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In deze nieuwsbrief: 
• schoenendoosactie van de zondagsschool 
• kerstpakketten- en oliebollenactie 
• hartelijke ontvangst in Paleu en Szalard 
• financiën  

Schoenendoosactie  
Wat een prachtig versierde schoenendozen hebben de kinderen van de zondagsschool ge-
maakt! De dozen zaten vol met cadeautjes voor de zondagsschoolkinderen van Paleu. Zelfs 
stond op de dozen aangegeven of het voor een jongen of meisje was en voor welke leeftijd. Dat 
was heel makkelijk bij het uitdelen.  Bij elkaar hebben we 47 dozen in allerlei formaten naar Pa-
leu meegenomen, een hele auto vol. Het was feest toen de dozen aan de kinderen werden uit-
gereikt. In deze nieuwsbrief wat meer plaatjes dan tekst. Foto’s spreken namelijk voor zich en 
zeggen meer dan duizend woorden!  Dank jullie wel voor deze leuke actie. 
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Kerstpakketten- en oliebollenactie 

Over deze acties hebben we u ook al geïnformeerd in de zondagse nieuwsbrief.  Hier nog even 
in het kort de definitieve resultaten en een dankwoord.  
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Er zijn 630 kerstkaarten verkocht voor de kerstpakketten. Een geweldig resultaat! Dit is 90 kaar-
ten méér dan vorig jaar.  Deze actie heeft, inclusief giften en bijdragen voor de transportkosten 
het geweldige bedrag van € 9770,- opgebracht.  
De inzet van veel vrijwilligers om weer oliebollen, appelbeignets en ouderwetse appelflappen 
aan de spreekwoordelijke man te brengen, is royaal beloond. Deze 
actie heeft nu netto € 4.059,07 opgebracht.  Dat kwam niet in het 
minst, doordat ”onze” oliebollen zoals elk jaar weer van uitstek-
ende kwaliteit zijn. Onze leverancier, bakker Aad Klootwijk, zag de 
bollen dit jaar gewaardeerd met een derde plaats in de landelijke 
AD oliebollentest. 
Voor het eerst hebben we dit jaar voor wat betreft de oliebollenac-
tie samengewerkt met wijk 9 ”Andreaskerk”. Dat is wederzijds zo 
goed bevallen dat we volgend jaar, bij leven en welzijn, deze PKN-
wijkgrens-overschrijdende actie  zullen voortzetten. 
Iedereen nogmaals hartelijk dank voor de medewerking, voor uw/jouw gift, het kopen van de  
kaarten en lekkernijen. Het was fantastisch!  

Hartelijke ontvangst in Paleu en Szalard 

Met een auto vol versierde schoenendozen zijn Piet Theunisse, Teus Oosterwijk en Ben de 
Looff voor de kerst afgereisd naar Roemenië. Na een goede reis zijn zij zeer hartelijk ontvangen 
in Paleu. 'Onze mannen' konden met eigen ogen waarnemen dat er voortvarend gewerkt wordt 
aan huis en kerk onder leiding van ds. Köteles Läszlo. Hij wordt hierin goed bijgestaan door zijn 
kerkenraad. Daardoor kan ds. Köteles Läszlo veel aandacht besteden aan zijn primaire taak: 
”visser van mensen!”: de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, die het verlorene 
zoekt.  Zijn vrouw Andrea is daarbij zijn onmisbare hulp. 
De mooie en gevulde schoenendozen werden blij ontvangen, zoals ook uit de foto’s blijkt. 
Voor het samenstellen van de kerstpakketten bij de plaatselijke middenstand is een deel van de 
opbrengst en de kaarten van de actie overgedragen aan de kerkenraad. 
Ook in Szalard was er een warme ontvangst bij de nieuwe predikant ds. Varga Botond, zijn 
vrouw en twee leden van zijn kerkenraad.  Aan hen zijn ook de kerstkaarten en een evenredig 
geldbedrag uitgereikt voor het samenstellen van de kerstpakketten. Op de fotocollage kunt u 
het resultaat van de actie en uw kaartenschrijverij zien. 

Ds. Borzasi Guyla wordt gemist. Wij en de gemeente missen hem als vriend, mens en pastor.  
Het werk van de Heere gaat echter door. Dat hebben we nu weer met eigen ogen kunnen zien 
en ervaren: Zowel nu in Szalard, alsook in Paleu, is de ene generatie weggevallen en mogen 
we de jongere generatie aan het Werk gezet zien in Gods Koninkrijk.  
'Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, 
aanschouwende de uitkomst hunner wandeling'. (Hebr. 13: 7)  
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Financiën  

Het financiële jaarverslag is gemaakt en kascontrole heeft plaatsgevonden. Alles is in goede 
orde bevonden.  Als u inzage wenst in het financieel jaarverslag kunt u contact opnemen met de 
penningmeester Piet Theunisse.  (tel. 6311840) 

Rekening nummer (IBAN): NL20 INGB  0000 105099
Ten name van : Commissie Hulpactie Roemenië
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De bezorging;
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Ontvangst in Szalard
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