Hulp aan Roemenië
In 1990 zijn er twee reislustige jonge
dames uit onze gemeente op vakantie geweest naar het net “open”
Roemenië. De armoede in dit land
heeft grote indruk achter gelaten. Ze
dachten na over de vraag: “Kunnen
wij iets bijdragen om dit leed een
beetje te verlichten?”
In 1991 is het eerste hulptransport
georganiseerd naar het dorpje
Noslac, waar we tot op de dag van
vandaag nog contact mee hebben.
Deze kerkelijke gemeente is verbonden aan de ”Magyár Reformáta”,
deze bestond uit alleen maar etnische Hongaren.
Al snel na de eerste contacten bleek
dat de Hongaars Reformatorische
kerken al sinds 1600 nauwe banden
te hebben gehad met Nederland. Zij
bleken ook de Statenvertaling te gebruiken zoals wij die kennen (in het
Hongaars). Dat merk je vooral als we
samen een gedeelte lezen (zij Hongaars en wij Nederlands), wanneer je
precies tegelijk mee leest. Dit is te herleiden aan de namen in het te lezen
Bijbelgedeelte omdat deze nagenoeg
hetzelfde blijven en er alleen een verschil is in de taal. Geweldig toch.
Na bovenstaande is duidelijk dat
humanitaire hulp welkom was maar
vooral voor de Hongaren belangrijk
was en nog steeds is dat zij in het
“verre” Nederland “broeders en zusters” hebben in geloof en belijdenis.
De eerste transporten bestonden
hoofdzakelijk alleen uit kleding en
schoenen waar een enorm tekort aan
was in Roemenië maar dit werd al
snel uitgebreid met Bijbels tot op de
dag van vandaag. Deze worden gegeven bij belijdenis en (over)trouwen
door de predikanten.
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Huidige stand van zaken
De noodhulp is veranderd in gestructureerde hulp. Inmiddels werken we
samen. Op enthousiaste wijze hebben groepen mannen vanuit
de Beth-El kerk samengewerkt met de plaatselijke
gemeenteleden. Kerken
zijn (gezamenlijk) gerenoveerd.
We hebben inmiddels contact met drie gemeenten.
De leegstaande scholen
in Bethlenszentmiklós,
Márosnagylak en Kisbórósnyó die onder het
communisme in beslag
waren genomen, zijn verenigingsgebouwen geworden. In de wintermaanden
worden hierin ook kerkdiensten
belegd. De predikanten hebben hun
pastorale werk in de gemeenten verder uitgebouwd en verdiept.
Er wordt zorg aan de oude, zieke
mensen geboden die vaak onder
erbarmelijke omstandigheden thuis
op bed liggen. Financiële onder-

steuning wordt geboden aan de
allerarmsten. Het zorgen voor
elkaar binnen de kerkelijke en
plaatselijke gemeenten wordt
gestimuleerd. Kinderbijbelweken worden georganiseerd in
samenwerking met de Stichting
KOEN.
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Doelen van de
Roemenië werkgroep
1.

2.

3.

De dorpen waar
we contact mee hebben:
1.

2.

3.

Parohiâ Reformata Noslac
& Heria , Str. Scolii 105,
Jud. Alba Cod. 517515,
România.
(afstand vanaf Sliedrecht
1852 km.)
Parohiâ Reformata, Str.
Pompierilor 35, Loc. Sânmiclaus, Jud. Alba Cod.
517761, România
(afstand vanaf Sliedrecht
1913 km.)
Ds. Ratoni, Parohiâ Reformata , Loc. Borosneu Mic
Nr. 117, Jud. Covasna
Cod. 527041, România.
(afstand vanaf Sliedrecht
2106 km.)

Contacten onderhouden
en verdiepen, inhoud geven aan de gemeentecontacten.
Stimuleren en op verzoek
begeleiden bij het opzetten van diaconale zorg. Op
verzoek van de kerkenraad specifieke hulp verlenen op sociaal, financieel
en/of materieel gebied.
De predikanten ondersteunen bij hun ambtelijk
werk.

Plannen
voor de toekomst
Men wil in alle dorpen het jongeren- en
ouderenpastoraat
verder gestalte geven. Het diaconaat
wil men verder ontwikkelen en zo mogelijk een officieel
karakter geven. Met
Gods hulp en biddend om Zijn zegen
hoopt men dit te
kunnen realiseren.
De Roemenië-werkgroep zal veel aandacht besteden
aan de persoonlijke contacten in de dorpen en de nood
van de ouderen en gehandicapten. Ook zal regelmatig
contact zijn over het werk in de gemeente en op welke
manier er ondersteuning geboden kan worden. Het bemoedigen en zo nodig stimuleren en ondersteunen van
de predikanten en kerkenraadsleden bij het uitoefenen
van hun ambten is ook een belangrijk taak.
Leen Boelen,
Peter Heijstek,
Anne de Jong en
Baltus de Ruijter

Meer info? Zie www.Bethel-sliedrecht.nl
internationale contacten Roemenië comité
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