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VOORWOORD 
 
De besturen van de afdelingen Wierden en Enter-Rijssen van de Stichting Oost Europa 
Enter Rijssen Wierden geven middels dit jaarverslag weer een inzage in het werk dat in 
2019 in Hongarije, Roemenië en Oekraïne is verricht. 
In het verslag jaar zijn er 7 hulptransporten uitgevoerd naar de boven genoemde landen. 
Deze transporten zijn uitgevoerd middels met ons eigen vervoersmiddelen. 
Wat betreft ons eigen vervoermaterieel is in januari onze bestelbus, die op zijn laatste 
benen liep en veel ongemakken tijdens de transporten in 2018 gaf, vervangen door een 
geheel nieuwe bestelbus. De vervanging door een geheel nieuwe bestelbus is mede 
mogelijk geworden door de sponsoring van autobedrijf Munsterhuis en een grote financiële 
actie door de leden van de Gereformeerde Kerk Wierden. 
 
Wat betreft de jaarlijkse geld inzamelingsactie(jaarlijkse collecte) is er dit jaar, met 
wisselend succes, een grote verandering doorgevoerd. De voorgaande jaren werden alle 
leden van de Herv.- en Ger. kerken in Wierden en Enter  benaderd voor een jaarlijkse gift, 
waarna vele vrijwilligers bij de leden collecteerden. Door de nieuwe privacy regeling (AVG) 
kan de Stichting niet meer over de adressen van de kerkleden beschikken. Het bestuur 
Wierden heeft gekozen voor een “huis aan huiscollecte” en bestuur Enter voor het huis 
aan huis verspreiden van een flyer.  
 
Voor wat betreft de situatie in de landen en contactplaatsen die bezocht worden, verandert 
er voor de bevolking niet veel. Er zijn nog steeds geen sociale voorzieningen die 
vergelijkbaar zijn met de Nederlandse. Wel wordt er zichtbaar hard gewerkt aan de 
infrastructuur van (snel)wegen. Van de twee snelwegen van de Hongaarse grens naar het 
oosten(Tǎrgu Mureş en Braşov) zijn grote delen gereed en steeds meer toegangswegen 
naar de dorpjes in de binnenlanden zijn verhard(geasfalteerd). 
De situatie in de Oekraïne blijft onverminderd slecht. Dit wordt mede veroorzaakt door de 
oorlog in Oost Oekraïne. Er gloort een beetje hoop door de eerste vredesbesprekingen 
tussen Rusland en Oekraïne. 
Al met al blijft ons werk, om de contactplaatsen te ondersteunen noodzakelijk. 
 
Door de vergrijzing van het bestuur en vrijwilligers wordt het steeds lastiger om al het werk 
te verrichten. De besturen zijn dan ook naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers en 
bestuursleden. Heeft u Interesse? Neem dan gerust contact met één van de 
bestuursleden op. 
 
De besturen zijn heel dankbaar voor al uw steun in 2019 en hopen dat u ons in het 
komende jaar ook weer blijft ondersteunen. 
Wij willen u daar voor hartelijk bedanken, of te wel in de plaatselijk talen: 
Nagyon köszönöm (H); Va multumesc foarte mult (R); Дуже дякую (U). 
 
Namens het bestuur van de St. O.E. Enter, Rijssen,Wierden, 
 
 Ineke Elkerbout, (voorz.  afd. Wierden) 
 
  



Bestuur 
 
Op 01-01-2019 bestond het bestuur  van de afdeling Wierden uit: 
Voorzitter  Ineke Elkerbout 
Secretaresse  Karin Maneschijn 
Penningmeester Dick Tukker 
Leden   Gerard Schipper 
   Henk Wolters 
   Rian Huisken 
 
Het bestuur is dit jaar 9 keer in een vergadering bijeengekomen. 
Besproken is o.a. in willekeurige volgorde:  
de financiën, huis aan huis collecte, reisschema, vakantiebijbelweken,  diverse projecten, 
vragen van de contactgemeenten, depot en het onderhoud daaraan, vrijwilligers en 
sorteerdames en onderhoud bus en aanhanger. 
 
