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Reformatie 500 jaar.  
Ook in Roemenië is er aandacht voor 500 jaar Reformatie. De Roemenië-
commissie ontving een uitnodiging om de conferentie ‘Reformatie 500 jaar’ op 
23 september j.l. bij te wonen in Szalard.  Andrei Soare heeft deze conferentie 
namens de commissie bezocht en een presentatie gegeven. 
In het kader hiernaast leest u zijn verslag. 

Andrei met naast hem ds. Varga Botond 

Eindejaarsacties komen er weer aan! 
Het lijkt nog vroeg, maar op zondag 19 november a.s. hopen we de envelop-
pen weer uit te delen met kerstkaarten. Het recept is weer hetzelfde als 
voorgaande jaren. U koopt een kerstkaart voor € 10,- per stuk. 
U geeft daarmee een (deel van een) kerstpakket aan een gezin in Szalard of 
Paleu. De kerstpakketten worden daar zelf door de kerkenraden samengesteld 
en zijn afhankelijk van de gezinsgrootte en de (financiële) omstandigheden 
waarin het gezin/individuele gemeentelid zich bevindt. De levensmiddelen 
worden gekocht bij de plaatselijke middenstand. Een mooie stimulans, maar 
ook een christelijke handreiking!  
Bij leven en welzijn, op 9 december vertrekken Piet Theunisse, Ben de Looff 
en Teus Oosterwijk naar Roemenië om de kaarten en de opbrengst te over-
handigen.

Uitgebreidere informatie treft u aan in de enveloppen. Daarin wordt ook de 
oliebollenactie weer wordt aangekondigd. Deze lekkernijen worden weer 
vers voor u gebakken door bakker Klootwijk. 
De verkoop is dit jaar op zaterdag 30 december, omdat oudejaarsdag op 
zondag valt. We verwachten weer een uitstekende kwaliteit ! Ze blijven dus 
best wel een dag langer vers.

Financiën 
De diaconiecollecte van 17 september heeft het mooie bedrag van € 2054,54 
opgebracht voor het werk van de commissie.  
Hartelijk dank daarvoor.

Meer informatie over de commissie vindt u op de website van wijkgemeente 2 en 7.
Bank: NL20 INGB  0000 105099, t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Dordrecht; Cie. Hulpactie Roemenië 

Per(i)omania

De kerk zat niet vol deze dag…..  
Het hinderde de sprekers niet. Een aantal 
doctors in de theologie en predikanten 
van verschillende plaatsen (van Boedapest 
tot Cluj en Targu Mures) hadden zich goed 
voorbereid voor een lezingenmarathon van 
9 uur. Thema's die de revue passeerden 
waren verschillend: van het belang van de 
reformatie, de rechtvaardiging door ge-
nade, tot de Maria-verering in de Rooms 
Katholieke Kerk.  
Een historicus hield een referaat over de 
reformatie in Szalard: een kerk(gemeen-
schap) met een rijke historie! 
Alle referaten werden in het Hongaars 
gehouden, maar in de pauzes werd ik goed 
bijgepraat.  
Heel mooi om te zien was de vertaalslag 
van alle onderwerpen naar de praktijk van 
elke dag binnen de Roemeense kerk.  
Dominee Varga Botond is daar ijverig in en 
probeert zijn kerkgangers daarin te on-
derwijzen. Dat bleek ook uit de gesprek-
ken van zondag.  

Zondag was de bevestiging van dominee 
Varga Botond en na afloop was er ruim de 
gelegenheid om met elkaar van gedachten 
te wisselen. De kerk was goed bezet, 
stoelen moesten worden bijgezet. 

Ook in Paleu heb ik zondag een bezoek 
gebracht. De kerkactiviteiten worden uit -
gebreid, net zoals het gezin van de domi-
nee Köteles. Ze hebben een tweede kindje  
geadopteerd. Dit meisje werd ook op die 
zondag gedoopt.  
Heel mooi om te zien dat de formulieren 
(doop- en bevestigingsformulier) gelijk 
zijn aan de formulieren die wij gebrui-
ken.  
Na deze dienst mocht ik de opbrengst van 
de Zondagsschoolcollecte van vorig sei-
zoen officieel overhandigen. Ze zijn er 
heel blij mee en hebben inmiddels een 
goede beamer aangeschaft. Veel dank aan 
alle kinderen die elke zondag naar de 
zondagsschool komen en in weer en wind 
met de cakemix-actie langs de deuren zijn 
gegaan. 

Het meest belangrijk is dat het Woord een 
belangrijke plaats in mag nemen en zicht-
baar is dat de Heilige Geest aan het werk 
is.  
Namens de twee kerken wordt u/je harte -
lijk gegroet met de woorden: ‘sok áldás. 
Dit betekent ‘veel zegen toegewenst’ 


