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Transporten

›

Marta Pap
In het voorjaar kregen we deze reactie van
Marta Pap, nadat het transport was
gearriveerd met onder meer
voedselpakketten voor meerdere
gemeenten. Via Marta Pap komt het voedsel
bij de andere dominees terecht.
Marta Pap: “God zij dank, vanmiddag was
alles uit- en ingepakt, en alle dominees
hebben hun deel getransporteerd. Alles is
goed als het einde goed is. Hartelijke
groeten, Marta”

Verpleeghuis Agape
Ook bedankte Marta Pap namens
het verpleeghuis Agape: “Namens
onze Stichting Agape wil ik de
Stichting Sarfath voor jullie
materiële hulp van harte bedanken.
Wij hebben de 32 dozen voedsel,
incontinentiemateriaal en de twee
mooie kasten voor knutselspullen
ontvangen. Dankzij jullie Stichting is
de voorraadkamer van het tehuis
vol met basisvoedsel en de wasserij
is vol met luiers. En onze
godsdienstlerares vond het ook erg
leuk om zulke nuttige kastjes te
mogen gebruiken. Gods zegen is
toegewenst! De hartelijke groeten
van Marta Pap.”

Theologische Universiteit Cluj

Nutridrink

Attila Kelemen van de Theologische Universiteit in Cluj schreef deze brief
waarin hij vertelt over een nieuw project. Onze voedselhulp komt hierbij goed
van pas. Ook hebben we warme kleren en dekens kunnen geven.

Dominee Nagy ZsoltAttila uit Valea Crissului
schreef deze
bedankbrief. Hij krijgt
Nutridrink voor zijn
zoon. Deze krijgen we
van huisartsen, een
ziekenhuis en van
diëtisten.

“Beste Sarfath-vrienden!

Met de financiële hulp van de diaconie vanuit Urk is het evangelisatiewerk
van onze studenten tussen de daklozen van Cluj (40-60 mensen) vorige week
begonnen. Vandaag heb ik de eerste evaluatievergadering met de studenten
gehad. Zij zijn heel enthousiast. De studenten hebben een auto voor deze
doelstelling gekregen. Zij gaan twee keer per week dit mooie werk doen. Een
keer gaan zij met brood-eten (sandwich, thee en koffie) de daklozen
opzoeken en de andere keer nemen zij warm eten van de kantine van ons
Instituut. Tegelijk zorgen de studenten ook voor een geestelijke maaltijd. De
verkondiging bereiden zij voor en doen zij in twee talen omdat er ook
Roemeense daklozen aanwezig zijn. Een aparte en heel belangrijke activiteit is
het kinderwerk (liedjes en Bijbelse verhalen) in de kring van de dakloze
kinderen.

“Beste vrienden!

De studenten zijn van plan ook voor warme kleren en dekens te zorgen en
straks uit te delen. Als de koude nachten aankomen, worden deze dingen ook
van groot belang. En ook hiervoor wil ik jullie steun vragen. Als jullie wat kans
zien om warme kleren, schoenen en dekens te verzamelen en mee te geven
met een transport die hierheen komt, doen jullie het maar alstublieft! De
studenten zijn in hun goede projecten nog steeds afhankelijk van de helpende
handen van onze goede broeders en zusters vanuit het buitenland.

Bedankt dat jullie nog
steeds zorgen voor
onze gemeente en ons
gezin. We willen
bedanken voor de hulp
aan onze zoon Mark. Hij
is erg blij dat hij weer
de Nutridrink krijgt. We
hebben de vorige set al
opgemaakt (Mark heeft
een soort
taaislijmziekte en
daarom krijgt hij de
Nutridrink, red. Soms
voelt hij zich niet lekker
als het koud weer is. Hij
voelt zich beter in de
zomer als het lekker
warm is).

Ik hoor graag wat jullie reactie hierop is.

God zegent jullie!

Vriendelijke groeten,
Attila”

Nagy Zsolt- Attila”

Jullie kunnen zien dat naast de al bestaande projecten (eten brengen voor
arme en oude mensen) een nieuw project komt waarvoor jullie voedselsteun
ook gebruikt kan worden.

Kiss Karoly
Dominee Kiss Karoly verstuurde dit bericht.
“Heel hartelijk bedankt voor het laatste transport, in de naam van de weeskinderen, padvinders,
kerkgemeente en burgerlijke gemeente. Het was alles heel welkom en het was allemaal waardevol en goed
bruikbaar. Hartelijke groeten en altijd met dankbaar hart, Károly.”

Moldavië
Inge Jose Smelik
Sinds kort helpen we ook in Moldavië. Inge Jose Smelik
is daarbij onze contactpersoon.
Met het eerste transport brachten wij rolstoelen,
looprekken, spalken, aangepaste schoenen,
incontinentiemateriaal, postoelen, hoog-laag-bedden,
matrassen, maar ook kleding, voedsel en
schoolmeubelen voor een lagere school.

›

Sponsordominees

›

Project vernieuwd
Sarfath heeft het project van de sponsordominees vernieuwd. We willen
nieuwe dominees een kans geven. Verder kijken we of dominees die al hulp
kregen, deze nog nodig hebben. Dit gebeurt in overleg met Marta Pap en
Balaj Zoltan in Roemenië. We hopen dat kerken in Nederland één of
meerdere dominees willen ondersteunen.
Vitus Bulbuk István is een nieuwe predikant die wordt ondersteund door de
kerk van Capelle aan den IJssel Noord. Hij is sinds 2011 dominee in het dorp
Aiton. Sindsdien is het kerkleven gaan bloeien. Daarvoor gingen weinig
mensen naar de kerk en waren er nog geen Bijbelstudies. De dominee is
getrouwd met Emese en samen hebben ze een zoontje, Aron.

Help ons, zodat wij kunnen
helpen.

Gironummer
NL57INGB0006318059
Hartelijk dank voor uw
hulp,
namens Stichting Sarfath,
Lehel Tunyogi
Dominee Lehel Tunyogi uit Fodora schreef deze reactie:
“Heel erg bedankt voor het feit dat u doorgaat met ondersteunen van onze
gemeente. In elk geval wens ik u veel zegen voor uw activiteiten en ik
waardeer het zeer dat u ons al zo veel jaren helpt.”

Studenten Theologische Universiteit
Ook twee studenten van de Theologische Universiteit in Cluj lieten van zich
horen: “Mijn naam is Dávid Adorján, ik ben student aan het Protestantse
Theologie instituut in Cluj, in het derde jaar. Ik wil u graag bedanken voor
de ondersteuning die u mij hebt gegeven. Ik kom uit een familie van 6
personen. We hebben het niet breed, maar we redden ons. Nogmaals
bedankt, ik beloof het geld te gebruiken voor de dingen die ik nodig heb op
de universiteit. Gods zegen op uwe leven, Dávid Adorján.”
“Hallo! Mijn naam is Samuel Balogh, ik ben een eerstejaars student aan de
Theologische Universiteit in Transsylvanië. Ik wil u bedanken voor de
financiële hulp. Het helpt me veel in mijn studie. Dus nogmaals heel erg
bedankt, en ik hoop dat God het op één of andere manier aan u wilt
teruggeven!”
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