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Onze contactpersoon Szegedi László is betrokken bij een aan-
tal projecten in Roemenië, met name op het gebied van opvang 
van studenten en leerlingen. In een aantal centra wordt onder-
dak geboden maar ook geestelijke zorg. Door de corona crisis, 
waarin de studenten langer in deze opvang bljiven en daar nu 
ook moeten eten, is er te weinig geld voor de gestegen kosten 
van natuurlijk de mondkapjes en ontsmettingsmiddelen maar ook 
voor aanvullende voorzieningen die nodig zijn zoals een keuken, 
het voedsel etc.
 
Sarfath heeft inmiddels kunnen helpen met voedselsteun en een 
kleine financiële bijdrage, en er staat een keuken die wij gedo-
neerd hebben gekregen klaar om naar Roemenië getranspor-
teerd te worden. 

Financiële hulp voor deze projecten is nog steeds meer dan 
welkom!

Ook is László betrokken bij een christelijk bejaardentehuis met 
34 bejaarden. Dit tehuis heeft dringend behoefte aan een was-
machine. We zijn nu dus op zoek naar een professionele was-
machine. 

Het is het gesprek van de dag, Corona. Nederland zit in een semi-lockdown. Veel plekken kunnen we niet bezoeken of zijn dicht.
In Roemenë en Moldavië is de situatie vergelijkbaar. Alleen zijn de mensen daar afhankelijk van onze steun. Kleding, voedsel en 
financiële giften. Laten we de mensen in Roemenië en Moldavië niet vergeten. Zeker niet in deze tijd. Om het beeld van de situatie in 
deze gebieden wat duidelijker te krijgen hebben we onze contactpersonen gevraagd om een beeld te schetsen van hoe het daar is. 

Het leven tijdens een pandemie valt voor veel mensen niet mee. Velen van ons zitten in een isolement, en zijn 
bang voor wat kan komen. Velen hebben ook al corona gehad en nog steeds lijden onder deze ziekte.
Mensen in armere landen worden vaak nog veel harder getroffen dan wij. Als je al een laag loontje hebt, 
waarmee je niets hebt kunnen sparen, en dat loon valt weg omdat er geen werk is en ook geen financieel van-
gnet zoals bij ons, dan komt het helemaal hard aan.
 
Sarfath probeert dominees en hun gemeente in Transsylvanië en in Moldavië te helpen. Door financiële steun 
maar ook met voedselpakketten en kleding. We merken nu zeker hoe dankbaar men er voor is maar ook dat 
eigenlijk meer steun nodig is. Terecht haalt een van de dominees Romeinen 15 aan. Daar lezen we o.a. “Ieder 
van ons moet doen wat goed is voor de ander en wat de ander helpt. Ook Christus was niet bezig met wat 
goed was voor hemzelf. Hij deed alleen wat God wilde.”

Normaal hadden wij in deze tijd een folder met acceptgiro laten verschijnen maar dat is nu helaas niet 
mogelijk. Hierdoor lopen onze inkomsten sterk terug, terwijl de nood juist groter is. Wij hopen dat u 
desondanks toch ons werk wilt steunen met een gift!

SZEGEDI LASZLO



Gaspar Károly is onze coördinator voor steun aan dominees, 
en zelf ook dominee. Hij schreef ons het volgende:

Gelukkig gaat het goed met ons. Helaas komen we dichter bij een 
nieuwe lock-down. Een van onze werkers heeft ook corona opge-
lopen.  Wij proberen zo weinig mogelijk naar de nieuwsberichten 
te kijken met al het slechte nieuws. Mijn psreken gaat er vooral 
om dat we ons moeten laten blijven inspireren vanuit het Evan-
gelie, het goede nieuws! We staan er niet alleen voor. En jullie 
belangstelling voor ons werk is daar ook het bewijs van!

Wij zijn jullie heel dankbaar voor jullie voortdurende steun. Het is 
zo goed om te voelen dat we niet vergeten worden. Ik heb ook 
aan dominee Zoltán Páll gevraagd wat zijn noden zijn in deze 
corona tijd. Alle hulp is meer dan welkom, zowel voor de ge-
meenteleden als de dominees.  Wij zijn ook meer dan dankbaar 

Ábel is de opvolger van Magda en Laszlo die jarenlang het 
internaat in Odorheiu hebben gerund. Dit internaat is met veel 
steun van Sarfath gebouwd. Hij schreef ons het volgende.

Beste Sarfath!
Heel erg bedankt voor jullie voedselhulp!
Ik vind het een beetje moeilijk om het in het Nederlands te  schri-
jven, maar ik zal proberen het kort te schrijven over de situatie van 
COVID-19 in Roemenië en  in ons instituut!

