
Na lange ti jd weer een nieuwsbrief voor u!  Na een bewogen jaar staan
opnieuw de eindejaar acties weer voor de deur.  Corona is  onder ons en de
besmettingen nemen fl ink toe.  In Roemenië verspreidt op dit  moment het
Coronavirus zich ook in een rap tempo. Een avondklok is  weer ingevoerd in
verschillende steden en dorpen.  Dit zal  ongetwijfeld,  met de winter voor de
deur,  zi jn weerslag hebben op de gemeente van Szalard en Paleu én de
kinderen in Casa Perla.  

Hoe gaat het in Szalard?

Het lijkt er op dat de gemeente in Szalard onder leiding
van ds. Botond Varga steeds meer op ‘eigen benen’ komt
te staan. Een mooie ontwikkeling. Zij hebben uit eigen
middelen een gemeenschapshuis bij de kerk gebouwd. De
gemeente vindt het fijn om de contacten te blijven
onderhouden met onze gemeente. We nemen hen daarom
ook mee in de kerstkaartenactie.  

Gemeente van Paleu

‘Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens
vertrouwen de HEERE is’. 
Zo begint de mail van ds. Laci Lászlo Köteles. Zo doet hij in alle
bescheidenheid en afhankelijkheid, samen met zijn vrouw zijn
werk in de gemeente van Paleu. 
We hebben hem gevraagd waarin hij ondersteuning wenst van
onze gemeente. Met schroom heeft hij aangegeven dat er
onder andere voor het komend winterseizoen € 3.000,- nodig
is om de kerk en de gemeenschapsruimten warm te houden.
Daarvoor is de opbrengst van de diaconiecollecte bestemd.
Op dit moment is nog niet bekend wat het resultaat is van
deze collecte. 
De opbrengst van de gesprekskringen 2019-2020 wordt
besteed aan stoelen voor de bibliotheek. Aanvankelijk zou dit
besteed worden aan boekenkasten, maar daar heeft de
gemeente zelf in voorzien. Mooi!
Verder moet de komende jaren het binnenwerk van de toren
aangepakt worden en het pijporgel moet nodig een
restauratiebeurt krijgen. We houden contact met ds. Köteles
om daar waar mogelijk vanuit onze gemeente een bijdrage te
leveren. We houden u graag daarvan op de hoogte. 
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Ontwikkelingen in Codlea: Casa Perla

Er zijn zorgen over het voortbestaan van de
huiswerkbegeleiding aan de Roma-kinderen. 
Er zijn op dit moment ongeveer 70 kinderen (7
tot 14 jaar) die huiswerkbegeleiding krijgen (en
een maaltijd) van 1 leerkracht: Oana. Covid-19
heeft zijn sporen achtergelaten. De
huiswerkbegeleiding heeft gelukkig met
beperkingen door kunnen gaan, dank zij de
creativiteit en betrokkenheid van Oana. 
Mooi zou zijn als de begeleiding van de
Romakinderen met meerderen gedaan kan
worden. De financiën laten dit niet toe. Er
komen wel giften binnen, maar deze zijn
gelabeld voor andere bestemmingen, zoals
bijvoorbeeld het bevorderen van hygiëne. Het
loon van Oana ligt ver onder het minimum (per
maand bruto € 770, netto € 450,-).
Onze commissie onderzoekt in hoeverre wij
fondsenwerving kunnen starten voor Casa
Perla door geïnteresseerden de mogelijkheid
te bieden om structureel een gift over te
maken. U hoort daar op termijn meer van. 
Onze commissie heeft voor de komende
winter een bedrag gereserveerd voor
stookkosten van Casa Perla.

Eindejaarsacties

D.V. zondag 14 november ontvangt u weer  kaarten (met uitleg) om mee te
doen aan de kerstkaartenactie en hoe u daar aan mee kunt doen! Als de
coronamaatregelen het toestaan willen we de kaarten weer uitreiken of
plaatsen in de kerken om mee te nemen. 
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