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Het verzamelen van goederen afkomstig  van zowel  binnen als buiten onze kerkgemeenschap gaat nog 
steeds door. En het is bemoedigend om te zien hoeveel er toch steeds naar de opslagruimte bij Freddy –en 
Geke Aalbers aan de Ankummer Es is en.. wordt gebracht! De Székes-commissie wil iedereen dan ook 
daarvoor hartelijk bedanken. 
 
De goederen worden door zusters en broeders vanuit onze gemeente regelmatig gesorteerd en verpakt. Het 
grootste deel is kleding. Maar ook schoenen en dekens,   ( die nog steeds erg “ in trek ” zijn bij de mensen in 
Székes) komen binnen. 
 
Ook iedereen heel hartelijk bedankt voor zijn/haar hulp bij bovengenoemde werkzaamheden, en natuurlijk 
Freddy-en Geke voor het beschikbaar stellen van de opslag en sorteerruimte! 
 
Dit voorjaar is er nog weer een transport verzonden met diverse goederen, waaronder ook weer meubilair, 
gekregen van “Mooi Rivier”.   
Ook bij dit transport waren er voor de ca. 100 gezinnen in Székes  pootaardappelen, men is daar erg blij mee. 
 
Het voornoemde transport is, zoals meestal, op een vooraf gepland tijdstip in bijzijn van mensen uit Dalfsen 
afgeleverd.  

De kosten van dit soort transporten zijn de laatste jaren 
wel gestegen, daarom heeft de commissie begin dit jaar 
in principe besloten om één keer in de 2 jaar een 
transport te verzenden. Maar omdat er weer meubels 
en ook nog vrij veel kleding was binnengekomen is 
besloten om ook dit jaar weer een transport te sturen, 
en dus is de commissie op voornoemde beslissing 
teruggekomen. Het komende jaar zal dan opnieuw 
worden bekeken of een transport verzonden zal 
worden. 
De verkoop van kleding schoenen etc. vind zoals 
gebruikelijk plaats vanuit het Cultuurhuis. De opbrengst 
hiervan is bestemd voor kerk van Székes. Deze 
opbrengsten zijn over ‘t algemeen niet hoog. Reden 
hiervoor is, dat de goederen voor symbolische 
bedragen van de hand worden gedaan zodat iedereen 

de mogelijkheid heeft iets te ”kopen”! Als voorbeeld, de laatste verkoop heeft ca. €.100,= opgebracht! 
 
Na de laatste verkoop in oktober, was er nog een aantal 
dozen met kleding over, deze zijn aan een naburig dorp 
(Vadu) geschonken. Dus alles heeft uiteindelijk een 
bestemming gevonden! 
 
Het cultuurhuis, dat is dus het gemeenschapscentrum, 
tot sinds enkele jaren weer eigendom van de kerkelijke 
gemeenschap, is opnieuw weer eigendom van de 
gemeente Ernei, waaronder het dorp Székes valt. Reden 
hiervoor de staat blijkt gelden beschikbaar te hebben 
gekregen, (via de EU?), om vroegere Cultuurhuizen te 
renoveren c.q. af te breken en nieuw te bouwen. Dit 
houdt in dat er voorlopig geen gelden en/of uren worden 
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gestoken in het gebouw vanuit Dalfsen. Wij als commissie zijn erg benieuwd hoe e.e.a. in deze crises-tijd zijn 
beslag gaat vinden!  
Het medisch/kerkelijk centrum wordt regelmatig gebruikt voor o.a. in de wintermaanden als kerk, en de 
dorpsarts houdt er ook iedere maand zitting!  
 
In de kerkzaal staat (stond inmiddels) een traditionele tegelkachel die zal worden vervangen door een 
houtkachel, omdat  met een houtkachel  de zaal in korte tijd warm  is te stoken (een paar uur), een tegelkachel 
moet ca. 24-36 uur worden gestookt  om warmte te geven! 
Men wil voor de winter, (dus als het goed is dan is dat afgewerkt) ,het centrum een opknapbeurt geven en 
schilderen. 

