselbank in Harderwijk verblijd met 
deze, in liefde aan ons gegeven, eieren…!! 
Wij krijgen bij de mensen elke dag  kip, lam of 
varkensvlees opgediend.  
Maar ook dat is een liefdevolle verzorging voor 
ons. De mensen in onze dorpen eten meest alleen 
in het weekend vlees. 
Kaas maken van de schapenmelk hebben we ook 
meegemaakt. Een hele klus! Susi’s moeder was er 
goed in. 
In de bergen hebben we Anna ontmoet.  
Haar man hoedt een schaapskudde.  
Anna maakt kaas van de melkproductie van de he-
le kudde. 

Zij verkoopt de kaas aan een fabriek in de stad.  
De opbrengst wordt verdeeld naar het aantal scha-
pen, dat iemand heeft in de kudde. 
Als we in april in Stina zijn, maken we altijd iets 

bijzonders mee. 
Op een bepaal-
de avond wor-
den alle moe-
derschapen ge-
scheiden van de 
lammetjes.  
De lammetjes 
worden afge-
voerd naar een 
weiland aan de 
buitenkant van 

het dorp en de moeders worden opgesloten op een 
omheind grasveld naast het gemeenschapshuis en 
dan gemolken. De ellende en het verdriet van de 
beide groepen breekt je hart. 
Het gemekker en geblaat houdt  je de hele nacht 
wakker. 
De reden?  De volgende dag gaan de lammetjes 
naar de markt en worden verkocht voor de paas-
maaltijden van de roemenen en de hongaren.  

Ik kwam op 
een dag een 
man tegen 
met een lam 
om zijn nek.  
 
Ik was verte-
derd en zei, 
wat ga je 
met hem 
doen.  Wat 

vreemd lachend zei hij: naar de stal brengen. ’s 
Avonds aten wij lam! Susi had hem vòòr mij al 
gezien en gezegd: “niets vertellen hoor!” 
 
En dan nog iets over de druiven die iedereen heeft. 
Bij onze bezoeken is het eerste wat ons aangebo-
den wordt een glas wijn of palinka. Dat is het eni-
ge wat ze ons kunnen aanbieden.  
Palinka is een drank, gemaakt van pruimen of abri-
kozen: 30 á 40 % alcohol. De wijn is zuur en de 
palinka te sterk. Toch drinken we uit beleefdheid 
een klein beetje!! 
Wat doet men met de maisvoorraad, die je op ieder 
erfje ziet. Wij waren bij de maisoogst in Stina. 
Alle mensen van het dorp komen eensgezind de 
kolven van het bladgroen breken.  
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Regelmatig komt een vracht-
wagen en kiept de lading met 
de geoogste kolven, met 
groen, voor ons neer. 
Wij hebben 2 dagen gehol-
pen om de kolven van het 
blad te scheiden. 
Sorteren hoorde er ook bij.  
De lelijke kolven moesten 
apart in manden, als voedsel  
voor de dieren. 
De mooie werden door de 
mannen in zakken verza-
meld. Die mais was voor 
voeding van de mensen, voor 
maismeel en voor de ver-
koop. 
Ieder krijgt een hoeveelheid, 
in verhouding tot de opper-
vlakte van zijn “maisveld”. 
Voor de verdeling van de 
kolven zorgt Arpad.  
De kolven die overblijven 
werden verdeeld onder de 
“werkers”. 
Het zal U duidelijk zijn dat de vrouwen in onze 
dorpen zwaar en veel werk moeten verzetten om de 
winter door te komen met hun gezin. Er zijn veel 
weduwen en de meeste jonge mensen zijn ver-
trokken naar Italie en Spanje. De lonen zijn daar 
veel hoger dan in Roemenië. In Roemenië liggen ze 
tussen de 300 en 500 euro. De uitkeringen zijn tus-
sen de 200 en 300 euro per maand. 
Als U bedenkt dat de levensmiddelen  net zo duur 
zijn als in Nederland dan begrijpt U dat de oktober-
pakketten ontzettend belangrijk zijn voor de men-
sen. Olie, suiker, wasmiddelen, pasta, rijst, boter en 
koffie zijn luxe artikelen voor hen. 
Dit jaar heeft de werkgroep besloten dat Susi pak-
ketten mag maken voor 20 euro i.p.v. 15 euro. 
In deze, ook voor Roemenië moeilijke tijd, een ge-
weldige hulp: extra waspoeder, extra olie èn sui-
ker. 
Bovendien is het aantal hulp behoevende gezinnen 
toegenomen van 15 naar 25. Deze krijgen iedere 
maand een levensmiddelenpakket van 15 euro. 
 
