Projectgroep Roemenië “Klavertje 5”
Projektcsoport Románia “Lóhere 5”

Jaarverslag 2020
Coronajaar
In januari hebben Giel en Rob de eerste kaarsen meegenomen die onze 4 NL gemeenten geven
bij doop, belijdenis, huwelijk etc. aan mensen in Nagyajta. De 1e zending van 50 kaarsen was op,
er zijn weer 50 kaarsen laten laten maken bij Johpie in Burdaard met ons “Klavertje 5”logo erop.
De eerste 10 kaarsen zijn dus in januari mee genomen, maar doordat we in de zomer niet naar
Roemenie konden staat het grootste deel van de kaarsen nog in Holwerd in de pastorie.
Van Rob B.Workel., 23-12-2020
Ik moet jullie de groeten overbrengen van collega Levente Fekete. Ook daar hebben ze het wel
gehad met corona. Diensten kunnen weer gehouden worden (toen wel) in de Aldaz Haza.
Ze hopen dat de kerk voor mei klaar is zodat Agnes Heini (oudste dochter) en Arpi daar dan
kunnen trouwen. Afgelopen vrijdag zijn ze al "voor de wet" getrouwd.
Ik moest iedereen de groeten doen, ook de mensen van de vier Nederlandse kerken van
Klavertje 5. Zelf heb ik ook gevraagd of Levente de Gemeente wil groeten van ons allen hier.
In 2020 zijn er geen hulpgoederen naar Roemenië gegaan. Wel staat de pastoriezolder in Holwerd
vol met materiaal dat in 2020 gebracht is. (Misschien goed om weer een keer een paar kisten met
materiaal naar Nagyajta te laten gaan.)
Wensenlijst diaconie:
- Hoog/laag bedden
- Looprekjes (driehoekjes)
- Krukken
- Incontinentiematerialen
- Douche-stoelen
- Rolstoelen
- Handdoeken
- Lakens
- Waterdichte beschermingshoezen voor matrassen
Graag thuis bewaren of anders naar Holwerd brengen.
De jaarlijkse vergadering van de projectroep Klavertje 5 in Holwerd op 25 maart is niet
doorgegaan. Onze hoop is dat we dat dit jaar kunnen inplannen.
Ds. Afke Boezewinkel heeft Ameland verruild voor Brummen en verliet daarmee ook onze
projectgroep. We hopen dat de nieuwe voorganger van Ameland, ds. Anne Mete Kobes-de Vries
haar plaats na de intrede zal innemen.
Corona heeft Roemenië ook goed in de greep.
De revolutiereis in mei naar Roemenië kon niet doorgaan. We wachten nu met een nieuwe reis
totdat duidelijk is dat we vrij en veilig kunnen reizen.
Gelukkig valt het in Covasna en ook in Nagyajta nog aardig mee, maar ze zijn er ook aan toe om
van het slot te gaan. In het 1ste halfjaar mochten de mensen maar een uur per dag de deur uit voor
boodschappen, etc. de scholen waren dicht en zijn het nu bij de 2de golf weer.
Andrea Barabas, zelf KNO arts in het provinciale ziekenhuis heeft ook corona gehad, niet door de
coronapatiënten die ze verzorgde, maar door de collega’s. Dat is allemaal goed verlopen.
In Roemenië moeten besmette mensen 14 dagen thuisblijven, ongeveer zoals hier, maar daar
wordt dat door de politie gecontroleerd !
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De penningmeester van de projectgroep heeft het geld van 2020 overgemaakt naar de Diakonia,
ook het geld voor de kerstpakketten, zodat de ouderen in Nagyajta ook weer een pakket
levensmiddelen hebben gekregen.

We ontvingen via ds. Anna Tóth, directeur van de provinciale diaconie van Covasna, waar
Nagyajta onder valt, een kerstgroet.
COVID19-uitdagingen: Ondanks alle moeilijkheden dit jaar hebben we onze bestaande service
voortgezet. Door de pandemie werden we geconfronteerd met moeilijkere arbeidsomstandigheden
en ook met hogere kosten. Ook al kregen we geen extra ondersteuning van onze overheid, mede
door uw organisatie zijn we in staat gesteld om in veilige omstandigheden te werken en de
bijkomende kosten te dekken.
We zijn iedereen dankbaar die heeft bijgedragen en ons maatschappelijk werk hier in de provincie
Kovasna heeft geholpen.
Wij wensen u gezondheid en Gods zegeningen voor uw leven.
Met vriendelijke groet
Anna Tóth
De projectgroep hoopt dat we tegen de zomer van 2021 weer gewoon bij elkaar kan komen.
Intussen blijft er wel contact ‘via andere wegen’.

In 2019 is besproken dat een woning in het dorp gerenoveerd zal worden tot diaconaal centrum.
De bewoners van het huis dat daarvoor in aanmerking kwam zijn in het najaar 2020 naar hun
nieuwe woning gegaan. Daarom was er in 2020 niet veel te melden over de voortgang.
Inmiddels (januari 2021) zijn de tekeningen en bouwkosten bekend en kan, als ook de
projectgroep akkoord is, begonnen worden met de renovatie tot diaconaal centrum van Nagyajta.
Op de volgende bladzijden tekeningen en impressies van hoe het gebouw er uit komt te zien.
De afgebeelde inrichting is een voorbeeld van mogelijkheden.
Het eindtotaal komt ongeveer overeen met € 30.000.
Het streefbedrag van het FDS project voor bijdrage aan de bouwkosten van het diaconaal centrum
was € 12.800. Het binnengekomen bedrag is € 19.178. Eerder is besloten om het extra bedrag ter
beschikking te stellen als bijdrage voor aanschaf van wasmachine(s) en verdere noodzakelijke
inrichting. E.e.a. zal in de projectgroep opnieuw worden besproken in verband met de nog af te
stemmen mogelijkheden in Nagyajta. De eerste berichten uit Nagyajta geven aan dat men daar
zorgt voor het aanvullende deel van de kosten van de bouwsom.
Binnenkort zal er begonnen kunnen worden met de werkzaamheden.
Dan nog ter informatie iets over de renovatie van de vestingkerk in Nagyajta. Dit is een project
waar wij als projectgroep niet bij betrokken zijn, maar zeker voor diegenen die daar al eens
gekeken hebben…..
De renovatie is in het afrondende stadium en de familie Fekete hoopt dat hun oudste dochter daar
als eerste in het kerkelijk huwelijk bevestigd kan worden. Een mooi vooruitzicht.
Februari 2021
Cees A.A. Hamersma
Rob B. Workel
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