Reizen/hulptransporten 
 
In het verslagjaar zijn vanuit de afdeling Wierden 7 hulptransporten  uitgevoerd naar 
Hongarije, Roemenië en Oekraïne: 
 
Maand Bestemming     Team 
 
Mei  Bölcske, Bicfalău, Scernaton de Sus  Stokvis, Kromhof,Eising 
 
Mei  Bölcske, Kisvarda,Lövőpetri,  Schonewille, Batterink, Meijer 
  Nagyrozvágy, Nyiri 
 
Augustus Györtelek, Tiszanagyfalu, Carei  Sjoers, Dekker, Otten, Valk 
 
September Gelénes, Tiszakerecseny, Carei,  Schonewille, Baan, Rensink 
  Diosig, Sálacea 
 
September Kisvarda, Lónya, Nagyhalász,  Pongers, Bruins  
  Túrkeve, Rat 
 
Oktober Hidas, Scernaton de Sus   Wetering, in de Wal,  
        Reimink,Wetering 
 
December Kisvarda, Lövőpetri, Zsurk,  Van de Meijden, de Groot,  
  Túrkeve, Gyüre    Klein Deters, Sluiskes 
 
De meegenomen goederen betroffen o.a.: 
Kleding, schoenen, speelgoed, kinderwagen, rolstoelen, incontinentiemateriaal, 
verbandmiddelen, rollators, diverse soorten bedden, schoenendozen. 
 
Vervoer 
 
De hulptransporten werden uitgevoerd met de bus en aanhanger van de Stichting. 
Op 18 januari is onze rode Ford bestelbus vervangen door een geheel nieuwe witte 
Renault bestelbus. De aanschaf is mede mogelijk gemaakt door een grote gift van de 
Gereformeerde Kerk Wierden en sponsoring van autobedrijf Munsterhuis. 
 



Geldwerving 
 
De financiële middelen werden in 2019 verkregen door: 
Huis aan huis collecte, 
Kerkelijke collecten, 
Particuliere giften en schenkingen. 
Voor een uitgebreid financieel verslag verwijzen wij u naar onze website. 
 
Depot 
 
Doordat we herhaaldelijk de afgelopen jaren lekkages hebben gehad van het dak, hebben 
wij contact gehad met de gemeente Wierden, als eigenaar van het pand. 
Wij hebben het pand aan de Anjelierstraat 2 te Wierden kosteloos in gebruik gekregen van 
de gemeente Wierden. 
De afgelopen jaren zijn herhaaldelijk (nood) reparaties aan het dak uitgevoerd, echter was 
de dakbedekking dusdanig versleten dat reparaties zinloos waren, en wij het advies 
kregen de dakbedekking te vervangen. 
Samen met de gemeente is besloten dat het dak geheel vernieuwd kon worden. De 
gemeente nam de materiaalkosten voor hun rekening, als wij de zorg op ons namen voor 
de uitvoering en het pand met de aanliggende grond in een redelijke staat zouden brengen 
en onderhouden.  
Wij hebben dhr. Hans Lommers als dakdekker bereid gevonden het dak te vernieuwen. 
Samen met hulp van onze vrijwilligers is de dakbedekking in november geheel vervangen. 
Daarnaast is het achterterrein geheel opgeknapt en ontdaan van onkruid en afval en zijn 
de boeien in september door de vrijwilligers opnieuw geschilderd. 
 
Tevens is het depot door de gemeente Wierden van het gas afgehaald.  
De oude gaskachel in de sorteerruimte was te gevaarlijk om te gebruiken. 
Besloten is de gaskachel niet te vervangen en de sorteerruimte elektrisch te gaan 
verwarmen. Hiervoor zijn 2 elektrische kachels aangeschaft. 
 
In het depot worden de ingebrachte goederen gesorteerd en opgeslagen. 
De goederen kunnen elke eerste maandag van de maand tussen 19:00 en 20:00 uur 
worden gebracht . 
Voor het uitzoeken zijn  drie groepen vrijwilligers op maandagavond, dinsdagmorgen 
actief. 
 
