
 

Het is al even geleden dat u een nieuwsbrief ontvangen heeft. We willen u graag informeren over 
de ontwikkelingen in de gemeente van Paleu. En verder willen we de bekende eindejaarsacties 
onder de aandacht brengen, maar eerst:  

Opbrengst diaconiecollecte september 
De collecte heeft het mooie bedrag opgebracht van € 2.054,92. Daarvoor willen we u allen hartelijk 
dank zeggen. We zullen er voor zorg dragen dat het geld goed besteed wordt!  

Bezoek Paleu 
Afgelopen zomer is er door Teus en Jannie Oosterwijk onverwacht een bezoek gebracht aan ds. 
Lásló Köteles  (Laci) en zijn gemeente. Het was een warme ontvangst.  
In de vorige nieuwsbrief heb u kunnen lezen, dat ds. Köteles mooie plannen had (en nog heeft) 
voor de wijkzaal en aangrenzende ruimten. 
Er zijn plannen voor een keuken en de zaal wil hij geschikt maken voor jeugdwerk, voor  
vergaderingen en als bibliotheek. Daar is uiteraard meubilair en een keukenblok voor nodig.  
De bedoeling was dat we dat tijdens ons bezoek ter sprake zouden brengen en ”vorm zouden 
geven”. 
Het liep echter wat anders. Laci heeft eerst prioriteit gegeven aan het opkappen van het gebouw, 
zodat dat voor de winter helemaal klaar kan zijn en een ”warm” onderkomen bieden aan zijn 
gemeente en een logeerhuis voor gasten. 
Dat is gelukt, want met veel wijsheid en beleid is nu, met het geld wat hij toch maar mondjesmaat 
ontvangt, vrijwel alles gerealiseerd.  
In overleg met het ”thuisfront” hebben we Laci tijdens ons bezoek het laatste benodigde bedrag 
kunnen toezeggen en heeft onze penningmeester  namens u € 7.500,- overgemaakt. Dit tot grote 
blijdschap van ds. Köteles. 
Met name de isolatie met het pleisterwerk aan de buitenzijde heeft veel tijd (en geld) gekost, maar 
nu zijn pastorie en wijkgebouw helemaal klaar en kunnen we ons weer gaan richten op de 
inrichting ten behoeve van het pastorale gemeentewerk. 

De foto’s geven een indruk hoe het was en hoe het nu is geworden. 
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We zijn dankbaar, dat Laci en zijn vrouw Andrea en de gemeente die zij mogen dienen nu, na 
lange tijd van verbouwen en opknappen, weer een waardig  woon- en bijeenkomst-huis hebben. 

Kerstkaartenactie 

Al vele jaren verkopen we u kerstkaarten om daarvoor kerstpakketten samen te stellen voor de 
gemeente van Szalard en Paleu. Deze actie wordt door beide gemeenten zeer gewaardeerd. Er 
zijn vele verbeteringen in Roemenië waar te nemen, ook in Szalard en Paleu, maar er zijn ook nog 
veel gemeenteleden die in armoede leven. Voor hen is een extraatje in de vorm van een 
kerstpakket zeer welkom. Vandaar dat we dit jaar ook weer kerstkaarten 
gaan verkopen voor kerstpakketten. De pakketten worden zorgvuldig 
samengesteld door de kerkenraden. Daarbij geldt als uitgangspunt ‘voor 
ieder (gezin) op maat’, afhankelijk van hun situatie. De plaatselijke 
middenstand levert de levensmiddelen.  
Op DV zondag 11 november delen we weer enveloppen met de kaarten en 
instructie. De kerstkaarten kunt u weer inleveren  in de bekende dozen tot en 
met 2 december a.s. Van harte aanbevolen! De opbrengst van de 
kerstkaartenactie wordt DV 8 december door enkele commissieleden naar 
Roemenië gebracht. 
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Oliebollenactie 

Het is nog vroeg, maar we willen ook aandacht vragen voor de heerlijke oliebollen en 
appelbeignets die u in december weer kunt bestellen! Bakker Klootwijk hoopt ze weer voor ons  
te bakken. Kwaliteit gegarandeerd!  

Helaas kunnen we dit jaar om verschillende redenen niet de ouderwetse appelflapjes bakken. 
We hopen op uw begrip daarvoor.  

Oudejaarsdag valt dit keer op maandag. Dan kunt u de lekkernijen weer afhalen bij de familie 
Oosterwijk, Amazone 199.  

Noteert u het alvast in uw agenda?  

Commissieleden 

Koos Bom heeft afscheid genomen van de Roemeniëcommissie. Zij heeft vele jaren, o.a. als 
notuliste , haar gewaardeerde bijdrage mogen leveren.  Dank daarvoor. 

Haar plaats is inmiddels ingenomen door Gert Jan Nelemans.   
Geen onbekende, ook niet wat Roemenië betreft, want hij heeft destijds tijdens een werkvakantie 
van ”Menora”-leden een bijdrage geleverd aan het opknappen van de pastorie van Szalard.  
Welkom in de commissie ! 
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