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Zondagsschool organiseert schoenendoosactie  
De kinderen van de zondagsschool gaan schoenendozen vullen 
voor zondagsschoolkinderen in Paleu. Ds. Köteles Läszlo is heel 
blij met dit prachtige initiatief! Hij wil graag alle 50 kinderen verras-
sen met zo'n mooie doos. De Roemeniëcommissie voegt aan ie-
dere schoenendoos een Hongaarse kinderbijbel en een strip-
boekje toe. 
Vanaf deze plaats wensen we de kinderen veel plezier toe bij 
het vullen en versieren van de schoenendozen. Maak er wat 
moois van! In december hopen we de schoenendozen naar 
Paleu te brengen tegelijk met de opbrengst van de kerstkaar-
tenactie. 

Bevestiging dominee Varga Botond in Szalard  
Na het plotseling overlijden van ds. Borzasi Guyla heeft de gemeente van Szalard inmiddels 
een nieuwe predikant mogen ontvangen uit Gods hand. In september is ds. Varga Botond be-
vestigd. Ds. Botond is 35 jaar, gehuwd en heeft twee kinderen. Ds. Botond is 6 jaar gemeente-
predikant geweest in een dorp aan de grens van Oekraïne en weet zich geroepen naar de ge-
meente van Szalard.  
Andrei Soare heeft in de herfstvakantie een bezoek gebracht en heeft o.a. gesproken over de 
relatie van de gemeente Szalard met de hervormde wijkgemeente 2 en 7 van Dordrecht. De 
centrale vraag was of ds. Botond deze relatie in stand wil en kan houden. Ds. Botond hecht hier 
veel waarde aan en wil de verantwoording daarvoor graag neerleggen bij zijn kerkenraad.   

Per(i)omania
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Zijn kerkenraad heeft daarmee ingestemd en er wordt een commissie samengesteld die de con-
tacten met Dordt gaat onderhouden.   
We vragen uw gebed voor ds. en mevrouw Botond en hun kinderen. Dat zij met zegen mogen 
arbeiden en rijk mogen getuigen in woord en daad van de Heere,  Die zondaren zalig wil maken 
door Zijn Zoon Jezus Christus. 

Traditionele kerstpakketten-  en oliebollenactie  
U/Jij wordt ook nu weer in de gelegenheid gesteld om voor € 10,-- een kerstkaart (of meervoud 
daarvan) te kopen waarmee u een gemeentelid van Szalard kunt verrassen. Piet Theunisse, 
Teus Oosterwijk en Ben de Looff, brengen D.V. 13 december de kaarten met het geld naar Sza-
lard. Daar worden de pakketten samengesteld door de kerkenraad bij de plaatselijke winkeliers.  
Uw/jouw kerstkaart wordt aan het pakket toegevoegd. Er wordt zorgvuldig beoordeeld waar de 
nood het hoogst is. Ieder krijgt naar behoefte! Onze wens is om ook een aantal kerstkaarten te 
reserveren voor de gemeente in Paleu, zodat ook daar een aantal gezinnen kan worden gehol-
pen.  
D.V. Zondag 13 november worden de enveloppen met kaarten uitgereikt in de Augustijnenkerk.   

In iedere envelop zit ook een eerste aankondiging van de 

oliebollenactie.  Ook dit jaar kunt u weer heerlijke oliebollen, 
appelbeignets én de ouderwetse appelflappen bestellen voor 
de jaarwisseling. 
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Ontwikkelingen Casa Perla  
Al een aantal jaren steunen we vanuit onze gemeente de huiswerkbegeleiding voor zige-
unerkinderen in Casa Perla. De commissie bekostigt tot en met 2016 het salaris van de 
leerkrachten. Eerst een kort een stukje historie:  
Marian van Utrecht is in 2004 begonnen met het opzetten van een klasje met kleuters uit de 
zigeunerwijk Malin in Codlea. Het doel was dat deze kinderen konden doorstromen naar de 
eerste klas van de staatsschool. Maar wie moest de kinderen ondersteunen in het maken van 
het huiswerk? Het analfabetisme onder zigeuners is immers hoog. Ouders zijn niet in staat om 
de kinderen te ondersteunen bij het huiswerk of zijn er niet in geïnteresseerd.  
Huiswerkbegeleiding werd voorzichtig gestart. Eerst alle kinderen en alle leeftijden door elkaar, 
maar gaandeweg kwam er meer structuur. Waar de kinderen die naar school gingen eerst een 
uitzondering waren, zijn nu de kinderen die níet naar school gaan een uitzondering! De 
kinderen hebben weer hoop voor de toekomst. De vraag 'Wat zou je later willen worden?' krijgt 
nu zin en betekenis voor hen. En het belangrijkste is dat zij in Casa Perla horen vertellen over 
de Heere Jezus. Dat ook zij tot de Heere Jezus mogen gaan! 
Marian werd tot voor kort ondersteund in haar werk door De Steunstichting Casa Perla ofwel 
Vrienden van Marian.  Het leven van Marian kreeg recent een andere wending. Zij mocht 7 ok-
tober jl. in Dordrecht in het huwelijk treden met Robert van Bolhuis. Zij zijn gaan wonen in 
Groningen en daarmee heeft Marian haar taak in Casa Perla mogen beëindigen. Daarmee 
wordt ook de Steunstichting Casa Perla officieel opgeheven.  
Wij feliciteren Marian en Robert van harte met hun huwelijk en Gods Zegen toegewenst.  

Als de opheffing van de Stichting een feit is worden de financiën overgemaakt naar de Roe-
meniëcommissie, zodat de komende drie jaren de huiswerkbegeleiding gecontinueerd kan wor-
den. Penningmeester van Casa Perla is Tomescu Adi. Over zijn nauwkeurigheid en betrokken-
heid hebben we u eerder geïnformeerd.  
De intentie is dat Casa Perla uiteindelijk voldoende financiële middelen heeft om zelf het per-
soneel te kunnen bekostigen. 
 

Financiën  

De collecte in september heeft het mooie bedrage opgeleverd van 
€ 1.807,12. Waarvoor dank! 
Als u inzage wenst in het financieel jaarverslag kunt u contact op-
nemen met de penningmeester Piet Theunisse. 

�3



Alle projecten, of dat nu is Szalard is, in Codlea, of in Palau, kunnen alleen voort-
gang hebben door uw bijdragen. 
De nood in Roemenië op pastoraal, diaconaal, medisch en sociaal gebied blijft, 
ook als mensen wegvallen, onverminderd hoog. 

Uw bijdrage is daarom nog steeds van grote waarde. 
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