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Kerstpakkettenactie  en bezoek Szalard 

Verrast waren we weer door uw betrokkenheid bij de kerstpakkettenactie. Veel kaarten 

werden gekocht en ingeleverd. Het leverde in totaal het prachtige bedrag van € 9.880,-- 

op.  Daar zaten ook veel giften bij. Wat een mooi resultaat, waarvoor heel veel dank.  

De kaarten zijn in te tweede week van december door een delegatie van de commissie 

naar Szalard gebracht. De ontmoeting met ds. Gyula Borzási en zijn vrouw was weer 

hartelijk en warm. Teus Oosterwijk, Piet Theunisse en Ben de Looff waren blij om te 

zien dat ds. Borzási er goed uit zag. Zij 

zagen Gyula voor het eerst na zijn 

ziekenhuisopname van afgelopen 

zomer.  Zijn gezondheid (hart en bloed-

vaten) laat veel te wensen over, maar 

Guyla kiest er voor om zich (nog) niet 

operatief te laten behandelen. Dit re-

specteren we. Guyla mag rusten in de 

wetenschap dat zijn leven in Gods 

hand ligt.   

Het geld voor de pakketten is symbol-

isch overhandig door middel van een “cheque”. 

De inkopen zijn weer gedaan bij de plaatselijke winkeliers in Szalard.  Gyula heeft hierin 

een goed en verantwoord systeem ontwikkeld en weet precies waar veel of weinig 

nodig is. Veel gezinnen in Szalard zijn weer blij gemaakt met een nuttig kerstpakket en 

een kerstkaart van u !  

Per(i)omania
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Ds. Gyula Borzási en zijn vrouw willen u dan ook hartelijk danken voor al uw gaven en 

groeten u hartelijk.  
 

Oliebollenactie 

Op 31 december was het weer een gezellige 

drukte bij de familie Oosterwijk. Velen uit de 

gemeente en uit de wijken waar we gefolterd 

hadden kwamen de bestelling ophalen en na-

men en passant aan de kraam nog een extra 

oliebol of vers gebakken appelflap mee! De ac-

tie bracht netto 3.896,- euro op. 

Alle mensen die zich hebben ingespannen om 

ook deze actie tot een succes te maken: heel 

hartelijk dank! 

Met name de meiden in de kraam hebben bij-

zonder veel werk verzet, door het bakken van 

meer dan duizend appelflappen en het verko-

pen van alle niet vooraf bestelde oliebollen, 

appelbeignets en -flappen.      Zij zagen er dan ook naar afloop 

         niet meer uit !! 

Ontwikkelingen Casa Perla 
Via de diaconie bereikte ons het bericht dat de zendingsbussen het mooie bedrag 

hebben opgebracht van € 5.170,-  voor Casa Perla.  

In de “Zendingsinfo” van de zendingscommissie wijk 2 en 7 die volgende week wordt 

uitgereikt staat een ”Dankbrief uit Codlea” van Marian van Utrecht afgedrukt.  Daarin 

kunt u lezen dat het dak van het gebouw waarin de zigeunerkinderen onderwijs of 

huiswerkbegeleiding ontvangen lekt. Het is provisorisch gerepareerd. Een grondige 

reparatie is nodig en indien mogelijk ook isolatie. De royale gift is een gebedsverhoring.  

Andrei Soare is op dit moment in overleg met de leiding van Casa Perla over het 

aantrekken van een derde leerkracht én een cursus voor één van de ongeschoolde on-

derwijzeressen om haar didactische- en pedagogische vaardigheden te verbeteren.  
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Door zorgvuldig beleid zijn er voor Casa Perla financiële reserves opgebouwd en er 

ontstaat van lieverlee een groep vrijwilligers uit de plaatselijke kerken die ook financieel 

ondersteunen. Zo heeft één van de vrijwilligers op zijn kosten een beveiligingssysteem  

laten aanleggen, na verschillende inbraken.  

Financiën  
De jaarstukken en de administratie van onze penningmeester zijn, zoals jaarlijks vereist, 

weer door de kascontrolecommissie gecontroleerd en in orde bevonden. Een verslag 

van de controle en de goedkeuring is verstuurd naar de diaconie.   

Als u belangstelling heb voor de jaarstukken kunt u contact opnemen met onze pen-

ningmeester Piet Theunisse. 

Alle projecten, of dat nu is Szalard is, of in Codlea, kunnen alleen voortgang heb-
ben door uw giften en deelname aan de acties. 
De nood in Roemenië op pastoraal, diaconaal, medisch en sociaal gebied blijft 
onverminderd hoog. 
Uw bijdrage is daarom nog steeds van grote waarde. 
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