
Zeewolde, 3 oktober 2013 
 
Geachte vrienden van Prothumia, 
 
Via deze brief willen wij u op de hoogte houden van onze laatste activiteiten in 
Roemenië. Van 10 tot 17 september waren wij in Tinca, waar we aanwezig 
waren bij de dankdienst van Martha Berke. Zij was in augustus getrouwd in 
Boedapest, en om alle vrienden en familie in Roemenië te laten delen van deze 
belangrijke gebeurtenis waren ook wij uitgenodigd. Aangezien wij in juni er 
twee weken geweest waren, zagen we er een beetje tegenop om weer die 
lange reis te maken. Maar deze keer ging dit allemaal wat vlotter, om 9 uur met 
Wizz air vanaf Eindhoven en geland in Debrecen om 11 uur. Daarna 1,5 uur met 
de auto en zie daar we waren in Tinca. Dit alles voor een prijs wat je niet voor 
mogelijk houdt. We spraken een Hongaars echtpaar, die voor € 40 deze retour 
vlucht hebben gemaakt. Onze reis koste wat meer, maar voor dit geld kun je 
niet meer met de auto gaan. 
 
Tijdens ons verblijf hebben we naast de feestelijke activiteiten, gewerkt, en 
waren we in de gelegenheid om alle werkzaamheden van de afgelopen 
maanden te bekijken. De wasruimte ziet er wel heel mooi uit, de was machines 
zijn op een verhoging geplaatst wat het werken vergemakkelijkt. In de 
aangrenzende ruimte is een droogkamer gerealiseerd, waar bij de was via een 
groot rek omhoog gehesen kan worden. De ruimte daarnaast is een strijkruimte 
geworden. Het is voor de dames die dit werk doen een enorme verbetering, en 
doen dit werk met groot plezier. 
 
Vervolgens is er een afdak gemaakt, zodat het hout voor de kachel droog 
opgeslagen kan worden. Een belangrijke ingreep, het is een must voor deze 
grote kachels dat er droog hout wordt gebruikt. Berke Sándor heeft mede door 
een gift van de diaconie van de Christelijke Gereformeerde kerk te Huizen, een 
grote partij hout kunnen kopen, De eerste twee jaar hopen ze hier mee vooruit 
te kunnen. 
Ook de grote boiler die verwarmd wordt door een aantal zonnepanelen op het 
dak van het bejaardentehuis heeft in de afgelopen zomer gezorgd dat de 
keuken en 2algemene badkamers hier van gebruik hebben gemaakt. Het is 
mooi dat ook in de winter deze productie gewoon door gaat. 
 
Er waren nog 3 kamers die niet helemaal vochtvrij waren, ook hier zijn voorzet 
wanden geplaatst, alles weer geschilderd en gesaust, het was een plaatje. 



Over de partytent die we in het voorjaar hebben gekocht, waren de ouderen 
heel blij, en is door de warme zomer ieder dag gebruikt. 
Ook de begraafplaats wat eigendom is van de kerk, ziet er weer perfect uit. 
Berke Sándor heeft de bouwval gesloopt en een kleine woning gemaakt voor 
een gezin, die het onderhoud verzorgen en toezicht houden. Ook de aula een 
voorschrift van de overheid, is regelmatig gebruikt, waar bij het koelelement 
van Begrafenis ondernemer J. Rebel uit Huizen deze zomer goede diensten 
heeft bewezen. Pijnlijk was het te horen dat deze investering op de Roemeense 
begraafplaats wel worden gesubsidieerd, maar helaas gold dit niet voor de 
Hongaarse begraafplaats. Dit grote probleem geld ook voor het 
bejaardentehuis, regelmatig nieuwe voorschriften van de overheid, de 
belastingen dienen op tijd betaald te worden anders zijn er grote problemen, 
maar van enige steun van de overheid is geen sprake. Daarom ieder jaar is het 
worsteling om de exploitatie van het Verzorgingstehuis rond te krijgen. Iedere 
dag is het voor deze mensen een trauma te moeten leven in een land wat voor 
1920 hun land Hongarije was. 
 
Ten slotte werd mij de totaal afrekening overhandigd van het grote bedrag van 
10.000 € wat wij in het voorjaar hebben overgemaakt. De boekhouder van het 
Verzorgingstehuis heeft hiervan een keurig overzichtelijk werk gemaakt, 
compleet met alle afleveringsbonnen van gemaakte kosten.  
  
Berke Sándor en zijn vrouw Katinka, maar ook alle bewoners van dit tehuis zijn 
bijzonder dankbaar dat al deze werkzaamheden konden gerealiseerd worden. 
Ook wij hadden nooit kunnen denken, dat in een tijd van crisis zoveel geld is 
binnengekomen. Dit tehuis kan blijven bestaan door giften uit het westen. 
Hoelang dit nog duurt, is een belangrijke vraag. We zijn in de eerste plaats de 
Heere, maar ook alle gevers die ons dit jaar weer gesteund hebben heel 
dankbaar.  
 
Hartelijke groet, 
 
Leida en Gert 
 


