
 

In deze nieuwsbrief brengen we u weer op de hoogte van het reilen en zeilen in onze 
zustergemeenten Paleu en Szalard.  
Ook de geldwervingsactiviteiten, zoals de kerstpakketten- en oliebollenactie, komen uiter-
aard aan de orde. En verder is er fantastisch nieuws wat betreft de ”wijkzaal” van Paleu. 

Eindejaarsacties 2018 

De kerstpakkettenactie leverde het mooie financiële resultaat op van 10.415 Euro. 
Er zijn meer dan 650 kaarten ingeleverd en naar Roemenië gebracht, waar deze met het 
bijbehorende bedrag zijn overhandigd aan de kerkenraden van Paleu en Szalard. Zij 
zullen zorg dragen voor een eerlijke verdeling. We hebben door deze actie weer veel 
gezinnen en alleenstaanden in Palau en Szalard met pakketten mogen verblijden of op 
andere wijze kunnen ondersteunen om de winter door te komen. 
Ieder jaar mogen we ons weer verheugen vanwege de prachtige opbrengst. Alle gevers 
daarvoor hartelijke dank. Bovenal dank aan de Heere, die de harten neigt.  

Ook de oliebollenactie was weer een succes.  
Op oudejaarsdag j.l. wisten velen van u, jong en oud, weer de weg te vinden naar de 
Amazone 199, om de bestellingen van oliebollen en appelbeignets op te halen. (zie foto’s) 

De heerlijke oliebollen van bakkerij Klootwijk gingen snel van de hand. In totaal 
(bestellingen en losse verkoop) zijn 8150 oliebollen en 2450 appelbeignets verkocht.  
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Helaas konden we deze keer, om diverse redenen, niet de ouderwetse appelflapjes in 
bestelling nemen. Logistiek en organisatorisch zou dat te grote problemen gaan 
opleveren.  
We hebben wel gemerkt dat de vraag naar die lekkere flapjes zodanig groot is, dat we 
overwegen om dit komend jaar, bij leven en welzijn, toch weer te gaan doen. Over de wijze 
waarop zullen we de komende tijd gaan nadeken. 

De organisatie van de actie liep als vanouds en alle inspanningen van de vele vrijwilligers 
leverden het totale netto bedrag op van € 3249,- !  Een heel mooi resultaat.   
Alle  kopers, medewerkers en sponsoren hartelijk dank !! 

Keuken voor Paleu 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de plannen van ds. Laci Köteles voor 
de wijkzaal en aangrenzende ruimten. 
Inmiddels zijn daarvan wijkzaal en de slaapverdieping daarboven klaar. 
In de slaapruimten kunnen 16 personen logeren, bijvoorbeeld groepen jongeren die gaan 
meewerken aan diaconale projecten. De zaal zal ook nog als bibliotheek worden ingericht.  
De pastorie is ook helemaal klaar en het hele gebouw is comfortabel geïsoleerd. 
Het verzoek in de vorige nieuwsbrief met betrekking tot een goede keuken heeft er toe 
geleid dat er een compleet nieuwe keuken, inclusief apparatuur, is aangeboden. Een 
super verrassing !!  
Tijdens onze decemberreis is de keuken ingemeten en is alles verder doorgesproken, 
waarna de bestelling is geplaatst.  
Inmiddels is er ook een sponsor gevonden voor het transport van de keuken naar 
Roemenië.  
U zult begrijpen dat er grote vreugde is bij de commissie, maar niet in het minst bij onze 
vriend en broeder ds Köteles en zijn kerkenraad: ”Het is een besturing en geschenk van 
God”.  

Als straks de keuken is gerealiseerd, moet deze ook nog worden ingericht met ”potten en 
pannen”, zodat groepen kunnen worden ontvangen of tijdens vergaderingen koffie, thee of 
een lunch kan worden geserveerd. 
Kent u een bedrijf, school of kantine, die afstand doet van de keuken- of kantine-
inrichting ? Laat het ons weten.  
Sponsoren en/of giften en aanbiedingen of tips hiervoor zijn natuurlijk zeer welkom. 

 
Bezoek Szalard en Paleu 

In december hebben Piet Theunisse, Ben de 
Looff en Teus Oosterwijk Paleu en Szalard 
bezocht om de opbrengst van de kerst-
pakkettenactie en de kaarten te overhandigen 
(zie foto).   
Bij beide predikantsgezinnen zijn ze allerhar-
telijkst ontvangen en in beide gemeenten 
hebben ze een kerkdienst bijgewoond.  
Een van de ouderlingen is opgetreden als tolk, 
zodat de prediking, die uiteraard in het 
Hongaars werd gedaan, goed te volgen was.  
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In Szalard hoorden we dat Ds. Boti Varga en zijn vrouw Zsuzsa in verwachting zijn van 
hun derde kindje. 
Laci en Andrea Köteles en hun twee geadopteerde kinderen maken het ook goed. 

Beide zustergemeenten laten u hartelijk groeten en hebben ons gevraagd om de dank 
over te brengen voor alles wat wij voor hen en voor elkaar mogen doen en betekenen. 

Verantwoording Algemene Diaconie 
Onze commissie valt geheel onder de verantwoording van de Algemene Diaconie van de 
Hervormde Gemeente en heeft daardoor ook de ANBI-status. Dat schept enerzijds 
verplichtingen vanwege diaconale instemming met het beleid van de commissie, maar 
anderzijds zijn daardoor uw giften aftrekbaar voor de belasting. 

Van de penningmeester 

Het financieel jaarverslag van 2018 is opgemaakt. Kascontrole heeft inmiddels ook 
plaatsgevonden en het verslag is aangeboden aan de Algemene Diaconie. 
Als u inzage wilt in het jaarverslag, kunt u contact opnemen met de penningmeester, Piet 
Theunisse. 

Commissie: 

Commissie “Hulpactie Roemenië” 

Diaconie der Hervormde Gemeente Dordrecht Holland

Voorzitter 

Secretaris 
Penningmeester 
Lid 

Lid 
Lid

C. van Utrecht 

T. Oosterwijk 
P.W.Theunisse 
G.J. Nelemans 

Mw. L. Reedeker 
A.Soare

078 6144622 

078 6163861 
078 6311840 
078 7151687 

078 6137077 
078 3150280

teus@oosterwijkbrandpreventie.nl 
rekening: NL20 INGB 0000105099
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            Kerk van Szalard 
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