Schoenendoosactie 
 
Aan het eind van het jaar is de actie schoenendoos opgestart. Met deze actie worden door 
kinderen van de deelnemende scholen, Gereformeerde kerk Wierden en de Hervormde 
Kapel Wierden schoenendozen gevuld en versierd. 
500 schoenendozen zijn in december naar diverse scholen in 5 verschillende plaatsen in 
Hongarije gebracht. 
Alle dozen worden door vrijwilligers gecontroleerd en zo nodig aangevuld, zodat alle 
dozen, afhankelijk van de leeftijd een zelfde inhoud hebben. 
Het moet voor iedere kind tenslotte echt een cadeau zijn. 
 
  



 
Contactgemeenten 

HONGARIJE 
 

Bölcske (HU) 
Bölcske is een dorp  gelegen aan de Donau 100 km ten zuiden van Boedapest. 
Het dorp telt ruim 3000 inwoners.  
De stichting heeft hier contact met de predikant, Ds. Levente Farkas  van de 
protestantse gemeente “Bölcske Református Egyház”. Deze gemeente telt 
ongeveer 1000 leden.  
In 2019 is deze gemeente 2 maal bezocht door de afdeling Wierden. 
Gebracht is o.a.: kleding, schoenen, beddengoed, rollators, postoelen, 
incontinentiemateriaal, ziekenhuismateriaal, ziekenhuisbedden. 
Door de afdeling Wierden wordt ook de twee vakantie bijbelweken financieel 
ondersteund.  

 

Gelénes (HU) 
Gelénes is een dorpje in het NO van Hongarije dicht bij de Oekraïense grens en telt 
ruim 600 inwoners.  
De Stichting heeft hier contact met Ds. Làszlò Kanyó van de protestantse 
gemeente: “Református Egyházközség Lelkészi Hivatala”. Deze gemeente telt 
ca. 550 leden en heeft 4 dorpjes met twee kerken. 
Deze gemeente is in 2019 één keer bezocht. 
Gebracht is o.a.: Keuken gerei, ledikantje, orgel, kleding, schoenen, rollators,  
beddengoed, speelgoed. Incontinentie materiaal. 
Voor de vakantie bijbelweek heeft de afdeling Wierden een financiële ondersteuning 
gegeven. 

 

Györtelek (HU) 

Györtelek is een dorp in het oosten van Hongarije en telt ruim 1700 inwoners. 
De Stichting heeft contact met  Ds. Keresztiné Szemán Szilvia van de 
Protestantse gemeente in Györtelek. Deze gemeente heeft ongeveer 1000 leden. 
In deze plaats is een tehuis voor Alcoholisten en drugs verslaafden 
In 2019 is deze plaats één keer bezocht door een team van afdeling Wierden. Via 
de stichting uit Vriezenveen is financiële ondersteuning gebracht voor de vakantie 
bijbelweek.  
Gebracht is o.a.: kleding, speelgoed, beddengoed,  schoenen,  rollators, til-lift, 
keukengerei. 

 
Hidas (HU) 

Hidas ie een stadje in het ZW van Hongarije en telt ongeveer 2500 inwoners. 
De stichting heeft contact met Ds. Gyenge Károly  van de “Hidas Reformierte 
Gemeinde” en heeft  ca 365 leden. Onder de kerkelijk gemeente valt ook een 
bejaardentehuis. 
In 2019 is deze gemeente één keer bezocht. Ook deze plaats wordt door de 
afdeling Wierden voor de vakantie bijbelweek financieel ondersteund. 
Gebracht wordt o.a.: kleding, keukengerei, beddengoed, schoenen, speelgoed 
fietsen, gereedschap. 
 