1. In Roemenië stopte het leven in maart,  en het duurde tot mei.  
Scholen, kerken, bedrijven, openbare instellingen werden gesloten.  
Ik weet niet hoe nauwkeurig de gegevens zijn,  maar het nieuws 
sprak van meer dan 1,5 miljoen werklozen in Roemenië in drie man-
den.  In de zomer een beetje normaliseerde het sociale leven.  Va-
naf het begin van september, de epidemie situatie verslechterde op-
nieuw.  De economische situatie in Roemenië is er zeer slecht aan 
toe en het zal elke maand erger worden. We hebben ook een hoge 
werkloosheid hier in de stad (Odorhei).  Gewoon een voorbeeld: was 
een vacature voor een keukenmedewerker bij ons bij de Stichting,  
meer dan 15 mensen hebben naar deze  werkplek gesolliciteerd. In 
dit jaar is de inflatie drie procent in  Roemenië maar de inkomens 
stegen niet,  bovendien ontvangen werknemers op veel werkplek-
ken slechts 75 procent van hun loon.

2. Ook onze stichting zit door COVID in een lastige economische 
situatie. De inkomsten zijn meer dan 40 procent gedaald, maar we 
moeten ons personeel wel betalen, het onderhoud en de exploitatie 
van het gebouw, dus uitgaven namen niet af.  Hoewel de school in 
september is gestart (we hebben 62 leerlingen)  we hadden veel 
extra uitgaven vanwege de Covid-regels.  We hebben € 15.000 uit-
gegeven om kamers te herbouwen (er kunnen maximaal twee jon-
geren op één kamer verblijven,  daarom werden de grote kamers 
in tweeën gedeeld met  gipsplaat wand)  en we hebben nog eens 
5.000 euro uitgegeven voor  hygiëne materialen, thermische scan-
ners, automatische desinfectie dispenser,  enzovoort. Zolang God 
ons toestaat ons werk te doen, is het helpen van studenten onze 
belangrijkste missie.

Met vriendelijke groet,

Ábel

GASPAR KAROLY

ÁBEL JUHASZ

voor de hulp die jullie al zo lang bieden. Bijbels gedacht is het ook 
goed als de gene die sterk zijn de zwakken helpen (Romeinen 
15:1). Alle dominees in het Sarfath hulpprogramma (ongeveer 20) 
rekenen ook op de voedseldozen en financiële hulp. Ik krijg altijd 
veel mails van hen hierover.

Helaas zijn de voedselprijzen door de pandemie gestegen en 
met name ouderen kunnen nauwelijks nog naar de supermarkt 
of de gewone markten. Hierdoor ook is jullie voedselsteun extra 
welkom geweest dit jaar! In dit kader zou steun met voedselpa-
kketten of financiële steun nog meer welkom zijn in deze corona 
tijd. Maar hoe dan ook, het feit dat jullie om ons geven is al gees-
telijk voedsel waar we dankbaar voor zijn!
We wensen jullie gezondheid en Gods zegen toe.

Käroly.

Zeker in deze tijd hebben Sarfath en de gemeentes in 
Roemenië en Moldavië uw steun hard nodig. Wilt u 
ons financieel steunen? Dat kan!
 
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer

STEUN ONS FINANCIEEL!

IBAN NL57 INGB 0006 3180 59 
t.n.v. ‘Stichting Sarfath’

HARTELIJK DANK!
Stichting Sarfath is een ANBI stichting waardoor alle giften 
binnen de daarvoor gestelde regels fiscaal aftrekbaar zijn.

In verband met kosten-
besparing sturen wij geen 
acceptgiro’s meer mee.
Voor vragen kunt u contact 
met ons opnemen.

WWW.SARFATH.NL

ONGELDIG
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Bella Kovács is dominee in de gemeente Panet. Dit is een 
klein dorpje dat eigenlijk te klein is om een dominee te on-
derhouden (105 kerkleden). Sarfath helpt dominees in kleine 
dorpjes zodat hun werk toch door kan gaan. 

Beste Sarfath,

Zoals jullie weten is in ons land de dominee niet alleen maar 
dominee maar ook “manager”. We hebben wat geld gespaard 
om het dak van de toren van de kerk te kunnen vernieuwen. Dit 
moest gebeuren omdat we vorig jaar de kerkklokken elektrisch 
bedienbaar hebben gemaakt en daarbij is het dak zo beschadigd 
dat het inregende, met risico van kortsluiting. We danken God dat 
dit nu gerepareerd is.

Van 22 maart tot 24 mei hebben we de kerkdiensten online ge-
houden. Aan de ene kant werd het op deze manier meer per-
soonlijk maar tegelijk ook minder persoonlijk. Onpersoonlijk om-
dat we de mensen niet persoonlijk konden ontmoeten maar de 
manier van het overbrengen van de boodschap was weer meer 
persoonlijk. Gods boodschap was heel duidelijk en begrijpelijk en 
raakte mensen in hun hart. Ik heb in deze periode de mensen of 
ge-emailed of gebeld. Ook om te horen wat de mensen van de 
diensten vonden. Het bleek dat ze ook veel naar andere kerken 
luisterden. 

