Diaconale Contactgroep Breda-Wismar-Arad.
Jaarverslag 2015.
In het afgelopen jaar kwamen de 9 leden van de Contactgroep, gevormd door de vertegenwoordigers van de 3 PKN
gemeenten in Breda (Wijkgemeente Breda M.-Z., de Evangelisch Lutherse Wijkgemeente en de Prot. Gemeente
Ginneken) 9x in vergadering bijeen. Dit ter voorbereiding van activiteiten die voortvloeien uit onze statutaire
doelstellingen en die we weer dankzij de steun en medewerking van vele sponsoren, gemeenteleden en
enthousiaste incidentele helpers voor een belangrijk deel hebben kunnen realiseren.
Dit jaar waren er twee wijzigingen in de samenstelling van de Contactgroep. Renate Junker (ELG) stopte met haar
taken en Annelies Poldervaart (PGG) trad nieuw toe.
Persoonlijke contacten Persoonlijke contacten met de zustergemeenten (Wismar sinds 1984 en Arad sinds 1996)
worden in onze statuten de belangrijkste basis genoemd. Het was ook dit jaar weer goed om te ervaren hoe we bij
de treurige gebeurtenissen in Arad een bemoedigende en ondersteunende hulp konden zijn.
Maandelijks werd u in de kerkbladen hierover op de hoogte gehouden. Zie in ’t kort hieronder:
De jaarlijkse Zomerontmoeting vond dit jaar plaats van 28 augustus – 1 september te Breda. Het thema voor
deze ontmoeting was “rivieren” en kwam gedurende deze dagen op diverse manieren aan de orde. We mochten in
totaal 18 gasten uit Wismar en Arad verwelkomen. Bijzonder was dat zich in de delegatie van Arad weer Ds.Bela
Tothpal bevond. Door zijn detentie kon hij een aantal jaren niet bij de zomerontmoetingen aanwezig zijn.
Gedurende het programma werden alle kerken/gemeentecentra van de deelnemende gemeentes aangedaan, en
overal werd de contactgroep bijgestaan door hulpvaardige leden van de gemeente ter plekke. Een kort overzicht
van de hoofdpunten van het programma:
- vrijdag 28 augustus, aankomst gasten.
- zaterdag 29 augustus, activiteiten rond de kerk van Ginneken waaronder een lezing over het waterbeheer in
Nederland. We bekeken dat ook in de praktijk bij een wandeling door het Markdal naar de stuw in de Mark.
Avondeten in de Johanneskerk gevolgd door een inhoudelijke gesprek over “rivieren”.
- zondag 30 augustus, kerkdienst en ontmoeting in de Johanneskerk. Helaas moest Ds. Bela Tothpal er van af zien
als predikant aan de dienst mede te werken. De schaduw van het ‘Berufsverbot’ hangt nog boven zijn hoofd en hij
vond het niet verstandig om te zichtbaar als predikant op te treden. Wel hield hij een emotionele rede om alle
gemeenteleden van de deelnemende gemeentes te bedanken voor alle steun aan hem, zijn gezin en zijn gemeente
tijdens de moeilijke tijd van zijn detentie. Daarna verplaatsing naar de Evangelisch Lutherse Kerk voor het
middagprogramma ‘lofprijzing en dans’. Het geplande bezoek aan de Evensong in de Grote Kerk ging helaas niet
door omdat de Raad van Kerken deze dienst moest afzeggen.
- maandag 31 augustus, bezoek aan Dordrecht en de Ark van Noach die daar afgemeerd lag. Na de Ark maakten
we in diverse groepen een stadswandeling in Dordrecht.
- dinsdag 1 september. Afscheid gasten met ‘Reisesegen’ door Ds. Postma.
Ter afsluiting is het nog op zijn plaats om te vermelden dat de financiën voor deze zomerontmoeting voor een
aanzienlijk deel bijeengebracht zijn door een groot aantal kleine en grote sponsoren uit de deelnemende gemeentes.
Allen hartelijk dank daar voor!
Ontwikkelingen in Arad: De belangrijkste is natuurlijk het einde van de detentie van Ds. Tothpal in september
2014. Na een aantal jaren waarbij de blik gericht was op het overeind houden van de gemeente zonder predikant en
de ondersteuning van het gezin Tothpal kan de blik voorzichtig weer op de toekomst geworpen worden. Zonder
daarbij uit het oog te verliezen dat het nog hoogst onduidelijk is of de Lutherse bisschop van zins is de
afgescheiden gemeente nu verder met rust te laten. Ook de juridische verwikkelingen van Ds. Béla Tothpal zijn
nog niet afgelopen. Tot op het moment van het schrijven van dit verslag is onbekend wanneer hij weer een eigen
inkomen mag verdienen. Duidelijk is wel dat hij dit zal moeten doen buiten de kerkelijke sfeer omdat zijn
gemeente eenvoudigweg niet de middelen heeft om hem een salaris van welke omvang dan ook te betalen.
Daarnaast staat hij ook nog steeds onder een ‘Berufsverbot’. Hij gaat proberen in zijn levensonderhoud te voorzien
als imker. De contactgroep heeft in 2015 tweemaal een directe verkoop van geproduceerde honing gehouden. De
eerste proefzending kwam in mei mee retour met het transport naar Arad en de tweede grote zending kwam naar
Breda tijdens de Zomerontmoeting. De opbrengst van deze directe verkoop bedraagt naar Roemeense maatstaven
een aantal maandinkomens.
Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de gemeente opnieuw dakloos is geworden. Het huurcontract van de
kerkzaal liep in 2015 af en de eigenaar wilde de huur dermate verhogen dat dit voor de gemeente niet op te brengen

was. Er is opnieuw gezocht en in het najaar is een nieuwe kerkzaal gevonden. Tegen een hoger huurbedrag dan de
oude kerkzaal, maar nog net binnen de mogelijkheden van de gemeente.
