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Op de planning 
 Wijnactie Kerst. 
 Transport november.  

 

Contact 
Secretariaat 
Land voor Water 53, 
2841 NC Moordrecht,  
Tel: 0182 375382. 
E-mail 
shrmoordrecht@gmail.com  
 
Website 
www.shrmoordrecht.nl 
 
Bankrekening 
NL28 ABNA 054.14.80.634 
 
Kamer van Koophandel 
24361708 
 
 
 
 
 
 
 

Van het bestuur 
Op 29 september jl. hebben we afscheid genomen van ons 
bestuurslid Jeannette Lok-Vuijk. Ze is in 2010 in het bestuur 
gekomen, het jaar waarin we de opening van het cultureel huis 
in Barátos hebben gevierd. Jeannette was een erg betrokken 
bestuurslid en spande zich in voor alle activiteiten die we 
organiseerden. Ze is vier keer in Roemenië geweest om de 
contacten daar te onderhouden. Ook met onze laatste reis in 
september 2018 was ze erbij. We danken haar voor haar inzet 
en enthousiasme.  
  

Bezoek Roemenië 2018 
Van vrijdag 31 augustus tot dinsdag 4 september zijn een aantal 
bestuursleden (met hun echtgenotes) naar Roemenië geweest. 
Vrijdagavond zijn we aangekomen in Barátos en zijn daar 
gebleven tot zondagmiddag. We overnachtten in de 
logeerverblijven bij de pastorie van dominee Boné Barna en zijn 
vrouw Maria. 

  
 
Op zondagmiddag zijn we vertrokken naar Körispatak en 
verbleven in een vakantiekamp parkje in het dorp van het 
domineesechtpaar Gilyén Kati en Levi. 
Dinsdag 4 september vlogen we terug van Cluj Napolca naar 
Eindhoven.  
Het was goed om elkaar weer te ontmoeten. In deze Barát leest 
u per dorp de ondernomen activiteiten. 
 
 
 

mailto:shrmoordrecht@gmail.com
http://www.shrmoordrecht.nl/
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Barátos 
We hebben het picknick / sportveld bezocht, die de 
bisschop van de regio waar de Reformatorische kerk 
van Barátos onder valt, heeft laten aanleggen. Het 
ziet er erg mooi uit met speeltoestellen en een 
voetbalveld van kunstgras. 

 
 

 
 
De pastorie is gerenoveerd, alleen moet het dak 
nog opgeknapt worden. Ook zijn er nog plannen om 
de kozijnen van de gemeenschappelijke ruimte aan 
de pastorie te vervangen. Voor de financiering 
hiervan is subsidie aangevraagd bij de bisschop van 
de Reformatorische kerk.  
 
De renovatie van het orgel in de kerk verloopt erg 
traag. 
 
Uit de nalatenschap van Frici Bácsi, de oude 
voorzitter van de kerkenraad, heeft de kerk een 
prachtige kerkklok ontvangen. De kerktoren van 
Barátos heeft al twee klokken en er kan geen 3e 
kerkklok bijgeplaatst worden. Op dit moment staat 
de ontvangen kerkklok binnen onder de preekstoel. 
Er is nog geen concreet plan voor deze klok. 

 
 
We hebben boer Mark bezocht. Hij heeft samen 
met zijn zoon grote plannen. Zo wordt op dit 
moment hun koeienstal verbouwd en uitgebreid. Er 
komt een 2x6 visgraat melkstal in met een eigen 
melkkoeltank. Op dit moment worden er circa 50 
koeien gemolken en dat zou moeten groeien naar 
80-100 koeien.  
De door Moordrecht geleverde melkmachines 
hebben zeker bijgedragen aan deze mooie 
ontwikkeling.  
Met één van de gestuurde melkwagens worden nog 
steeds hun, inmiddels dus 50 koeien gemolken. 
 
Verder wordt er op dit moment de riolering en 
waterleiding aangelegd en is de basisschool 
gerenoveerd. Al met al zijn er goede ontwikkelingen 
waargenomen in het dorp. 
 