 
 



Kisvarda (HU) 
Kisvarda is een stad in het NO van Hongarije aan de Slowaakse en Oekraïense 
grens langs de verbindingsweg naar de Oekraïne. 
De stichting heeft contact met Ds. Iklody Láslo  en Lásló  Bumberac van de 
Protestantse kerk in Kisvarda. 
Deze gemeente is in september en december in 2019 bezocht. 
In de december reis zijn 171 schoenendozen gebracht in Gyüre een dorpje dat valt 
onder kerk van Kisvarda. Verder is er o.a. gebracht: schoenen, medicijnen 
incontinentie materiaal, kleding, Wasmachine. 

 

Lónya 
Het dorpje Lónya is gelegen in NO Hongarije aan de Oekraïense grens en telt ca 
825 inwoners. 
De Stichting heeft contact met Pastor Attila Bogáti van de protestantse kerk in 
Lónya. De kerkelijk gemeente heeft ca. 400 leden. Het bejaardencentrum in Lónya 
valt onder de kerkelijke gemeente. 
Deze gemeente is in 2019 één keer bezocht. 
Gebracht is o.a.: Kleding, schoenen, beddengoed, speelgoed, oven, gascomfort, 
kachel, wasmachine. 
Ook in Lónya is de vakantie bijbelweek met een bijdrage ondersteund. 

 

Lövőpetri en Nyírlövő 
In deze twee buurdorpjes in het NO van Hongarije met in totaal ca. 1250 inwoners 
is het dominees echtpaar, ds. Bogya-Kis . Annamaria en ds. Bogya- kis Aaron 
predikant in de twee Protestantse gemeente van deze dorpjes. In totaal horen tot 
deze twee gemeente ca. 525 leden 
In december 2019 zijn deze gemeenten bezocht. Gebracht is o.a.: 
kinderwagen,schoenen, speelgoed,kleding, naaimachine incontinentie materiaal. 
Ook zijn de vakantie bijbelweken ondersteund met een financiële bijdrage. 

 

Nagyrozvágy en Kisrozvágy 
Deze twee buur dorpjes liggen in N Hongarije tussen de Tizsa en de Slowaakse 
grens en hebben gezamenlijk ca 950 inwoners. 
Kontakten worden onderhouden met ds. Antilla Dezsa van de plaatselijke 
protestantse kerk. Deze predikant woont niet in een van deze plaatsen , maar in het 
naastgelegen dorp Ricse. De protestantse gemeente van deze twee dorpjes telt 
ongeveer 200 leden. 
Deze gemeente is één keer in 2019 bezocht. Gebracht is o.a. kleding, serviesgoed, 
schoenen, beddengoed . 
Tevens is de vakantie bijbelweek financieel ondersteund. 

 

Nagyhalász  
In dit stadje ten noorden van Nyiregyháza in Hongarije heeft de stichting contact 
met  Zsuzsa  Bankus, directrice van het plaatselijke kinder- en bejaardentehuis. 
Het stadje heeft ca. 5500 inwoners. 
Het tehuis is in 2019 één keer bezocht . Gebracht is o.a.: incontinentie materiaal, 
elektrisch bed, speelgoed,  linnengoed. 

  



Nyiri 
Dit dorpje ligt in N Hongarije en telt ca. 500 inwoners. 120 daarvan zijn lid van de 
protestantse gemeente waarvan ds. Orbanne Verök Zsazsanna de predikant is. 
De dorpjes Füzérkomlós en Hollóháza behoren eveneens tot deze gemeente. Ca 
70 leden van deze twee dorpjes behoren tot de prot. Gemeente 
Deze gemeente is in 2019 één maal bezocht. Gebracht is toen o.a.: kleding, 
serviesgoed, schoenen, beddengoed, postoel, driewieler. 
Tevens is ook hier de vakantie bijbelweek financieel ondersteund. 

 

Tiszakerecseny 

Dit dorp ligt in het NO van Hongarije, tussen de Tisza en de grens met Oekraïne. 
Het telt ongeveer 100 inwoners. 
De stichting heeft contact met Ds. Róbert Veress van de “Református 
Egyházközség  Lelkészi Hivatala”. De gemeente telt ongeveer 650 leden. 
Met het enigste bezoek in 2019 aan deze plaats is o.a. gebracht: kleding, 
schoenen, linnen en beddengoed speelgoed, rollators ledikantje, incontinentie 
materiaal keukengerij. 
Ook voor de vakantie bijbelweek kregen zij een financiële bijdrage. 

