
 

Zaterdag 30 december j.l. wisten velen van u de weg te vinden naar de Amazone 199. Daar 
werden de bestellingen van oliebollen en appelbeignets en -flappen opgehaald. De heerlijke 
oliebollen van bakker Klootwijk (nummer 1 AD 2017) gingen snel van de hand. Er zijn 9120 
oliebollen en 2150 appelbeignets van eigenaar gewisseld. In een extra tent (nog van de 
evangelisatiecommissie) werden de hele dag ouderwetse appelflappen gebakken. In totaal 4340 !  

De organisatie liep uitstekend en alle inspanningen van vele vrijwilligers leverden het totale netto 
bedrag op van € 4.399,44 !  Een heel mooi resultaat.  

De kerstpakkettenactie leverde het mooie resultaat op van € 8.945,--  
Er zijn 525 kaarten ingeleverd en naar Roemenië gebracht.  We hebben door deze actie weer veel 
gezinnen en alleenstaanden in Palau en Szalard met pakketten mogen verblijden.  

Ontmoetingen in Szalard en Paleu 

Teus Oosterwijk, Piet Theunisse en Ben de Looff hebben de kerstkaarten naar Roemenië 
gebracht, waar de beide predikanten met hun kerkenraden weer hebben gezorgd voor het 
samenstellen en verspreiden van de kerstpakketten.  

Zaterdagmiddag 9 december kwamen ze aan in Roemenië. In Szalard was er op zondagmorgen 
een hartelijke ontvangst bij Ds Varga Botond en zijn vrouw. In een kort toespraakje na de 
morgendienst heeft Teus namen onze gemeente een hartelijke groet overgebracht. 
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BEDANKT ! 
Dank aan allen die zich 

hebben ingezet voor 
de acties of daaraan 
hebben bijgedragen



In Szalard weten ze inmiddels goed de (geld)bronnen aan te boren in Roemenië. De overheid 
heeft meebetaald aan het maken van een toiletten-unit bij de kerk, waar tot voor kort alleen nog 
sprake was van een ouderwetse ”poepdoos”.  Een hele verbetering ! 

Zondagmiddag is de kerkdienst bezocht in Paleu. Er is in beide gemeenten een toename te zien 
van (met name) mannelijke gemeenteleden die de diensten bezoeken.  
Zegen op het werk van de beide jonge predikanten en reden tot dankbaarheid. 

Ds Laci Köteles heeft na de preek voor de eigen gemeente, de preek in het Engels samengevat 
voor de Hollandse gasten. Een heel sympathiek gebaar.  

In Paleu wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met de financiën. Zij geven geld uit aan noodzakelijke 
dingen én als het geld er is! 
Inmiddels zijn in de wijkzaal en in de pastorie oude water- en cv-leidingen vervangen door vorst-
bestendige leidingen. Dat is nodig want het kan er stevig vriezen en de CV  is niet altijd overal aan.  

Ds Köteles heeft nog een hartewens, en dat is:  Een goed ingerichte wijkzaal.  Dit betreft het 
zaaltje in de aanbouw van de pastorie, waar de dominee ook zijn kantoor heeft. 

Eén ruimte, die nu nog helemaal kaal is, wil hij graag inrichten met een keukenblok.  En de zaal wil 
hij geschikt maken voor jeugdwerk en vergaderingen.  De verwarming doet het inmiddels, maar het 
ontbreekt nog aan goed meubilair. 
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Graag 1 keuken, 10 
tafels 50 stoelen en wat 

boekenkasten

oud

nieuw



Hij wil de gemeenteleden ook graag aan het lezen en studeren krijgen!  De boeken daarvoor zijn er 
wel, maar staan nog in dozen. Daarvoor zijn dus boekenkasten nodig. Verder wil hij graag een 
tiental vergadertafels hebben en een stuk of 50 goede stapelstoelen.   
Wij willen hem daar bij gaan helpen !  
De gedachte van de commissie is om zoveel mogelijk aan te schaffen in Roemenië. Het is er goed 
verkrijgbaar, niet al te duur en van goede kwaliteit.  

Wie neemt er een (deel van een) tafel / stoel / boekenkast voor zijn/haar rekening ? 

Uiteraard staan we ook open voor goede ideeën of aanbiedingen.  

Op maandag waren Teus, Piet en Ben weer speciaal in Szalard uitgenodigd om op ”het varken te 
slachten”.  
Het is een traditie dat eenmaal per jaar, bij speciale gelegenheden, een varken wordt geslacht. 
Hiermee werd tevens de verbondenheid en de dank uitgedrukt voor de hartelijke samenwerking 
tussen de gemeente van Szalard en Dordrecht.  
Het varken wordt dan helemaal verwerkt tot eetbare onderdelen, zoals worst, ham en wat er al niet 
meer uit en van een varken te halen is. 
De mannen hadden de eer en het genoegen om tijdens de lunch te genieten van de verse 
vleeswaren. 
 

Verantwoording Algemene Diaconie 

Onze commissie valt geheel onder de verantwoording van de Algemene Diaconie van de 
Hervormde Gemeente.  Dat schept verplichtingen. Afgelopen januari hebben 2 commissieleden 
verantwoording afgelegd aan de Algemene Diaconie over het (financiële) beleid van de 'Hulpactie 
Roemenië'. Het beleid vond een hartelijke instemming van de leden van de Algemene Diaconie.  
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en wordt 
genuttigd

het varken is 
geslacht



Van de penningmeester 

Het financieel jaarverslag van 2017 is opgemaakt. Kascontrole heeft plaatsgevonden.  
Als u inzage wilt in het jaarverslag, kunt u zich wenden Piet Theunisse: 078 6311840 

 

Gebed 

We vragen uw gebed voor:  
• wijsheid en bediening van Gods Geest voor ds. Botond / Szalard en ds. Köteles / Paleu 
• meubilair en een keuken voor de wijkzaal van Paleu 
• Gods zegen over het kinderwerk en de huiswerkbegeleiding in Casa Perla  
• voldoende financiële middelen voor de 'Hulpactie Roemenië' om een helpende hand te 

kunnen bieden 
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