Ik heb geprobeerd U een kleine indruk te geven 
van “de zwaarte” van het leven van onze vrienden 
in Stina, Kopand en Gabud. En onze hoop is dat U 
ons wilt blijven helpen, om deze verre naasten een 
klein beetje minder “winterzorgen” te geven. Zij 
zijn U zo dankbaar en namens hen moeten we U 
Gods zegen toewensen voor Uw hulp. 
 
Ineke Venema-van der Hoek  
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WERKEN OP HET LAND ZOALS HET 100 

JAAR GELEDEN IN ONS LAND OOK 

GING 
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Als u nog spaarzegels hebt die eigenlijk alleen maar in de weg lig-

gen,  lever ze dan in bij Maaike van der Wal, Maltezerlaan 6. Zij 

zet de zegels voor de werkgroep om in klinkende munt. 
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Deze brief is ons gestuurd door Ds. Eva Kürti. 
Zij is de predikante van de gemeenten Stina en Co-
pand. 
Haar man, Tamás, is predikant in Sâncrai. 
 
Gemeenteleven in de tijd van de pandemie in Roe-
menië. 
 
Omringd door goede krachten 
wachten wij in rust af, wat er komt. 
Want God waakt over ons, ’s avonds en ’s morgens 
Hij blijft ons trouw wat er ook maar op ons afkomt. 
(Bonhoeffer) 
| 
In maart, toen we voor het eerst geschokt werden 
door de verspreiding van het coronavirus en er in 
Italie grote problemen waren,  hebben wij ons voor-
bereid om weken of maanden thuis te moeten blij-
ven. Er kwamen veel van onze mensen terug uit het 
buitenland en wij waren bang dat ze het virus mee 
naar huis zouden brengen. 
Juist in die tijd, toen iedereen ging “hamsteren”, 
hebben wij de 330 pakketten besteld, die de Neder-
landse werkgroep in oktober uit had willen delen. 
Dit pakket was nog nooit zò nodig geweest! Wij za-
gen dit uitgestelde pakket als een teken van Gods 
voorzienigheid.  
Waar onze Nederlandse vrienden drie dagen deden 
over het verdelen van de pakketten, waren wij in één 
dag klaar. Met handschoenen, desinfectiemiddelen 
en maskers wachtten we op de Selgros auto met alle 
produkten. 
Na het uitladen in de tuin van de pastorie begonnen 
we met het samenstellen van de pakketten. Als er 
een aantal klaar waren, begonnen er drie vast met het 

uitdelen. 
Uit angst voor besmetting toeterden we bij de huizen 
en overhandigden de pakketten bij het hek.  
We waarschuwden iedereen dat ze binnen moesten 
blijven. De mensen waren erg blij met het voedsel en 
de wasmiddelen. 
In Gabud hadden we wat problemen. De mensen 
lachten ons uit, omdat we zeiden dat ze hun handen 

