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Nieuws en ontwikkelingen in Szalard 

Deze maand wordt herdacht dat de kerk van Szalard 600 jaar geleden is gebouwd. Ds. Borzasi 
wil daar aandacht aan besteden. Zo praktisch als hij is heeft hij ter voorbereiding op de 
feestelijkheden bij de EU subsidie aangevraagd voor de 'opknap' van de kerk. Twee maanden 
geleden heeft ds Borzasi de toezegging ontvangen van € 3.000,--. Aan het einde van het jaar 
moet hij door middel van facturen aantonen dat dit geld is gebruikt. Anders vervalt de subsidie. 
Een grote wens van de gemeente is om de kerkklok in te stellen op GPS, het versterken van de 
constructie van de toren en de ophanging en aansluitingen van de klok en het isoleren van de 
ramen in de klokkentoren, zodat de duiven daar niet meer kunnen nestelen en hun uitwerpselen 
de vrije loop laten. Verschillende offertes zijn aangevraagd, maar de offertes kwamen telkens 
ongeveer € 3.000,-- hoger uit. Op 5 augustus werd de hulp ingeroepen van de Roemeniëcom-
missie. De tijd ging dringen en de kans dat daarmee de subsidie komt te vervallen werd groter. 
De vraag was of wij een geldbedrag beschikbaar konden en wilden stellen. In de vergadering 
van 24 augustus is besloten om een bedrag van € 3.000,-- over te maken. Het jubileumcadeau 
van Dordrecht aan de gemeente 
Szalard.  
Gemeenteleden zijn druk in de weer 
om de kerk een mooi aanzien te geven 
voor de herdenkingsdienst op DV 27 
september. Een delegatie van de Roe-
meniëcommissie hoopt aanwezig te 
zijn bij deze dienst. Voor ds. Borsazi 
een heel belangrijk moment. Ook 
gezien zijn naderend afscheid als 
gemeentepredikant vanwege leeftijd en 
gezondheid.   

Per(i)omania
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Nieuws en ontwikkelingen in Casa Perla 

Andrei en Klarina Soare hebben afgelopen zomer-
vakantie een werkbezoek gebracht aan Casa Perla. 
Andrei en Klarina zijn ontvangen door Adi Molescu, 
secretaris en penningmeester van Casa Perla. Zij 
hebben met elkaar gesproken over de huiswerk-
begeleiding en de professionalisering van de 
leerkrachten. Nut en noodzaak worden onderkend en 
goede afspraken zijn gemaakt. Verder hebben Andrei 
en Klarina de resultaten kunnen zien van de opbrengst 
van onze collectebussen: een mooi gerestaureerd dak 
en een algehele 'opknap'.  

Ook Malin, de zigeunerwijk, is bezocht door de familie 
Soare. Tijdens dit bezoek bleek dat 15% van de 
huiswerkkinderen kunnen afsluiten met een diploma. 
Dit is voor zigeunerkinderen een hoog percentage. 
Twee kinderen gaan zelfs naar het voortgezet onderwi-
js. Het werk wordt gezegend!  

Adi heeft Andrei uitgebreide inzage gegeven in het 

(financiële) reilen en zeilen van Casa Perla.  Andrei 

was onder de indruk van en dankbaar voor de grote 

mate van zorgvuldigheid die hij aantrof in Casa Perla. 
                                                           Familie Saoare bij Casa Perla 

Bijzondere ontmoeting in Palau 

Sommigen van u zullen zich herinneren dat in het verleden (financiële) hulp geboden is door de 
Roemeniëcommissie bij de restauratie van de pastorie in Palau bij ds. Katona. Deze hulp 
hebben we toentertijd met pijn in het hart moeten beëindigen, omdat er onrechtmatige zaken 
plaatsvonden die niet ten goede kwamen aan de gemeente. Een harde leerschool die 
voorzichtig maakt.  
Afgelopen voorjaar kwamen we op wonderlijke wijze in contact met ds. Laslo Tokeles. Deze 
predikant is per 1 mei 2015 bevestigd tot predikant in Palau. Hij werd geroepen door deze 
gemeente. Volstrekt ongewoon is het in Roemenië dat een gemeente een beroep uitbrengt. De 

kerkorde staat het overigens wel toe. Ds. Tokeles heeft dit beroep aan mogen nemen. Hij en 

zijn vrouw troffen een verwaarloosde gemeente aan en een verwaarloosde kerk met pastorie. 
De eerste diensten die ds. Tokeles hield werden bezocht door 35 mensen.  
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Er was geen catechisatie, geen belijde-
nis, geen jeugdwerk.  
Inmiddels zijn er twee diensten per 
zondag en in elke dienst ongeveer 100 
mensen. Catechese is gestart en het 
jeugdwerk is begonnen. Er is enorme 
honger naar het Woord van God.   
De dominee en zijn vrouw wonen nu nog 
in Oradea, maar hopen voordat de winter 
invalt de pastorie voor een deel bewoon-
baar te kunnen maken.  
Andrei en Klarina hebben een ontmoet-
ing gehad met ds. Tokeles en een deel 
van zijn kerkenraad.  Zij hebben iets mo-
gen proeven van de genade Gods en de 
bewogenheid over het zielenheil van de 
gemeente.  
Dominee en kerkenraad hebben grote 
zorgen over ds. Katona die formeel per 
februari 2015 met pensioen is gegaan. 
Daar waar zij kunnen reiken zij hem een 
helpende hand en hopen en bidden dat 
hij als een verloren zoon weer thuis mag 
komen.  

Andrei en Laslo met ouderling bij pastorie 

Een andere zorg die zij hebben, is de destijds abrupt verbroken relatie met de Hervormde 
Gemeente van Dordrecht. Bij het leegruimen van de pastorie en de kerk kwamen zij een brief 
tegen van onze Roemeniëcommissie waarin de vertrouwensband en de samenwerking werd 
opgezegd. Het is de hartelijke wens van ds. Tokeles en zijn kerkenraad om deze relatie te her-
stellen.  
Wij willen graag ingaan op dit verzoek. De bevindingen van Andrei en Klarina hebben ons ge-
raakt. Er is nog geen verzoek gekomen om geld of andere goederen, maar wél om uw/jouw 
gebed en voorbede in onze diensten om de doorwerking van de Heilige Geest in Palau. 
Daar waar mogelijk is willen wij hen ook (financieel) ondersteunen in het verder herstellen van 
de kerk en de pastorie en met het pastoraat onder jong en oud.  
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Interieur Kerk Palau 

Financiën  

Na de actiemaanden november en december is het op financieel gebied stil. Er staat op dit 

moment € 7075,- op de ING rekening.  
Alle projecten, of dat nu is Szalard is, of in Codlea, of nu weer in Palau, kunnen 
alleen voortgang hebben door uw giften. 
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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