 

Tiszanagyfalu 
Dit dorp in het noorden van Hongarije is gelegen zoals de naam al zegt aan de 
rivier de Tisza ten noorden van Nyiregyháza en telt ca 2000 inwoners. 
Ds. Gergely Andrassy van de “Reformatius Egyhàz Tiszanagyfalu”  is de 
contactpersoon van de stichting. De gemeente telt ca. 580 leden. 
In 2019 is bij één  bezoek o.a. gebracht: kleding, beddengoed, keukengerij, 
schoenen speelgoed, muziekinstrumenten. 
De twee vakantie bijbelweken is door de afd. Wierden financieel ondersteund. 

 

Tiszaszalka 

Dit dorp in NO Hongarije ligt eveneens aan de rivier de Tisza en telt ongeveer 950 
inwoners. De predikante van de prot. Gemeente is da. Bogya-kis Noemi . 
De gemeente telt ongeveer 230 families.  Daarnaast is er ook een 
bejaardencentrum met 20 bewoners. 
In 2019 is ook deze gemeente bezocht. Gebracht is o.a. kleding, serviesgoed, 
schoenen, linnen- en beddengoed. 
Daarnaast heeft de afd. Wierden ook de vakantie bijbelweek financieel 
ondersteund. 

 

Túrkeve 
Deze stad in het oosten van Hongarije, langs de weg naar Roemenië, heeft 1200 
inwoners. Samen met het naburige dorp Ketpo, met 800 inwoners , vormen zij de 
“TÙRKEVEI  Református Egyhàközsèj” gemeente, waar Ds. Kereszti Roland en  
Bacskai Melinda, onze contactpersonen zijn. 
In Túrkeve is een bejaardentehuis aanwezig voor 63 personen. 
De gemeente is in 2019 drie keer bezocht . ‘’Één keer door de afd. Enter Rijssen en 
in september en december door de afd. Wierden bezocht. In december zijn  198 
schoenendozen gebracht voor de klassen 1 t/m 4. Túrkeve heeft ook een bijdrage 
ontvangen voor het organiseren van de vakantie bijbelweek. 

  



Zsurk 

Het dorp Zsurk is gelegen in het NO van Hongarije vlakbij Slowakije en grenst aan 
de grens mat Oekraïne. Het dorp telt bijna 800 inwoners. 
De contacten lopen via : Da. Kupa’s  Ildikò van de ´ REFORMÁTUS  EGYHÀZ´ 
De gemeente telt 465 leden. 
In 2019 heeft deze gemeente één keer bezoek gehad van de stichting. Achter 
gelaten is o.a. kleding, schoenen, ledikant , dekens, speelgoed. 
Financieel is ook de vakantie bijbelweek door ons ondersteund. 

 

ROEMENIË 
 
Bicfalva/ Bicfalău 

Het dorpje Bicfalău ligt aan de voet van de oost Karpaten ten NO van Braşov. Op 
dit moment is bij de stichting niet bekent wie de predikant is in de plaatselijke 
protestantse gemeente. Medio 2019 is de zittende predikan ds. Sänta Imre 
vertrokken naar een andere gemeente. De reizigers die dit dorp bezocht hebben al 
wel informeel contact met de toekomstige predikant gehad. 
Via privé contacten worden in dit dorp ook enkele projecten ondersteund. Tevens is 
ook de vakantie bijbelweek mogelijk gemaakt door een geldelijke bijdrage van de 
stichting. 
Er is in 2019 o.a. gebracht: keukengerei, sportkleding, kleding, speelgoed, 
schoenen, linnen- en beddengoed, incontinentie materiaal, gereedschap, 
ziekenhuis materiaal, droger, kinder/wandelwagen, krukken. 

