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Masina Marton kan weer vooruit met zijn scootmobiel
Dominee Szegedi Laszlo kwam in maart 2012 met een verzoek: Masina Marton, een jong lid van zijn gemeente, heeft sinds zijn
geboorte een ernstige vorm van Multiple Sclerose en is verlamd. Hij heeft een soort scootmobiel en ging vaak met zijn hond erop
uit, maar de accu’s konden niet meer opgeladen worden en Marton zat maanden thuis. Szegedi Laszlo: “Wij kunnen hier nergens
het type accu kopen. Kan Sarfath helpen?” Met de zending van eind april zijn de accu’s meegegaan en nu rijdt Marton samen met
zijn hond weer overal naartoe.

Dominee Nagy Tibor uit Kide
Deze dominee, schreef in november een hele lange brief over de geboorte
van zijn dochter, over het aanbrengen van verwarming in de kerk en over de
lange droogte waardoor de waterput leegstond en er een tekort aan water
was. Hieronder een klein fragment uit de brief:
“We would like to express our gratitude to all the people involved in the
programs of Sarfath. Your assistance and your aid to our congregation but
also to me and my family is a true testimony of biblical Christianity. You make
our lives better not just through the material support you give us, but also
through the love and friendship which comes with everything you do for us.
God bless you, your family, your congregations, and all the people involved in
helping the people of Kide. With love, Tibor S Nagy.”

Verder in deze Nieuwsbrief:
 CenterParcs doet weer mee
 De zoon van dominee Nagy Zsolt Attila heeft taaislijmziekte
 De voedselactie bij de PLUS
 14 studenten studeren af op de TU en krijgen meubels
 Waar gaan de transporten in 2012 naartoe?
 Dominee Nagy Tibor en de sponsordominees van Capelle Zuid-West
 McGregor geeft aan Sarfath
 Dominee Pataki Levente, gesponsord door de kerk Capelle-Noord
 Dominee Csasz Csaba, de sponsordominee van Amersfoort-Zuid

Dominee Pop Levente uit Comandau
Ook van Pop Levente kregen we begin april een reactie dat de voedselpakketten en kleding waren aangekomen:
“I would like to thank you in the name of my congregation for the helping packages. For the people from Komandó it was a very hard
winter. At the beginning of January the snow came to our village, and we still have... It was very difficult for the congregation
members, families because of the big snow (1.50 m-2.00 m) the people could not work in the forest. So this food packages helped
everybody a lot. Thank you again. God bless your work. Pop Levente.”
Niet alleen de winter was moeilijk, maar ook de zomer. Mensen konden door de weersomstandigheden niet werken, waardoor ze de
dominee niet konden betalen. Pop Levente is daarom blij dat hij door Sarfath financieel ondersteund wordt.

Nutridrink als hulp
Het zoontje van dominee Nagy Zsolt-Attila uit Valea
Crissului heeft een taaislijmziekte. Hij heeft daarom
Nutridrink nodig. Via een huisarts in Capelle aan den IJssel
kon Sarfath honderd flesjes Nutridrink krijgen, omdat een
patiënt van de huisarts hiervoor allergisch bleek te zijn. De
dominee in Roemenië heeft de Nutridrink ontvangen en zijn
zoontje heeft er baat bij. Zijn reactie:

Voedselacties PLUS Capelle en Rozenburg
Tijdens de voedselactie dit jaar deden ook de
PLUS supermarkten in Rozenburg en in Capelle
aan den IJssel mee.

“First of all we wanted to thank you for
all that you are doing for us, for our
son and for the people in Romania.
God bless you for your work! It is
helpful that you are thinking about his
Nutridrink. He needs it every day for his growth and his
digestion. With your support we can help as well another
poor children who has Cystic Fibrosis. If is not a problem for
you, we used to share our Nutridrink with other children,
who have not possibility to gain it. On behalf of this
children and their families we say thank you. Thank you for
you kindness! We will pray for you and for our brothers and
sisters in your country. Best regards, Zsolt, Adéle and Márk.”

De doos van Sarfath 2012
Meer dan 2000 dozen zijn weer verzameld met Dankstond 2011
en Bidstond 2012 in de Gkv kerken van: Hilversum, Huizen,
Alphen a/d Rijn, Monster, De Lier, Gouda, Capelle a/d IJssel,
Nijkerk, Nieuw-Lekkerland, Dordrecht, Alblasserdam,
Barendrecht, Rotterdam-Noord, Rotterdam-Zuid, Vlaardingen,
Maassluis, Pernis, Hoogvliet, Zwijndrecht, Rozenburg,
Middelharnis, Soest, Ede, Amersfoort-Zuid, Bergen op Zoom en
Nieuwerkerk a/d IJssel. Ook aan giften en collectes is geweldig
bijgedragen. En de winkelacties in Capelle en Rozenburg waren
tevens een succes. We mogen terugzien op een zeer geslaagde
voedselactie. Alle gevers van harte bedankt!

