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Van het bestuur
Fijn om opnieuw met elkaar in contact te treden via de Barát
2014 was een mooi jaar om op terug te kijken en graag nemen
we u daarin mee. We zijn blij dat het bestuur met het aantreden van
Marja Boom als nieuwe secretaris weer compleet is. In deze Barát
stelt zij zich zelf voor. Voor 2015 staat inmiddels een transport
gepland en we kijken uit naar de bazaar.
Veel leesplezier toegewenst!
Beste donateurs en belangstellenden,
In deze december maand willen wij u en allen die u dierbaar zijn
goede kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toewensen.
Tevens verzoeken wij u beleefd uw bijdrage voor 2015 in het nieuwe
jaar aan ons over te maken.
De bijdrage bedraagt minimaal 10 Euro.
Mocht u onverhoopt uw bijdrage over 2014 nog niet hebben gedaan
dan verzoeken wij u vriendelijk dit als nog aan ons over te maken op
bankrekening NL28ABNA 054 14 80 634 ovv “Vrienden van
Baratos” 2014.
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Even voorstellen
Mijn naam is Marja Boom.
Getrouwd met René en moeder van Jean
Fritz. Ik ben geboren en opgegroeid in
Rotterdam en na het huwelijk met René in
1997 in Moordrecht komen wonen.
Vanaf die tijd ben ik al met
vrijwilligerswerk bezig in
Moordrecht.Toen ik werd gevraagd voor
secretaris twijfelde ik even of ik er wel de
tijd voor had. Maar tijd voor een ander
kun je ook maken! Het is goed om onze
welvaart met andere te delen die in minder
goede omstandigheden leven.
Ongeveer 15 jaar geleden zijn er een aantal mensen uit Barátos een
week lang in Moordrecht geweest. Wij waren toen gastgezin en hebben
toch steeds contact met onze logés.

Barát
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Twee jaar na hun bezoek aan Nederland zijn wij bij hen in Roemenië geweest.
Van harte wil ik mijn inzetten voor de stichting en hoop ook op waardevolle veranderingen in
Roemenië.

Oliebollenactie 2014

Op woensdag 22 oktober 2014 was onze jaarlijkse oliebollen verkoop. Vanwege de herfstvakantie,
konden we helaas geen beroep doen op onze “vaste” verkopers, maar na enig speurwerk stond er weer
een sterk team paraat! De oliebollen actie houdt niet alleen de verkoop van de oliebollen in, maar ook
het organiseren van medewerkers die in de ochtenduren, vanaf 08.00 uur, bereid zijn om in totaal 5000
stuks te verpakken in zakjes van 5 stuks!
Dames en heren hiervoor onze hartelijke dank!
Na ongeveer 1,5 uur rapen zaten we om 09.45 uur aan de koffie met natuurlijk een overheerlijke
oliebol! Gelukkig de oliebol heeft de smaaktest doorstaan! De verkopers konden dus met een gerust
gevoel op pad.
Inmiddels was de kraam op De Smidse ook al ingericht, dus daar kon de verkoop
ook gaan starten. De verkoop liep goed en ook de huis-aan huis verkoop,
maar toch aan het eind van de dag waren nog niet alle oliebollen verkocht!
Het bestuur van de Stichting heeft toen besloten om de oliebollen, die over
waren, te schenken aan de Voedselbank in Gouda. Hiervoor gaat onze dank uit
naar Koos Rijlaarsdam die de oliebollen bij de Voedselbank heeft bezorgd.
De opbrengst van deze actie is het mooie bedrag van € 1578, =.
Onze hartelijke dank aan een ieder die hieraan een steentje heeft bijgedragen.
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Roemenië zondag
Op zondag 26 oktober 2014 vond de jaarlijkse Baratos dienst plaats in de
Dorpskerk. Samen met heel veel gemeenteleden en gasten konden we luisteren
naar een mooie schriftlezing, in het Hongaars, verzorgd door Andrea Gazda.
Andrea heeft altijd in Barátos gewoond, maar woont nu met haar gezin in
Nederland.
Aan het eind van de dienst werd er door de Stichting een glaasje palenka
aangeboden. De opbrengst van de gehouden collecte is op moment van
schrijven nog niet bekend, maar toch alvast bedankt voor uw gift.

Kerstmarkt 2014
Vrijdag 12 december 2014 hopen wij weer onze jaarlijkse Kerstmarkt te
organiseren in de Dorpskerk van 11.00 uur tot 18.00 uur.
Noteert u deze datum alvast in de agenda! We zijn al druk bezig met het
organiseren van het een en ander, maar alles is nog niet in kannen en kruiken.
Maar wat dacht u van: erwtensoep, overheerlijke rookworst, een mooi
kerststuk voor niet al te veel geld, en nog veel meer.