We hebben ook geprobeerd de jeugd zo te bereiken. Hier zaten 
wel problemen, de jongeren zitten al de hele dag op internet om 

Het is ook mogelijk via Sarfath theologische studenten te 
ondersteunen. Door een onafhankelijk persoon op de Theol-
ogische Universiteit in Cluj wordt bekeken welke studenten 
uit arme gezinnen komen en financiële hulp nodig hebben 
om de studie te kunnen doen. De donatie is 500 Euro per 
student per jaar. Hier een bedankbriefje van een van de stu-
denten:

Beste Sarfath,

Ten eerste, mijn studie is begonnen dus ik wil jullie bedanken 
voor jullie steun. Mijn naam is Szillaj Márk-Róbert (foto rechts 
onder). Ik ben eerstejaars student theologie. Hiervoor was ik op 
het Körösi Csoma Sándor Líceum in Kovásna, maar ik ben op-
gegroeid in Zágon, een klein dorpje.  Mijn plan is om de theologie 
studie te doen omdat ik geloof in God en ik wil Hem dienen. Ik 
wil heel graag mijn kennis verbreden met de onderwerpen die mij 
interesseren. In mijn vrije tijd doe ik graag wandelen in de natuur 
en ik schrijf gedichten. Mijn andere hobby is lezen, en dat komt 
goed uit voor deze studie.

Met hartelijke groet,

Szilaj Márk-Róbert

DOMINEE BELLA KOVÁCKS

STUDENTENSTEUN

hun school te volgen en dan hebben ze weinig zin om dan ook 
nog de kerkdienst online te volgen…

Na 24 mei toen de lockdown over was hebben we de jeugd bij 
ons thuis uitgenodigd, we hebben een pizza party georganiseerd. 
We probeerden wat activiteiten ook toe te voegen maar ze wilden 
alleen maar voetballen. 

Op dit moment wordt de situatie, net als in Nederland, weer 
slechter dus we zijn bang voor een nieuwe lockdown. Dat betek-
ent dat we weinig plannen maken maar veel bidden. “I urge, then, 
first of all, that petitions, prayers, intercession and thanksgiving 
be made for all people for kings and all those in authority, that we 
may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness.”

Hartelijke groet,

Bella Kovács

Op dit moment hebben we een wachtlijst en zoeken we nieu-
we sponsors. Het sponsorbedrag is 300 Euro per jaar (25 
Euro per maand). Dominee Kovács staat ook nog op deze 
wachtlijst.

Mocht je interesse hebben om hieraan mee te doen neem 
dan contact op met Jan Leen Pilon, jl.pilon@planet.nl.

WWW.SARFATH.NL
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TRANSPORTEN 2020

MAAND DOEL INHOUD BESTEMMING

MAART Sfantu Gheorghe Zeeman kleding en gebruikte 
kleding en meubels

Verkoop in eigen 
winkel en opbrengst is 
voor eigen projecten 
(Irizhuis / onderwijs 
Zigneuners / diaconale 
ondersteuning)

MAART Strunga Groentezaad, bijbels, meu-
bels, bouwmatrialen, kin-
derbedjes, incontinentie 
matrialen, gebruikte kleding, 
vergadertafels en stoelen, 
therapie-waterbad, aange-
paste fietsjes en driewielers 
voor kinderen met beperking

Zomerkamp en multi-
functioneel gebouw in 
Moldavië

MEI (2x) Sfantu Gheorghe Meubels, huisraad, keuken-
spullen, dekens, verpleegbed-
den, Zeeman kleding en ge-
bruikte kleding

Alles voor de inricht-
ing van een verzorg-
ingshuis met 14 pa-
tienten met alzheimer

JUNI Mociu 325 voedseldozen, 300 zakken 
met kleding, huisraad, kinder-
ledikanten, rolstoelen, rolla-
tors; speelgoed, keuken spul-
len, incontinentie materiaal

20 kleine dorpjes

SEPTEMBER Inucu Gesorteerde schoenen, dozen 
medische goederen, dozen 
met nutridrink en matrassen

SEPTEMBER Oderheiu / Rupea  270 voedseldozen, 280 zakken 
met kleding, Zeeman kleding, 
huisraad en meubels

6 kleine dorpen; twee 
internaten en (eigen) 
dorpswinkel 

NOVEMBER Sfantu Gheorghe Zeeman kleding, gebruikte 
kleding en meubels

verkoop in eigen win-
kel en opbrengst is 
voor eigen projecten 
(Irizhuis / onderwijs 
Zigneuners / inrichting 
“begeleid” wonen voor 
ouderen / diaconale 
ondersteuning)

Voor meer informatie kunt u onze website www.sarfath.nl bezoeken. Wij zijn ook te vinden op Facebook. 
Kijk op facebook.com/StichtingSarfath/ en like onze pagina.

Hartelijk dank voor uw hulp, namens Stichting Sarfath,

Ria Hordijk 
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