moesten wassen, afstand moesten houden en mas-
kers moesten dragen. 
Ik was wel jaloers op hun zorgeloze lachen. Geluk-
kig is er sindsdien niets gebeurd. 
Ik ben dankbaar, dat ik met het uitdelen van de pak-
ketten nog al mijn gemeenteleden even kon zien. 
Want daarna kwamen de strenge maatregelen en kon 
ik niet meer naar Maroscsucs (Stina) en Koppánd 
gaan. Het was erg naar voor mij, want ik had het ge-
voel, dat de herder de kudde in de steek moest laten, 
juist in deze tijd van dreiging. I 
Ik vroeg hen om de kerkdiensten op tv te volgen en 
thuis voor elkaar te bidden. Later heb ik de on-line 
diensten opgezet. 
Ik heb een facebook groep opgericht, waar ik medi-
taties op zette en op de zondagen hebben mijn man 
en ik om de beurt gepreekt. Voor de kinderclub heb 
ik video’s gemaakt. Hoewel in Csucs (Stina) en 
Koppánd nog maar 4 kinderen zijn. In de gemeente 
van mijn man zijn er meer. 
Helaas hebben oudere gemeenteleden geen internet 
of een smartphoon, maar als ze die wèl hebben,  we-
ten ze niet hoe het werkt. 
Bij de facebook groep waren 8 mensen uit Csucs en 
6 uit Koppánd aangesloten. Maar veel mensen in het 
buitenland hebben meegekeken. Vanaf Spanje tot 
Duitsland hebben ze meegeluisterd en gemediteerd. 
Voor een jongen, die in Duitsland woont, heb ik ca-
thechesatielessen voor een belijdenis verzorgd. En 
op 3 plaatsen hebben kleinkinderen hun grootouders 
geholpen om de preek mee te kunnen beleven. 
| 
Het meest verdrietige moment heb ik beleefd, toen 
ik een goede vriend van 43 jaar uit de gemeente 
moest begraven. Hij was leraar en normaal zouden 
collega’s, vrienden, verwanten en bekenden geko-
men zijn. Nu mochten er maar 8 personen komen!
Het sneeuwde die dag. Het was koud, vochtig en 
modderig. De mensen konden niet eens bij het hek 
van hun tuin gaan staan, want niemand wist hoe laat 
de begrafenis was. We hebben bij het hek van het 
rouwdragende gezin gewacht tot de begrafenisauto 
met de overledene uit het ziekenhuis in Guylafehér-
vár (Alba Iulia)  kwam. Hij was daar na een lang en 
zwaar lijden overleden aan kanker. Met 4 familiele-
den reden we naar de begraafplaats. Daar stapte ik 
uit en ging voor de lijkauto uit. Begrafenisliederen 
zingend! 
Ik voelde me of ik in de Middeleeuwen was, in tij-
den van de pestepidemieën.  
De huizen leken uitgestorven, nergens mensen bij 
het tuinhek. Eén of twee zagen ons gaan. 
Ik had niet gedacht, dat ik ooit zoiets zou beleven. Ik 
weet niet hoe het in het westen gaat, maar bij ons 
komen er heel veel mensen.  
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Wij waken 2 avonden bij de overledene en wij pro-
beren door mee te leven, de rouwenden te troosten 
en te bemoedigen. 
Bij de begrafenis begeleiden we zingende de rouw-
stoet en wij gaan door tot dat de kist met aarde be-
dekt is. 
God zij dank, en ook de Nederlandse werkgroep, 
dat we een oude school konden verbouwen, zodat 
wij die als uitvaartcentrum kunnen gebruiken.  
Deze ligt midden in het dorp en we kunnen van 
hieruit naar de begraafplaats lopen. Vroeger moest 
men een dode in de kleine woonhuizen opbaren. 
Sinds onze oude school als uitvaartcentrum functio-
neert, vonden van daaruit al 4 begrafenissen plaats. 
Onze vriend wilde ook graag  daarvandaan begra-
ven worden, maar door de strenge maatregelen was 
dit niet mogelijk. 
Wij danken onze Nederlandse vrienden, dat ze de 
verbouwing van de school door hun giften mogelijk 
hebben gemaakt. 
Aan het eind van mei konden we, God zij dank, 
weer terugkeren tot het normaal houden van ere-
diensten. In het begin moesten we de diensten bui-
ten houden. Als er weinig aanwezigen waren,  
mochten we met masker in de kerkzaal. In 
Koppánd hebben we tot eind augustus de diensten 
buiten gevierd. Ook het avondmaal. De mensen in 
Koppánd zijn banger voor het virus dan die in 
Csucs (Stina). Ze zijn ook ouder. En de kerkzaal is 
daar kleiner, dus we kunnen geen afstand houden. 
Bovendien werd de kerk in Koppánd opgeknapt. 
Het dak moest vernieuwd worden, maar de aan-
nemer kwam af en toe één week werken en dan 
weer 1-2 maanden niet.  
 

U vraagt zich waarschijnlijk af waarom we met 
zo’n man werken. Maar hij is een goede vakman. 
Hij nam teveel ander werk aan en de meeste goede 
vakmensen werken in het buitenland. 
 

Het opknappen van de kerk heeft mijn man en mij 
veel hoofdpijn en slapeloze nachten bezorgd. Vooral 
in de regentijden waren we bang dat er lekkage zou 
zijn in Gods huis. 
Maar God zij dank: dank zij een financiële ondersteu-
ning van de Hongaarse staat is de kerk nu klaar. Hij 
heeft een nieuw dak en een nieuw plafond. Toen ik in 
Koppánd kwam en ik het nieuwe rode dak zag, ging 
ik van vreugde huilen.  