Altijd
voldoende
hulp bij het
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voedsel in
Rozenburg

Een muur
van dozen
in Nijkerk

Het sponsorproject
Dominees in de kleine dorpen werken veelal onder moeilijke omstandigheden. De dominee is niet alleen
predikant, maar ook maatschappelijk werker en chauffeur. Financieel is het voor die dorpen geen haalbare
kaart om de dominee zelf te betalen, omdat de gemeenschappen heel klein en straatarm zijn. De jongeren
trekken weg. Een uitzichtloze situatie.
Toch kiezen wij ervoor de mensen niet aan hun lot over te laten. Naast de ondersteuning aan de dominee
ontvangen deze dorpen voedsel en kleding.

Dominees Szilveszter en Csilla-Andrea Banto-Tamas uit
Kalotadamos
Dit domineesechtpaar is begin dit jaar naar een ander dorp
verhuisd. Beiden preken in een ander dorp. Ze schrijven:
“The financial support what you have gave us arrived in a
state of emergency, thank you very much for it. We have find
the right place to use it. God bless you all in your family and
also at ‘work’.”

Dominee Szasz Csaba uit Ighiu
Deze sponsordominee is verhuisd van Magherus naar Ighui.
Hij preekt daar in vier gemeentes. Dat is wel druk, maar hij
gelooft dat God hem helpt in zijn werk. In december, toen hij
nog dominee van Magherus was, kregen we een bedankje
van Szasz Csaba voor de 58 voedselpakketten en 40
kledingzakken. Zijn reactie:
“Alles ist sehr lecker und die Kleidungs pass sehr gut.”

Dominee Pataki Levente uit Bagara
Deze dominee bedankte voor de sponsorhulp. Een gedeelte van het geld
hebben ze kunnen gebruiken voor hun gehandicapte dochter Boroka. Zo
hebben ze een bril kunnen kopen.
“Dear Friends in Jesus Christ! With your ‘gift’ we have had arrange some
problems. We are very thankful to our Lord, Who found You and sent you
for our helping. God bless you, with love, Family Pataki from Bogartelke.
(Bagara)”

Dominee Pall Zoltan uit Caianu
Eind vorig jaar schreef Pall Zoltan:
“I am writing to you because I received the third
part of the financial support for this year and I
would like to express my most heartfelt gratitude
for all of your kindness. This financial aid will be of
much help to us in the winter months, so again
thank you!
Best wishes,
Páll Zoltán and family.”

Reactie van een student aan de TU
Hieronder een dankwoord van een student aan
de TU in Cluj:
“I am István Bíró, from Romania, four-year
student of Theology in Cluj. I want to thank you
for the financial support which helps in my
studies. Your support helps a lot because my
family is maintained only from my mother, my
father has died. Thanks for your support, God
bless your life.
Sincerely, István Bíró.”

De hulptransporten in 2012
Het jaar is weer enthousiast begonnen voor Sarfath. Inmiddels zijn nu drie trailers met hulpgoederen
naar Roemenië.
Het eerste transport in maart is gegaan naar Sf.Gheorghe, een stadje in de buurt van Brasov. Hier
ondersteunen wij een groot project voor mensen met een beperking. Veel kleding van Zeeman was
voor het winkeltje, waarin de gehandicapten een inkomen verdienen. Ook ging voedsel en kleding
naar vier dorpen.
Het tweede transport was bestemd voor onze twee internaten: veel voedsel, meubels en kleding. Bij
het internaat in Rupea is ook een winkeltje voor tweedehandskleding. Ook ging weer voedsel voor
een aantal dorpen mee.
Het derde transport van 4 mei 2012 is gegaan naar dominee Meszaros in Doba met schoolmeubelen,
matrassen, computers, kleding en voedsel. Daarna is de wagen doorgereden naar Ghindari en bracht
daar voedsel en kleding voor zeven dorpen.
Het vierde en vijfde transport: Op 18 mei zijn zelfs twee wagens geladen met 150 stoelen voor twee
kerken, CenterParcs meubelen voor veertien theologiestudenten, voedsel voor de TU en voedsel,
kleding en incontinentiemateriaal voor acht dorpen. In juni en juli volgen nog drie transporten.

Wat kan er veel mee!
3 uur later

Center Parcs doet weer volop mee!
In 2012 zijn de contacten met CenterParcs weer aangehaald en heeft onze stichting maar liefst 10 trailers met meubelen ontvangen:

500 boxsprings

105 eetkamertafels en stoelen

125 banken

250 fauteuils

100 salontafels

50 boekenkastjes

matrassen, schilderijen, kleedjes
In mei zijn de eerste CP meubelen op transport gegaan en hiermee kunnen studenten naar hun pastorie. Het plan is om in het najaar twee
arme dorpen te helpen met deze meubelen.

McGregor en Gaastra geven kleding
Naast de bekende Zeeman kleding is er nu ook via de contacten
van onze Stichting Sarfath door McGregor en Gaastra 50 pallets
met kleding beschikbaar gesteld. Weliswaar niet de jongste mode,
maar we waren heel blij met deze gift en we zullen ervoor zorgen,
dat de kleding goed terecht komt. Het is geweldig, dat restanten
die vaak vernietigd werden, zo een bestemming krijgen.

Voor al deze transporten is geld nodig, veel geld.
Help ons, zodat wij kunnen helpen.
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