 

Carei 
De stad Carei ligt in het NW van Roemenië, vlak bij de Hongaarse grens. Deze stad 
heeft ca. 20.000 inwoners. De stichting heeft contact met de non-profit organisatie 
“FUNDATIA NON PROFIT C&E CAREI   “. De contactpersoon is Katharina 
Szász. 
Deze organisatie heeft een tweede hands kledingwinkel in de stad. 
Met de twee bezoeken die de stichting heeft afgelegd aan deze organisatie hebben 
zij o.a. gebracht: kleding, schoenen, linnen- en beddengoed, incontinentie materiaal 
lillift, speelgoed, keukengerei. 

 

De dorpen Diosig en SÀLACEA worden via Carei bezocht en bevoorraad. 

Deze dorpen zijn gelegen tussen Oradea en Carei  
In 2019 is Diosig voor het eerst via Carei bezocht en voorzien vanuit het magazijn in 

Carei. De contacten in Sálacea lopen al veel langer. 

 

Scernáton/ Cernatul de Sus 
De gemeente Cernat heeft ongeveer 4000 inwoners en ligt in centraal Roemenië 
binnen de Karpatenring. 
De contacten lopen via Ds Lászlo Szocs predikant van de ”Parohia Reformata” 
Zijn echtgenote Ilonka is directrice van het plaatselijke kindertehuis. 
Tevens is het Molokert project in de buurt van Cernatul de Sus door hen tot stand 
gekomen. Dit project betreft een vakantie/ conferentie centrum. 
Aan deze gemeente is in 2019 twee maal een bezoek gebracht. Met deze reizen 
zijn o.a. meegebracht: kleding, schoenen, magnetron, toiletartikelen, speelgoed, 
dakraam, ziekenhuis materiaal, werkkleding en horeca bedrijfskleding 

 



Zerind 

Zerind is een dorp gelegen in het westen van Roemenie, tussen Oradea en Arad. 
De contacten lopen via Ds DenesJoszef  van de protestantse gemeente in Zerind. 
Van uit de afdeling Wierden is deze gemeente niet bezocht, echter wel vanuit de 
afdeling Enter, Rijssen. 

 

OEKRAÏNE 
 

Hetyen 

Hetyen ligt in het zuidwesten van de Oekraïne. 
De contacten van stichting lopen via Ds. Csereszeny Albert van de plaatselijke prot. 
gemeente. 
In Hetyen is een tehuis voor chronisch zieken(astma en hoge bloeddruk) waar 
plaats is voor 250 patiënten. 
In 2019 is deze gemeente niet bezocht 

 

Kissdobrony/ Mala Dobron 
Ook deze plaats ligt in het ZW van Oekraïne 
In deze plaats is 10 jaar geleden een contact geweest met een kindertehuis. 
Plannen voor een toiletgebouw zouden via Batori Jozsef worden opgestuurd. 
Er is niets meer vernomen. 

 

Rät/ Rativtsi 
Ook deze plaats ligt in het ZW van de Oekraïne 
Kontakten vinden plaats via Ds. Tibor Szimkovics van de plaatselijke prot. 
Gemeente. 
In 2019 is deze gemeente twee maal bezocht. 
Gebracht is kleding, schoenen, incontinentiemateriaal, speelgoed, beddengoed, 
medischmateriaal,keukengerei. 

 

Szaloka/ Solovka 

Net als alle andere plaatsen die de Stichting bezoekt ligt ook dit dorp in het ZW van 
de Oekraïne. 
Contact persoon voor deze plaats is : Batori Jozsef. 
In deze plaats wordt de kerk, school en doksterspost ondersteund.  
In 2019 is er één bezoek geweest aan Rät en is er kleding en sporttassen 
achtergelaten. 

 

Tiszaágtelek/ Tysaahtelek 
Ook deze plaats ligt evenals de voorgaande plaatsen in dezelfde regio. Ook voor 
deze plaats is de contactpersoon Batori Jozsef. 
Sinds 2012 is er geen contact met/over deze plaats geweest. 