Huwelijk van Kati en levi
Dochter Kati van het predikanten echtpaar Barna en Maria Bóné uit Barátos is
op vrijdag 8 augustus 2014 in Aiud Roemenië getrouwd met Levi Gilyén.
Zowel Kati als haar man Levi hebben gestudeerd aan het theologisch instituut te
Cluj-Napoca
Kati is tot 1 september 2014 vicaris geweest bij een kerkelijke gemeente in
Cluj-Napoca op 70km van Aiud en Levi was tot 1 september 2018 vicaris bij de
kerkelijke gemeente Aiud. De ouders van Levi wonen in Lopadea Nouă
op ca 10km vanaf Aiud.
De feestelijkheden begonnen op vrijdagmiddag om 15:30u bij het huis van
Levi’s ouders. De genodigde gasten en buurvrouwtjes verzamelden zich buiten
bij dit huis. Het was een bonte verzameling van mensen. Kati met haar getuigen
kwamen uit hethuis en door een aanwezige man werd er een lang epistel
voorgelezen, te denken aan een soort dorpsaankondiging.
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Er werd een soort afscheid genomen van broer en ouders.
Daarna vertrok het gezelschap met auto’s naar het gemeentehuis, wat een paar
honderd meter verderop gelegen was. Daar werd door de burgemeester het
burgerlijk huwelijk voltrokken. Het gemeentehuis was maar klein, de helft van de
aanwezigen konden niet naar binnen. Deze plechtigheid duurde ongeveer een half
uur.
Met een stoet van ca. 20 auto’s werd er vertrokken naar de kerk in Aiud. In de
hervormde kerk van Aiud werd het kerkelijk huwelijk geleid en ingezegend door
een andere oom van Kati nl. Juasz Tamas, tevens hoogleraar op de theologische
faculteit van Cluj-Napoca.
De dienst duurde ongeveer 45 min. Na deze dienst ging het hele gezelschap naar
de feest locatie in Aiudul de Sus, een paar km buiten Aiud. Er werden hier 280
gasten verwacht. Bij binnenkomst werden alle gasten verwezen naar hun tafels,
welke allen van een nummer waren voorzien.
Daar werd de trouwerij gevierd met muziek en eten en drinken in overvloed.
Het feest heeft tot zaterdagmorgen 07u00 geduurd.

Meer weten over de
activiteiten van SHRM?
Kijk op de website:
‘www.shrmoordrecht.nl’

(vervolg op pagina 4)

Huwelijk van Gabor en Reka
Zoon Gabor is op zaterdag 25 oktober in Odorheiu Secuiecs Roemenië getrouwd
met Reka. Er zijn wat minder gegevens van dit huwelijk bekend, omdat er geen
mensen uit Moordrecht bij aanwezig zijn geweest.
De trouwdienst werd geleid door ds Barna Boné, de vader van Gabor, in de
Central Hervormde kerk van Odorheiu Secuiecs. Omdat Reka tot de katholieke
kerk behoort weren de voorbereidingen voor het kerkelijke huwelijk met de
geldende regels en gevoeligheden van beide kerkgenootschappen niet eenvoudig.

Transport naar Barátos.
Op zaterdagmorgen 24 mei is er een vrachtwagen geladen met 50 m3 kleding
en andere goederen waaronder ziekenhuisdekentjes en medische hulpmiddelen.
Op dinsdag 27 mei zijn de spullen afgeleverd aan Ds. Barna.
Het transport is dus voorspoedig verlopen en men was er blij mee.
Voor het opzetten van een soort MEd corner in Barátos verzamelen we
medische hulp- en verbandmiddelen. Rolstoelen, douchestoelen, po-stoelen,
looprekjes, krukken, verband- en incontinentiematerialen zijn zeer welkom.
Ook nette, schone kleding is nog steeds welkom.
Evenals baddoeken, washandjes, theedoeken, enz.
Als U een en ander heeft graag bellen met Jan la Grand tel. 0182-372686.

Komende activiteiten
Op een zaterdag in april is er weer de jaarlijkse Bazaar in de Dorpskerk te
Moordrecht. De juiste datum is nog niet bekent maar zal o.a. via de website
bekent gemaakt worden, Houdt deze dus in de gaten. Samen met vele andere
vrijwilligers hopen de bestuursleden van de Stichting Hulp aan Roemenië
weer een succesvolle dag te beleven.
Niet alleen op de dag zelf, maar ook in de week voor de bazaar, zijn vele
mensen in de kerk aanwezig, die ervoor zorgen dat het gevoel van
saamhorigheid de boventoon viert. Een deel van de opbrengst van de
Bazaar is bestemd voor de projecten van de Stichting Hulp aan Roemenië.
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