Körispatak 
 In Körispatak is hard gewerkt aan het nieuwe 
verenigingsgebouw. Het is wind- en waterdicht. In 
de zomer zijn de kozijnen en deuren geplaatst. En 
wordt nu gewerkt aan de binnenzijde van het 
gebouw.  
Het doel is om de grote ruimte in het gebouw 
inclusief verwarming, vóór de winter af te maken, 
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zodat er kerkdiensten gehouden kunnen worden als 
de winter aanvangt.  
 

 
 

 
 
Voor de bekostiging zijn er diverse bronnen 
aangeboord. Zo zijn er subsidies ontvangen van de 
lokale gemeente en van de provincie. Zelf had de 
kerk een leuk bedrag bij elkaar gespaard, o.a. door 
de verkoop van gebruikte kleding uit Moordecht. 
Ook onze stichting heeft al bijgedragen aan de 
bouw door o.a. ontvangen sponsorgeld. 
In augustus 2018 heeft de kerk in Körispatak een 
subsidie overeenkomst getekend met HEKS een 
Zwitserse organisatie voor een bedrag van  
82.000 lei (ca € 17.500). Er is nu nog een tekort van 
ongeveer € 5.000 voor het afronden van het werk. 
Verder is er behoefte aan een afdak voor 
kachelhoutopslag, welke door zelfwerkzaamheid 
gebouwd zal worden. De kosten van de 
bouwmaterialen hiervoor worden geraamd op  
€ 1.750.  
De totale bouwkosten van het gebouw incl. 
houtopslag zijn ca € 60.000 en er ontbreekt nu nog 

ca. € 6.750. Er is dus echt veel bereikt in het 
afgelopen jaar. 
Mocht u willen helpen het laatste bedrag binnen te 
halen, dan verwijzen we u graag naar het 
onderwerp “Giften en financiële bijdragen” op 
pagina 4. 
 

 
 
 

 
 
In het dorp wordt op dit moment gewerkt aan een 
nieuwe brug in de doorgaande weg en aan het 
asfalteren van deze doorgaande weg. De weg 
richting Cluj is voor circa 4 km nog niet geasfalteerd 
en daardoor erg slecht en hobbelig. 
Deze zomer heeft het dorp een maand geen vaste 
telefoonverbinding en internet gehad. Er was een 
telefoonkabel defect en het telecom bedrijf had 
andere noodzakelijke werkzaamheden i.p.v. het 
repareren van deze kabel naar zo’n klein dorp . 
Er is altijd al een zeer slecht netwerk voor de 
mobiele telefoon en mobiel internet, dus iedereen 
was die periode slecht bereikbaar. 
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Wijnactie 
Ook in november / december 2018 houden we 
weer de jaarlijkse wijn actie. Met onze vaste 
leverancier hebben we weer contact gehad. De 
rode en witte wijnen van vorig jaar kunnen we 
weer leveren tegen dezelfde condities en 
prijzen.  

 
 
U kunt het aanbod weer zien op onze website 
en de bestellers van vorig jaar krijgen weer 
informatie opgestuurd, waarmee de 
bestellingen weer geplaatst kunnen worden. 
We hopen dat u weer mee doet en een lekkere 
wijn voor de Kerstactie gaat bestellen 
 

Transport 
Dit najaar staat er een transport gepland naar 
Körispatak met medische goederen, stoelen 
tafels, bureau e.d. Dit kan gebruikt worden in 
het verenigingsgebouw. De focus ligt nu wat 
minder op het versturen van gebruikte kleding, 
omdat de kleding van het vorige transport nog 
niet allemaal verdeeld is. Mogelijk versturen we 
dit de volgende keer weer naar Roemenië. 
 

 

 

 
 
 

Giften en financiële bijdragen 
Uw giften zijn meer dan welkom. Alles wat bij 
de stichting binnenkomt wordt, via onze eigen 
contacten, besteed in Roemenië, zoals dit al 
jaren gebeurt. Het huidige doel is het 
verenigingsgebouw in Körispatak. 
Uw sponsoring, gift of bijdrage als “Vriend van 
Barátos” is aftrekbaar voor de belasting, omdat 
we een ANBI status hebben. Zie daarvoor ook 
onze website.  
Het bankrekeningnummer van de stichting is 
NL28 ABNA 054.14.80.634. 


