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Diaconiecollecte zondag 17 september 2017 
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor het werk van de Roemeniëcom-
missie. De opbrengst zal met name besteed worden aan de huiswerkbegeleiding in Casa Perla 
en voor de gemeente in Paleu.  
We bevelen deze collecte van harte aan ! 
Alle projecten, of dat nu is Szalard is, in Codlea, of in Palau, kunnen alleen voortgang hebben 
door uw bijdragen. 
Uw bijdrage is daarom nog steeds van grote waarde. 

Ontwikkelingen in Szalard 

Ds. Botond houdt de Roemeniëcommissie goed op de hoogte van de ontwikkelingen in Szalard. 
Met voortvarendheid heeft hij het werk van ds. Borzasi overgenomen. Het kinderwerk heeft zijn 
bijzondere aandacht en krijgt steeds meer vorm. Er is bij de Roemeense overheid een subsidie 
aangevraagd van € 50.000,-  voor het consolideren van het kerkgebouw. Door deze aanvraag 
kwam men er achter dat de grond waarop de kerk staat niet het eigendom is van de kerk. In-
middels hebben ze dit goed kunnen regelen. Met geld van de overheid is inmiddels ook een toi-
let gemaakt bij één van de kerkzalen. 

Per(i)omania
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De Roemeniëcommissie is uitgenodigd om in Szalard aanwezig te zijn bij een congres over de 
reformatie op D.V. zaterdag 23 september. Het verzoek aan ons is om een presentatie te hou-
den over de samenwerking die er al vele jaren mag zijn tussen de Hervormde gemeente van 
Dordrecht en die van Szalard.  
Andrei Soare is bereid om af te reizen naar Roemenië om deze presentatie te verzorgen. Ook 
op zondag zal Andrei tijdens de kerkdienst een korte toespraak houden. We vragen uw gebed 
voor Andrei en om de doorwerking van Gods Heilige Geest in dit deel van Gods wijngaard. 

Ontwikkelingen in Paleu  
Ds. Köteles vraagt heel specifiek om uw gebed voor zijn werk in 
Paleu. Hij richt zich voorlopig in zijn gemeente op onderwijs voor 
zijn gemeente uit Gods Woord en pastoraal werk. Er is veel te 
doen.  
Projecten van materiële aard heeft hij even stil gelegd. Tijd, maar 
ook zeker financiën spelen daarin een rol. Ds. Köteles vraagt er 
niet om, maar we zouden hem graag financieel willen ondersteu-
nen, zodat hij voor het intreden van de winter de pastorie volledig 
geïsoleerd kan hebben en zich ook geen zorgen hoeft te maken 
over de aankoop van brandstof voor de kachel. Een deel van de 
collecte willen we daarvoor besteden. 

Ontwikkelingen in Casa Perla 
In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld over het opheffen van de Steunstichting Casa Per-
la. Zij ondersteunden de leerkrachten door de salarissen te betalen. Om de financiën over te 
dragen naar de Roemeniëcommissie moest er een wijziging komen in de tenaamstelling. Dit 
was een formaliteit en is vlot verlopen. Om deze reden is ook ons briefpapier (= onderlegger) 
gewijzigd. Daarmee is tevens de ANBI-status van de Diaconie formeel ook geregisterd voor de 
commissie. 
Nu deze wijziging is doorgevoerd wordt het mogelijk om de komende drie jaar de salarissen van 
de leerkrachten te continueren. Andere kosten zoals onderhoud gebouw, leermiddelen en sala-
ris van Tomescu Adi (leiding) worden hiervan niet betaald.  Daarvoor dragen zij zelf zorg, ook 
als is dat niet eenvoudig.   

De huiswerkbegeleiding voor de Romakinderen in Codlea is vooralsnog het enige waarvoor wij, 
afhankelijk van onze financiële mogelijkheden, rechtstreeks bijdragen. 
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Financiën  
Vanaf januari t/m mei is er € 635,- binnengekomen aan giften. U kunt desgevraagd inzage krij-
gen in het financieel jaarverslag via de penningmeester. 

 Al uw giften blijven welkom: 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