We houden nu weer diensten in de kerk, met in acht 
neming van de regels. Helaas meestal met niet meer 
dan tien zielen en soms met drie. 
Ik wil ook een andere vreugde vermelden. De muren 
van de oude pastorie in Csucs (Stina) zijn met een 
paar vrijwilligers opnieuw bepleisterd. Dit oude huis, 
met balken, heeft een grote emotionele waarde voor 
ons. Een collega van mij is een liefhebber van dit 
soort huizen en heeft met traditionele middelen en 
manieren het werk gedaan met een paar vrijwilligers 
Wij hebben de materialen bezorgd en ze waren bin-
nen een paar dagen klaar. Dankzij een anonieme Ne-
derlandse gever werden alle materialen en zelfs de 
reiskosten van de collega betaald. 
Wij concentreren ons nu op de reparaties van het ge-
meenschapshuis in Csucs (Stina). Het dak buigt door, 
door de zware betondakpannen. Eigenlijk moeten de-
ze door lichtere dakpannen vervangen worden. Maar 
voor alle kerkgebouwen in de regio geldt hetzelfde.  
Er moet van alles hersteld en opgeknapt worden, 
maar door de te kleine gemeentes is er te weinig geld. 
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Sinds 17 jaar wacht ik op een jaar, waarop ik me uitsluitend met “de zielen” kan bezig houden en niet met 
het opknappen van de gebouwen. 
Maar het ziet er niet naar uit dat dit mij gegeven zal worden. 
Van de predikanten in Zevenburgen wordt veel kracht, enthousiasme en energie gevraagd om hun gemeen-
ten goed te kunnen bearbeiden. 
De hulppakketten hebben we al besteld. Deo Volente zullen we ze volgende week uitdelen. Het is een 
mooi, inhoudsvol pakket geworden. Dank U wel!!! 
Jammer dat het verwachte bezoek van de werkgroep niet door kon gaan. 
Op 18 oktober hebben we een bejaardenzondag gehouden. Helaas alleen ’s morgens, op afstand en zonder 
samen te kunnen eten. 
Ik ben erg verdrietig, dat niets meer is zoals het vroeger was. Elkaar geen handen en zoentjes meer kunnen 
geven, geen armen om verdrietigen heen kunnen slaan.   
Geen zustergemeenten kunnen bezoeken, geen afscheid kunnen nemen van predikanten in Dresden en Har-
derwijk, die met pensioen gaan. En al 3 keer bezoeken uit onze partnergemeenten voorbij zien gaan. 
 
Sinds de pandemie klinken steeds in mijn oren de woorden uit Math.24:12: “als de liefde van ons maar niet 
verkilt!”  Ik wens, dat we niet bij dat “ons” zullen horen en we elkaar in wederzijdse liefde in woorden en 
daden onze nabijheid zullen tonen. 

 
Met veel liefs  Ds.Eva Kürti 
 
 

LAATSTE NIEUWS 
 
Zoals U in onze nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben wij financieel geholpen bij de verbouwing van een 
oud schooltje in Copand tot mortuarium. 
 
De huisjes zijn te klein om de lijkkist op te baren en er is vele malen gebruik 
gemaakt van deze gelegenheid. 
 
Omdat de zomers zeer heet kunnen zijn in Roemenië, is er grote behoefte aan een koelinstallatie in het ge-
bouwtje.  
 
Nu moest men voor de koeling al een paar maal uitwijken naar de stad. 
Daarom heeft de werkgroep besloten een koeltafel te kopen. 
 
Aangezien er tot nu toe 3 reizen niet door konden gaan, zijn er zeer veel spullen 
in Nederland blijven staan.  
Tot onze vreugde hebben wij op korte termijn een transportmogelijkheid naar Roemenië gevonden. Daar-
mee kan nu meteen de koeling mee. 
 
De kosten van e.e.a. zijn 2000 euro voor de koeling en 1000 euro voor het transport.  
 
Ook hiervoor zijn Uw giften natuurlijk van harte welkom! 
 
Henk Venema 
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Onze activiteiten in de laatste maanden van 2020 en in 2021 
Als leden van de werkgroep blijven we hard aan het werk om de zo broodnodige financiën te genereren. 

Uw financiële of deelnemende hulp, bijvoorbeeld bij de speculaasverkoop, is daarbij evenwel onmisbaar 
om te kunnen blijven doen wat het doel van de werkgroep is, het verbeteren van de levensomstandigheden 
van de mensen in Stina, Copand en Gabud. 

 

Kerstpost         medio december 2020 

Kerstmarkt in de Regenboog       gaat niet door ivm corona 

Worstverkoop         eind januari 2021 

Verkoop paasbroden        maart 2021 

Voorjaarsreis         maart/april 2021 

En weer Speculaasverkoop in eerste week     november 2021 
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In december zullen wij weer graag Uw kerstpost in Harderwijk en Hierden  
verzorgen. 

Voor 0,50 eurocent per poststuk brengen wij uw post tijdig, dus uiteraard 
vóór de kerstdagen, op de plaats van bestemming.  

 

De allerlaatste dag om u uw kerstpost in te leveren is: 

12 december 

 

Hieronder de namen en adressen waar u uw kerstpost kunt inleveren. 
 

Dik Veenendaal    Jan van Nassaupark 5  
Gerard van Boven    Grevenhofsweg 8 HIERDEN  
Henk Venema    Laan der VN 6  
Hetty Hagen    Volendampad 5  
Iet Talsma     Trumanlaan 35  
Maaike v.d. Wal    Maltezerlaan 6 
Gerrit Hoeve    Provenierslaan 3  
Fam. Kornet    P.C. Hooftplein 49 
Fam. Dekker    Herman de Manstraat 25 
Familie Stinissen    Kortekamp 42     
Henk Grosman    Trombonedreef 16  
Durk Reitsma   Bazuindreef 30  
Hetty Boersma    Veldkersmeen 88 
Anneke Teune   Stationsplein 110 
     
 


