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• bezoeken in Szalard 
• bezoek in Palau 
• nieuws en ontwikkelingen in Casa Perla   
• van de penningmeester 

Opbrengst kerstpakketten- en oliebollenactie 

Er is door u weer volop meegedaan aan de 
kerstpakkettenactie. Er zijn 540 kaarten 
naar Szalard en Palau gegaan. De totale 
opbrengst was ruim € 9.000,--. Een prachtig 
resultaat!  
De oliebollen, appelbeignets én de ouder-
wetse appelflappen waren weer verrukke-
lijk! Er gingen 10555 stuks 'over de toon-
bank’ (zie foto). De opbrengst was ruim 
3000 euro 
Dank aan alle vrijwilligers die zich ingezet 
hebben om deze verkoop mogelijk te ma-
ken.  

Bezoeken in Szalard  
Er zijn inmiddels weer twee reizen naar 
Roemenië achter de rug. In september 
hebben we met  vijf personen het 600 jarig 
jubileum van de kerk van Szalard bijge-
woond. Met een sobere maar feestelijke 
herdenkingsdienst  waarin naast Ds Bor-
zasi (zie foto) en nog twee ander predikan-
ten voorgingen, werd herdacht dat vanuit 
deze kerk al zo lag het Woord mag worden 
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verkondigd en verspreid. Begin december is het grootste deel van de kerstkaarten en het geld 
naar Szalard gebracht. De pakketten worden door de gemeenteleden zelf samengesteld in de 
winkels van het eigen dorp. Ds. Borzasi houdt goed toezicht zodat een ieder krijgt naar behoef-
te. De kaarten en pakketten zijn met grote blijdschap uitgedeeld en ontvangen! 

Inmiddels is de toren van de kerk mooi gerestaureerd en hebben Piet, Teus en Ben de toren 
beklommen en de klok horen luiden. De klok hangt in een nieuwe stoel en kan nu automatisch 
op gezette tijden worden geluid.     

Bezoeken in Palau  
Tijdens beide reizen zijn er ook bezoeken gebracht aan ds. Köteles en zijn vrouw. We hebben 
daar goede gesprekken en ontmoetingen gehad en zijn verheugd dat de gemeente van Paleu 
weer een enthousiaste en betrokken predikant mag hebben.  

Inmiddels is de pastorie zo ver op orde dat Laslö en Andrea (links op de foto) er goed kunnen 
wonen.  Zij zijn vanuit Oradea verhuisd naar Palau.  
De kerkenraad van Paleu heeft 50 kerstkaarten gekregen en 1000 euro om kerstpakketten sa-
men te stellen. Zij doen dit met name voor de bejaarden in het dorp. Ook de kinderen ontvingen 
een kleine attentie.  
Inmiddels is er contact geweest met de stichting COEN uit Nijkerk. Zij willen de gemeente van 
ds. Köteles financieel gaan ondersteunen voor de grotere projecten zoals het repareren van het 
dak. Wij juichen dit van harte toe!  
Wij hopen de contacten met de gemeente van Paleu te continueren en hen waar nodig te on-
dersteunen met de wat kleinere projecten. 
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Nieuws en ontwikkelingen in Casa Perla in Codlea  
Voor de huiswerkbegeleiding waren dit schooljaar 100 zigeunerkinderen aangemeld. Een over-
weldigend aantal. Voor de kinderen zijn voor het eerst contracten opgesteld  waarin de ouders 
zich committeren aan de huiswerkbegeleiding en zij beloven daarmee hun kinderen  positief te 
stimuleren in het huiswerk maken. Uiteindelijk hebben 90 ouderparen het contract getekend.  
Het aantal leerlingen maakt het noodzakelijk om uit te zien naar een extra leerkracht, maar het 
werven van een nieuwe juf of meester is geen sinecure: de beloning is laag, het betreft zigeu-
nerkinderen en de leerkracht moet een christen zijn. Op de overheid kan niet gerekend worden 
omdat de zigeuners en hun kinderen 'niet bestaan'... 
Dit jaar is het laatste jaar waarin de commissie 'hulpactie Roemenië' het salaris van twee 
leerkrachten voor haar rekening neemt. De intentie is dat Casa Perla dan voldoende financiële 
middelen heeft om zelf het personeel te kunnen bekostigen.  

Financiën  

Kascontrole over 2015 heeft plaatsgevonden. De kascommissie heeft akkoord gegeven. Het 
financieel jaarverslag is verstuurd naar de algemene diaconie van de Hervormde gemeente 
Dordrecht.   
Als u inzage wenst in het financieel jaarverslag kunt u contact opnemen met de penningmees-
ter: Piet Theunisse. 

Alle projecten, of dat nu is Szalard is, in Codlea, of in Palau, kunnen alleen voort-
gang 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. 

Rekening nummer (IBAN): NL20 INGB  0000 105099
Ten name van : Comm. Hulpactie Roemenië
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