Het jaarlijkse werkbezoek aan Arad vond plaats van 6 – 10 nov. door 2 leden van het dagelijks bestuur.
Op vrijdag 6 november vlogen Mieke en Jack naar Timisiora, waar Ds. Béla Tothpal hen met de welbekende bus
opwachtte. De rit ging naar de nieuwe kerkzaal, waar weer vele gemeenteleden aanwezig waren voor de
begroeting. Samen werd de maaltijd gebruikt en nieuws uitgewisseld.
Zaterdag 7 november maakten Béla en Renata Tothpal met 8 gemeenteleden en de gasten een uitstap naar de
Hongaarse stad Szeged, vlak over de Hongaarse grens.
Zondag 8 november namen Mieke en Jack deel aan de kerkdienst en hadden beiden ook een aandeel in de liturgie.
Er waren zo’n 70 kerkgangers en ook de muziekgroep van de gemeente deed aan de dienst mee. Mieke sprak
namens de ondersteunende gemeentes in Breda een groetwoord uit. In de middag was er een kerkenraadsvergadering die ook opengesteld was voor gemeenteleden. Vele gemeenteleden van Arad spraken dank uit voor de
diaconale ondersteuning uit Breda. Zonder deze steun zou het overgrote deel van de diaconale activiteiten in Arad
niet uitvoerbaar zijn.
Maandag 9 november vonden de bezoeken plaats aan het Kindertehuis en het Bejaardentehuis die wij
ondersteunen. De positie van directrice van het Kindertehuis is vacant, zodat met een plaatsvervangster werd
gesproken. De behoefte aan vrijwel alle kleine hygiënische producten die wij als normaal ervaren blijft
onverminderd groot. Zeer blij is men met de 4 antidecubitusmatrassen die Breda via sponsoring heeft kunnen
schenken. In het Bejaardentehuis werd gesproken met directrice mw. Fira Popa. Ook in Roemenië is de trend dat
mensen die in een tehuis komen er relatief steeds slechter aan toe zijn, terwijl de bijdrage van de overheid eerder
daalt dan stijgt. Ook in het bejaardentehuis is dan ook een groot gebrek aan vrijwel alles wat wij in Nederland in
een verpleeginstelling als normaal beschouwen.
Dinsdag 10 november vlogen Mieke en Jack weer naar huis.
Arad/transport hulpgoederen/opslag In september deelde de burgerlijke gemeente ons mede waar wij al jaren
bang voor waren: dat wij onze opslag in de stal bij Bavel dienden te verlaten. En wel per 15 december. Jack en Rob
hielden een naarstige speurtocht naar nieuwe locaties. Uiteindelijk werden het er twee, want één locatie, die groot
genoeg was voor onze doeleinden en voor een gering bedrag of om niet gebruikt mag worden, bleek niet te vinden.
Vlak voor 15 december werd de inhoud van de stal met hulp van een aantal gemeenteleden overgebracht naar de
nieuwe locaties. Met weemoed nam de contactgroep afscheid van de stal die zo vele jaren gebruikt was. Het was
op zaterdag 30 mei achteraf bezien de laatste keer dat van hieruit, met assistentie van velen, de vrachtwagen van
Oldenburger Transport geladen werd met de ingezameld hulpgoederen voor Arad. Ook dit keer ging een groot
aantal matrassen mee voor het bejaardenhuis. Verder een breed scala aan allerhande hulpgoederen.
Sponsorbijdragen en acties In mei heeft weer de jaarlijkse acceptgiroactie voor ons algemene werk plaats
gevonden, met een mooi resultaat. Hiermee konden wij de gemeente in Arad weer het maandelijkse steuntje in de
rug geven voor de huur van hun kerkzaal en, niet in de laatste plaats, elke maand een bijdrage leveren voor de 20
voedselpakketten.
Er is in september nog een keer een extra oproep gedaan voor een bijdrage aan het fonds ‘Béla’ waaruit het gezin
Tothpal wordt ondersteund. Met wat dit opgeleverd heeft reikt het fonds tot begin 2016. We hopen dat Ds. Béla
Tothpal daarna weer eigen inkomsten mag verdienen en geen nieuwe actie voor het fonds meer nodig is. De
opbrengst van de jaarlijkse Cristingelactie in de Gemeente Ginneken was door een miscommunicatie aan een ander
goed doel toegezegd. De Diaconie van Ginneken bleek daarop bereid uit eigen middelen een vervangende bijdrage
aan de contactgroep te doen. Hiervan werden weer de nodige materialen voor de Kinderkerk in Arad aangeschaft.
De kinderen kijken hier ieder jaar weer naar uit!
Tot slot Wij zijn dankbaar voor de vele betrokken gemeenteleden, donateurs en sponsors waardoor het mogelijk is
onze contacten met de zustergemeentes een waardevolle inhoud te geven en om de kerkgemeenschap in Arad op
allerlei manieren te ondersteunen zodat zij in moeilijke tijden zich echt als kerk kunnen blijven profileren. Wij
hopen dat wij gezamenlijk, onder Gods zegen mogen blijven samenwerken aan de Bijbelse opdracht:
“Omzien naar elkaar”
17 april 2016,Pieter Harder

Wij danken U dat U mens geworden bent en als dienaar tot ons gekomen bent.
Wij danken U dat U ons Leven hebt gegeven op onze tocht door de wereld.
Wij danken U dat U ons een manier van leven hebt voorgedaan die wij navolgen mogen.
Amen.
(Slot van de voorbede, opgesteld door de mensen in Arad, die in de 3 zustergemeentes op Kerstmorgen gebeden werd)

