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•

Er was een bezoek aan Körispatak bij Kati en Levi Gilyén van 11 tot 14 februari 2017. Er is gesproken
over de bouwplannen van een kerkelijk gebouw. De plannen en de kosten hiervoor zijn gepresenteerd.
Er is afgesproken dat we de realisatie van dit gebouw willen ondersturen.

•

Op 24 februari 2017 was er een sponsordiner in ’t Praathuis te Waddinxveen, waar de plannen voor de
nieuwbouw zijn gepresenteerd.

•

In mei 2017 is er een goederentransport geweest naar Körispatak, 5 bigbags met kleding en 50
emmers met muurverf zijn verstuurd.

•

In november 2017 is er weer een transport geweest, 3 bigbags met kleding waren bestemd voor
Körispatak en 3 bigbags voor Barátos.

•

De opbrengst van de kledingverkoop werd gebruikt voor de bouwactiviteiten in Körispatak.

•

Met Pasen en met Kerst 2017 zijn er weer wijnacties gehouden. Voor de paasactie zijn er 17 dozen
verkocht en met de Kerstactie 54 dozen.

•

Aan het einde van 2017 was de ruwbouw van het nieuwe kerkelijk gebouw gereedgekomen.

•

In Baratos is op 29 oktober 2017 een picknick / sportveld geopend. Dit was een project van de
bisschop van de Reformatorische kerk.

•

In de herfst van 2017 is de oude voorzitter van de kerkenraad van Baratos, Frici Bácsi, overleden.

2018
•

Er is een bezoek gebracht aan Barátos en Körispatak in de periode van 31 augustus tot 4 september
2018.

•

Eén van de boeren in Barátos, die tijdens deze reis bezocht is en die in 2002 een melkmachine heeft
ontvangen uit Moordrecht, is zijn bedrijf zodanig aan het uitbreiden dat hij kan doorgroeien naar 100
melkkoeien.

•

Uit de nalatenschap van Frici Bácsi is een nieuw gemaakte kerkklok ontvangen. De kerktoren van
Barátos heeft al twee klokken, dus is er nog geen goede bestemming op het moment van schenken.

•

De bouw van het kerkelijk gebouw in Körispatak is in volle gang. De stichting en haar sponsors hebben
financiële steun kunnen geven om het afronden van het kerkelijk gebouw mogelijk te maken.

•

Met Kerst 2018 is er weer een wijnactie gehouden. Met deze actie zijn er 49 dozen verkocht.

•

In december 2018 is er een transport naar Körispatak geweest. Veel goederen die gebruikt konden
worden in het nieuwe kerkelijk gebouw zijn verstuurd, zoals tafels, stoelen en een bureau. Verder
werden er ook kleding en medische hulpgoederen verstuurd.
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Jaarverslag 2017 tot en met 2020 in vogelvlucht.

2019
•

Met Pasen en met Kerst 2019 zijn er weer wijnacties gehouden. Voor de Paasactie zijn er 36 dozen
verkocht en met de Kerstactie 49 dozen.

•

In Juli 2019 is het kerkelijk gebouw in Körispatak opgeleverd.

•

Van 5 tot 10 september 2019 is er een groep van 14 personen naar Roemenië gereisd om het gebouw
te bekijken en een openingsfeestje bij te wonen. Als geschenk voor de opening is er een beamer in
Roemenië gekocht en tijdens de opening overhandigd.

•

Tijdens deze reis is ook Barátos bezocht. Daar is het waterleidingsysteem, welke sinds november 2018
in bedrijf is, bekeken. De burgemeester heeft hierover uitleg gegeven.

•

In Barátos zijn er veel ontwikkelingen, de school is gerenoveerd en de wegen worden beetgepakt door
de burgerlijke gemeente. De kerkelijke gemeente heeft het kerkgebouw en de pastorie opgeknapt.

•

Het is goed om te zien, dat ook zonder de hulp van de Stichting de ontwikkelingen gewoon door
kunnen gaan.

•

Voor het predikanten echtpaar van Barátos, Barna en Maria Boné, is er een personenauto in Nederland
gezocht en deze is getransporteerd naar Roemenië. Specifiek voor dit doel waren er een paar
sponsoren gevonden die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

•

Door de pensioengerechtigde leeftijd van dominee Barna Boné heeft hij aangekondigd om in
september/oktober 2020 te stoppen als predikant van Barátos.

2020
•

Het predikantenechtpaar Barna en Maria Boné heeft een andere woning gekocht in Felsoboldogfalva
(Feliceni), die ze aan het einde van het jaar zullen betrekken. Om dit voor hen mogelijk te maken zijn
er enkele sponsoren gevonden die hiervoor een bijdrage hebben geleverd.

•

De corona pandemie heeft grote invloed op alle plannen en reizen wereldwijd. Zo was er gepland om
met een Moordrechtse afvaardiging naar Barátos te reizen om het afscheid van het
predikantenechtpaar in oktober 2020 bij te wonen. Helaas kon dit niet doorgaan en is er een
videoboodschap gestuurd.

•

Met Pasen en met Kerst 2020 zijn er weer wijnacties gehouden. Voor de paasactie zijn er 35 dozen
verkocht en met de Kerstactie 71 dozen. Deze 71 dozen is het record tot nu toe.

•

In november 2020 is er weer een transport geweest naar Körispatak. Totaal is er 35m3 verstuurd,
waaronder veel kleding, veel incontinentiematerialen en andere medische goederen. Verder ook
materialen die gebruikt kunnen worden in het kerkelijk gebouw, zoals een koelvriescombinatie,
vaatwasmachine, stoelen ed.

•

Vóór de kerst 2020 is er al een kledingverkoop geweest in Kórispatak met een mooie opbrengst die
benut zal worden voor de kerkelijke gemeente. Door de pandemie heeft de kerkelijke gemeente minder
inkomsten.

•

De medische goederen zijn overgedragen aan de plaatselijke artsen. De incontinentiematerialen worden
door het predikantenechtpaar Kati en Levi Gilyén zelf aan oudere personen gegeven, die dit nodig
hebben.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting heeft in de afgelopen jaren (2017-2020) de volgende wijzigingen ondergaan:
•

Op 29 september 2018 hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Jeannette Lok-Vuijk. Sinds
2010 was ze een zeer betrokken bestuurslid. Er is besloten om voor haar geen opvolger te zoeken.

•

Er is een bestuurswisseling geweest in 2019. Arjan van der Mark heeft zijn functie als Penningmeester
overgedragen aan Jolanda Koppenaal.

•

Eind 2020 heeft de huidige secretaris Marja Boon aangegeven te willen stoppen met haar werk voor de
stichting. Nieuwe invulling voor de secretarisfunctie is er op dit moment nog niet.
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