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 In het afgelopen jaar kwamen de 6 leden van de Contactgroep, gevormd door de 

vertegenwoordigers van de  Protestantse Gemeente Breda (Wijken Johanneskerk en Markuskerk) 

en de Protestantse Gemeente Ginneken 7x in vergadering bijeen. Dit ter voorbereiding van 

activiteiten die voortvloeien uit onze statutaire doelstellingen en die we weer dankzij de steun en 

medewerking van vele sponsoren, gemeenteleden en enthousiaste incidentele helpers voor een 

belangrijk deel hebben kunnen realiseren. 

 Zoals in het vorige jaar verslag gemeld is het aantal leden van de Contactgroep een punt van 

grote zorg. Omdat we in dit jaar geen nieuwe leden mochten verwelkomen en de gemiddelde 

leeftijd ruim boven de pensioengerechtigde leeftijd ligt hebben we ons dit jaar op de activiteiten 

moeten beraden. Besloten is om te stoppen met het inzamelen en verwerken van kleding in het 

algemeen. Alleen op verzoek uit Arad wordt nog specifieke kleding gezocht. Ook in bredere zin 

wordt dat de aanpak, dat de contactgroep alleen op specifieke vragen goederen inzamelt. Als 

gevolg van het genomen besluit zijn de contacten met Terre des Hommes op een laag pitje gezet. 

De laatste kledinginzameling bij TdH heeft eind maart plaatsgevonden. 

 

Persoonlijke contacten  
 Persoonlijke contacten met de zustergemeentes (Wismar sinds 1984 en Arad sinds 1996) 

worden in onze statuten de belangrijkste basis genoemd. Hoewel het drie gemeentes betreft  

in verschillende landen en met een verschillende inbedding in de grotere Kerk van Christus 

(Breda in de PKN, Wismar in de Nordkirche, Arad als autonome gemeente buiten kerkverband) 

blijken wij toch dezelfde drijfveren te hebben, onder andere zorg voor onze medemens en het 

verlangen deel uit te maken van de Wereldkerk. Om uitdrukking aan de contacten te geven 

worden ook sinds enige jaren bij hoogtijdagen voorbeden uitgewisseld. Bij toerbeurt wordt door 

één van de gemeentes een voorbede gemaakt die in kerkdiensten in alle deelnemende gemeentes 

gelezen worden. Zie in het vervolg van dit verslag verder hoe leden van de drie zustergemeentes 

invulling proberen te geven aan onze verbondenheid. 

Maandelijks werd u in de kerkbladen op de hoogte gehouden. Zie nu in ’t kort hieronder: 

 

De jaarlijkse Zomerontmoeting  
 Vond dit jaar plaats van vrijdag 30 augustus t/m dinsdag 3 september te Wismar. Uit Breda 

waren er dit jaar zeven deelnemers, 5 gemeenteleden uit Breda en Ginneken en 2 leden van de 

Contactgroep. Helaas kon dit jaar geen van de predikanten uit Breda deelnemen aan de 

zomerontmoeting. Uit Arad waren 5 gemeenteleden aanwezig onder aanvoering van ds. Bela 

Tothpal. Deze keer ging ook een lid van onze Lucasgemeente mee. Bij het bezoek aan de kerk 

van Wismar-Wendorf was het voor hem een bijzondere gewaarwording dat in het liturgisch 

centrum van die kerk een wandkleed hangt dat in 1985 geschonken is uit onze voormalige 

wijkgemeente Breda-Noord waarmee Wismar-Wendorf destijds een gemeenteband had. Op 

zondag werd in de kerkdienst in de Neue Kirche de verbondenheid gevierd met een gezamenlijk 

Heilig Avondmaal. De hele ontmoeting stond in het teken van de 4e, 5e en 6e scheppingsdag. Na 

de 1e t/m 3e dag vorig jaar in Breda hopen we in 2020 de zevende dag te vieren in Arad. 

 

Ontwikkelingen in Arad:  
 De gemeente te Arad is in een aantal zaken nog steeds afhankelijk van steun door de 

zustergemeentes. Persoonlijk gaat het veel gemeenteleden in Arad wat beter. Daarom wordt een 

steeds groter deel van de steun uit Breda gebruikt voor diaconale doelen buiten de gemeente te 

Arad zelf. Naast de al vele jaren vaste waarden van het bejaardenhuis en kinderhuis is dit jaar 

ook een actie gevoerd voor betere bedden voor het internaat van de Hongaarse school te Arad. 

