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Jaarverslag 2016.
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) 7x 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 was er één wijziging in de samenstelling van de Contactgroep. Wieger van Dijk (diaken, PGG) nam
afscheid omdat hij door verhuizing geen deel meer van de gemeente en kerkenraad van Ginneken uitmaakt. Er is in
2016 nog geen opvolging voor hem gevonden door de Diaconie van de PGG.
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 gebeurtenissen in Arad een bemoedigende en ondersteunende hulp konden zijn. Maar er was ook vreugde door
de intrede van een nieuwe predikant in Wismar, na een langdurige vacante periode door ziekte en emeritaat van de
vorige predikant.
Maandelijks werd u in de kerkbladen hierover op de hoogte gehouden. Zie in ’t kort hieronder:
De jaarlijkse Zomerontmoeting vond dit jaar plaats van 19 - 23 augustus te Wismar. Het thema en de rode draad
door de ontmoeting heen was “De zee”. Een thema dat natuurlijk uitstekend past bij de oude Hanzehaven die
Wismar is. De delegatie uit Breda telde ditmaal zeven leden, waaronder ds. Ton van Prooijen die voor het eerst
mee ging naar Wismar.
Een overzicht van het progamma van de Zomerontmoeting:
- vrijdagmiddag 19 augustus: aankomst in Wismar. Ontvangst van alle gasten in de Neue Kirche.
- zaterdagmorgen 20 augustus: verdieping aan de hand van teksten uit Jona
- rest van de zaterdag: bezoek aan het eiland Poel. In de oude kerk vervolg op Jona na inleiding door ds. Markert.
- zondagmorgen 21 augustus: kerkdienst in drie talen en met twee officiële voorgangers (ds. Thorsten Markert van
Wismar en ds. Ton van Prooijen) en een onofficiële met ds. Bela Tothpal, want hij moet nog steeds oppassen dat
hij de bepalingen van zijn ‘Berufsverbot’ niet overtreed. Officieel kan hij alleen optreden als ouderling. Het
Avondmaal in de dienst werd gevierd met brood en wijn uit Arad.
- zondagmiddag: bezoek aan Schloss Bothmer.
- zondagavond: Gemeindefest met gemeentezang wederom in drie talen.
- maandag 22 augustus: bezoek aan Schloss Willigrad.
- maandagavond: gesprek over de ontwikkelingen in de drie gemeentes. Hoewel heel verschillend, zijn er ook
zorgen die we delen, zoals de teruggang in het aantal gemeenteleden en de financiën.
- dinsdagmorgen 23 augustus: afscheid en Reisesegen.
Ontwikkelingen in Arad: Vanaf het begin van de breuk met de bisschop hebben de kerkenraad van Arad en ds.
Tothpal gedacht dat als zij de diverse juridische termijnen maar zouden uitzitten zonder al te veel kabaal te maken
zich de situatie daarna zou normaliseren. Inmiddels blijkt dat bisschop Adorjani en zijn rechterhand in Arad, pastor
Jacob, het er niet bij laten zitten. Zij blijven proberen gemeente en predikant te dwarsbomen. En het rechtssysteem
in Roemenië blijkt tot nog toe daarvoor de mogelijkheden te bieden. Wat de bisschop hierbij drijft is voor ons
onbegrijpelijk. Het kost de kerk alleen maar geld en Christus wordt hiermee naar ons inzicht zeker niet gediend.
Het heeft de kerkenraad van Arad in elk geval doen besluiten om de politiek van stilte te verlaten en weer naar
buiten te gaan treden. Men wil weer gaan werven voor de gemeente, zowel voor wat betreft gemeenteleden als
voor wat betreft de activiteiten van de gemeente. Voor ds. Tothpal persoonlijk betekent het dat hij er niet binnen
afzienbare tijd mee kan rekenen weer officieel als predikant actief te kunnen worden in Roemenië. Behoudens
wijzigingen in de politiek van de officiële Roemeense Evangelisch Lutherse Kerk of wijzigingen in het Roemeense
rechtsstelsel zou deze situatie wel eens tot aan zijn emeritaatsleeftijd kunnen voortduren. Hij richt zich er dan ook
op volledig in het levensonderhoud van zijn gezin te kunnen voorzien via het imkersbedrijf, dat formeel op naam
van zijn vrouw Renata staat, en aanverwante activiteiten. Wat de toekomstverwachtingen voor de gemeente zijn
valt nu nog niet te overzien.
Het jaarlijkse werkbezoek aan Arad vond plaats van 4 – 8 nov. door 2 leden van het dagelijks bestuur. Op
vrijdag 4 november vlogen Mieke en Jack naar Timisoara, waar Ds. Béla Tothpal hen ophaalde. Na aankomst in

Arad werden zij traditiegetrouw in de kerkzaal begroet door een flink deel van de gemeente. Samen met de
gemeenteleden werd de maaltijd gebruikt.
Zaterdag 5 november werd met het gezin Tothpal en een aantal gemeenteleden een uitstapje gemaakt naar Mako,
een stad net over de Hongaarse grens.