De echtgenote van ds. Tothpal, Renata Tothpal is als docent en conrector aan deze school met 

een functie voor de wijde regio Arad verbonden. De actie voor de school ontstond toen leden van 



onze Contactgroep bij het werkbezoek in oktober 2018 zagen in wat voor erbarmelijke bedden in 

het internaat overnacht moest worden. Dankzij de steun van sponsoren en een aantal andere 

kerkelijke gemeentes in Nederland kon via de actie in 40 nieuwe bedden met beddengoed 

voorzien worden. De politieke situatie in Arad is ongewijzigd en er is nog steeds geen zicht op 

wanneer het Berufsverbot tegen ds. Tothpal zal eindigen en hij weer in het ambt mag terugkeren. 

Het betekent ook dat de gemeente nog steeds weinig mogelijkheden heeft om nieuwe 

gemeenteleden te werven. 

 

Het jaarlijkse werkbezoek aan Arad  
 Het werkbezoek vond plaats van 8-12 november 2019. De voorzitter van de Contactgroep 

moest dit keer de reis alleen maken. Dit bleek een zware belasting en het heeft in de toekomst 

toch weer de voorkeur om met twee personen te gaan. Bij gesprekken met gemeente/kerkenraad 

en de directies van bejaardenhuis en kinderhuis werd geïnventariseerd welke hulp er nodig is. De 

behoefte bij beide huizen blijft onverminderd groot, en zal dat nog geruime tijd blijven. Bijna 

alles wat in de Nederlandse zorg als normaal wordt beschouwd is dat in Roemenië niet. En wat 

er van de overheid wordt ontvangen is vaak van slechte kwaliteit. Vandaar dat men zeer 

dankbaar is wat er bij ons in natura wordt ingezameld. We zullen daar zeker mee doorgaan. 

Leest u daartoe de oproepen in de diverse kerkelijke publicaties. Daarnaast wordt de zorg voor 

de toekomst in de gemeente Arad steeds groter. Hun tocht door de woestijn duurt inmiddels al 

tien jaar en er is nog geen einde in zicht. 

 

Arad/transport hulpgoederen/opslag  

 In 2019 stapten we over naar een nieuwe opslag in een voormalige landbouwschuur bij dhr. 

Janssen aan de Seminarieweg te Breda. Dit omdat het complex van Oldenburger Transport bij 

Bavel waar we een aantal jaren zaten voor de bouw van een nieuwe woonwijk tegen de vlakte 

gaat. We zijn blij dat we deze nieuwe ruimte hebben, maar er zijn toch wel wat beperkingen aan. 

Vooral in de winter kan het er fors koud zijn. Door gezondheidsproblemen van onze vaste 

vervoerder Theo Oldenburger is er in 2019 geen regulier transport naar Arad geweest. Met als 

gevolg dat de opslag tot de nok gevuld was. In het najaar kregen wij via een gemeentelid het 

aanbod om ziekenhuisbedden en bijbehorende kastjes uit een ziekenhuis te Rotterdam te krijgen. 

Door een miscommunicatie zijn we de kastjes misgelopen, maar in oktober zijn 29 bedden met 

een vrachtwagen van Oldenburger Transport naar het bejaardenhuis te Arad gebracht. Dat ze er 

zeer blij mee waren bleek wel uit het feit dat de Contactgroep binnen 24 uur per mail een 

bedankbief ontving van de directrice. Gelukkig konden met dit transport ook ruim 600 dozen met 

kleding mee, zodat weer wat ruimte ontstond in de opslag. 

 

Sponsorbijdragen en acties  
 Het totale werk van de contactgroep rust op de bijdragen van de sponsoren en collectes  

in de gemeentes. We krijgen weliswaar enige structurele bijdragen uit de deelnemende  

kerkelijke gemeentes, maar dat is een minderheid van onze begroting. Bovendien  

moeten ook zij de broekriem aanhalen, en een aantal institutionele bijdragen zal de komende 

jaren geheel komen te vervallen. We mochten ons echter gelukkig prijzen dat in 2019 de 

bijdragen van gemeenteleden substantieel hoger waren dan begroot. 

 

Tot slot  
 Wij zijn dankbaar voor de vele betrokken gemeenteleden, donateurs en sponsoren  

waardoor het mogelijk is onze contacten met de zustergemeentes een waardevolle inhoud  

te geven en om de kerkgemeenschap in Arad op allerlei manieren te ondersteunen zodat  

zij in moeilijke tijden zich echt als kerk kunnen blijven profileren. Wilt u nog meer lezen?  

De website https://www.pknbreda.nl/diaconie is nog in opbouw en bevat nog niet veel 

informatie. Vind u niet wat u zoekt in de kerkbladen van Breda en Ginneken dan kunt u de 

secretaris van de contactgroep per email raadplegen. 
 
13 mei 2020 Pieter Harder 
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