Zondag 6 november besloten Mieke en Jack niet alleen de Hongaarstalige dienst om 10.00 uur, maar ook de
Roemeenstalige dienst om 9.00 uur bij te wonen. Dit leidde bij de Roemeenstaligen tot grote vreugde, want
symbolisch blijkt hieruit dat zij er ook echt bijhoren. Geen vanzelfsprekendheid in de Roemeense Lutherse Kerk
waartoe voornamelijk etnisch Hongaren behoren. Mieke sprak in beide diensten een groetwoord uit Breda uit.
In de middag was de inmiddels vaste combinatie van kerkenraadsvergadering en gemeentevergadering. Ook
gewone gemeenteleden waren in de gelegenheid om hun zorgen en vreugden met de gasten te delen. Ondanks alle
zorgen op politiek en financieel niveau gaat er ook heel veel goed in deze kleine gemeente. Het is goed om te horen
hoe deze gemeente ondanks alles de zorg voor elkaar, maar ook voor behoeftigen buiten de gemeente gaande weet
te houden. En dat de steun uit Breda hierbij nog steeds noodzakelijk is en zeer gewaardeerd wordt.
Maandag 7 november werd een bezoek gebracht aan bejaardenhuis en kindertehuis.
Directrice mw. Fira Popa vertelde over de situatie in het bejaardenhuis. Die heeft enige parallellen met de
ontwikkeling in de verpleegsector in Nederland. De indicatienormen worden ook daar steeds hoger, met als gevolg
dat de gemiddelde conditie van de bewoners steeds slechter wordt en zij gemiddeld meer hulp nodig hebben. Ook
net als in Nederland houden de bijdragen van de overheid daar geen gelijke tred mee. Maar zaken die in
Nederlandse verpleeghuizen nog vanzelfsprekend zijn ontbreken in Roemenië of zijn van zo’n slechte kwaliteit dat
ze eigenlijk onbruikbaar zijn. De steun uit Nederland wordt dan ook zeer gewaardeerd.
In het kindertehuis was een bestuurlijke ontwikkeling. Andrea die wij jaren kenden als assistente van de directrice
bleek inmiddels bevorderd tot directrice. Zij sprak dank uit voor alle zaken die met het laatste transport voor het
kindertehuis waren meegekomen. Bij de rondleiding zagen Mieke en Jack allerlei zaken in gebruik die door Breda
geschonken zijn, soms zelfs al vele jaren geleden. De behoefte aan hulp blijft onverminderd groot en namens de
gemeente Breda konden Mieke en Jack toezeggen dat wij naar vermogen zouden blijven steunen.
Dinsdag 8 november vlogen Mieke en Jack weer naar huis. Gewapend met een lange lijst van hulpverzoeken van
gemeente, bejaardenhuis en kindertehuis. Lezers van de diverse kerkelijke publicaties in Breda zijn daar
ongetwijfeld al veel van tegenkomen bij de hulpverzoeken van de Diaconale Contractgroep.
Arad/transport hulpgoederen/opslag In 2016 was onze opslag verdeeld over twee locaties. Niet ideaal, maar we
moeten het er mee doen. Ook de afstanden zijn groter dan naar de stal die we tot eind 2015 hadden. Die lag relatief
om de hoek bij Oldenburger Transport waar onze sorteerlocatie is. Maar ons transportteam bestaand uit Rob en
Jack houdt tot nog toe manmoedig stand. Op zaterdag 28 mei werd wederom met assistentie van vele handen de
vrachtwagen voor Arad geladen. Het was even wennen met de nieuwe opslaglocaties, maar uiteindelijk bleek het
toch sneller te gaan dan het transportteam gedacht had. Het transport heeft ook voor een flinke financiële meevaller
gezorgd. Vanwege de veiligheidsvereisten van de retourlading kon Oldenburger niet met een eigen
vrachtcombinatie rijden, maar moest die geleend worden. Toen de partij waarvan die geleend werd hoorde van het
doel van de trip bood die spontaan aan om de helft van de brandstofkosten te sponsoren. Uiteraard waren wij daar
zeer blij mee.
Sponsorbijdragen en acties In mei 2016 werd de sponsoractie voor het gezin van ds. Tothpal afgesloten. Deze
actie was opgezet om het gezin door de periode van de detentie van ds. Tothpal te helpen. In deze tijd had het gezin
behalve de inkomsten van Renata Tothpal als parttime lerares geen enkele vorm van inkomsten. In Nederland een
ondenkbare situatie, maar in Roemenië heel normaal. Iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen nogmaals heel
erg bedankt. Een deel van de inkomsten van het gezin Tothpal na mei kwam uit de verkoop van potten honing in de
Bredase kerken. Deze actie liep heel goed en in totaal zijn meer dan 400 potten honing verkocht.
De brieven voor de jaarlijkse donateursactie voor het algemene werk van de Contactgroep zijn verzonden vanaf 24
mei. De totale inkomsten uit deze actie èn spontane giften bleek uiteindelijk zelfs hoger dan de penningmeester
begroot had.
Tot slot Wij zijn dankbaar voor de vele betrokken gemeenteleden, donateurs en sponsoren 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. Wilt u
nog meer lezen? Zie op de website http://protestantsegemeentebreda.nl/index.php/diaconie/wismar-arad-breda
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