De watervoorziening door middel van een hydrofoor –
pomp werkt niet, en is tot voor kort nog niet hersteld. De 
pomp is defect, en zal dus een nieuwe moeten worden 
geplaatst. Hierover zal nog nader overleg plaats vinden 
met de prebiters/predikant. 

 
De weg naar en in het dorp is recent geëgaliseerd en 
ziet er volgens de laatste bezoekers ( oktober) prima uit. 
De bevolking  heeft er dagelijks veel voordeel van door 
eigen gebruik, maar ook door derden die nu ook het 
dorp bezoeken.  Inmiddels zijn er al diverse 
vakantiewoningen gebouwd, omdat de bereikbaarheid 
het hele jaar door goed is. Een prachtig succes dus na  
meerdere jaren van geld inzamelen via aardappel-
verkoop en sponsoring door ondernemers uit de 
gemeente Dalfsen, gemeenteleden van de 

Ned.Ger.Kerk, en mensen van buiten onze kerkelijke gemeente! 
 
De school in het dorp, eigendom van de kerkelijke 
gemeente, heeft nog achterstallig onderhoud en er zijn 
nog veranderingen noodzakelijk. Om dit te financieren 
wordt geld ingezameld met statiegeldbonnen bij 
Supermarkt C1000. Deze bonnen, voor dit goede doel, 
kunnen in een doos worden gedaan die boven de 
inname van de emballage is geplaatst. 
 
Tijdens het laatste bezoek, ( oktober), is er een gesprek 
geweest met enkele presbiters en Ds.Laszlo Birro over 
plannen/wensen voor het komende jaar. Er kwam o.a. 
het volgende naar voren:  
Kleding,schoenen,glaswerk/borden enz. schoon en 
bruikbaar, zijn welkom. Men zou heel graag ook dit 
voorjaar nog weer pootaardappelen willen ontvangen. 
Fietsen,koelkasten,magnetrons die functioneren, hiervoor is ook belangstelling, maar graag even vooraf 
overleg i.v.m opslagruimte Het komende jaar zou er interesse zijn vanuit de gemeenschap om weer een 
bezoek aan  Dalfsen te brengen, ca. sept. 2012. 
 
Bovenstaande wensen/verzoeken zullen op de eerstkomende vergadering  in januari a.s. bespreekpunten zijn! 
Is e.e.a financieel  haalbaar? 
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Door de commissie wordt er telkens bij een bezoek met de presbiters/predikant een bijeenkomst gehouden 
waarin meestal het hoofdpunt de financiën is. Ook dit jaar is er voor diverse doeleinden geld gegeven om 
wensen in vervulling te doen gaan, na kritische beoordeling van de commissie. 
 

Het bestuur en de leden 

 
Het bestuur en leden bestaat op dit moment uit; 
Marry van der Vegt   ( voorzitter ) 
Gerrit Hoekman        ( secretaris ) 
Bert Mol                    ( penningmeester ) 
 
Bep Mol en Wim Westera  ( bestuursleden ) 
 

Kleding en andere goederen 

 
De opslag van de goederen zoals eerder opgemerkt  is bij Freddy en Geke Aalbers. De commissie is daar erg 
blij mee, het sorteren op gezette tijden met een groep vrouwen/mannen is erg gezellig er wordt veel gekletst, 
en voor koffie met iets lekkers wordt door  
Geke en Freddy gezorgd, hiervoor wordt ruim de tijd genomen! Mocht u een keer willen helpen neem dan 
contact op met één van de commissieleden. 
 
Wanneer u losse spullen heeft dan verzoeken we u om vooraf even contact op te nemen met de commissie 
voordat u die naar de opslagplaats brengt. 

 

Kort verslag  tijdens een verblijf in Székes dit jaar 

 
In de maand mei zijn een aantal mensen naar het partnerdorp geweest. Deze reis is per auto ondernomen. Er 
zijn dit jaar ook aantal bezoekers per vliegtuig naar Székes geweest, dat ging dan om een  kort verblijf. En 
zelfs heeft een echtpaar per caravan de reis ondernomen 
Zij hebben gekampeerd op het erf van de pastorie. 
 
Enkele dagen na aankomst kwam ook het transport uit 
Dalfsen aan. Met hulp van de  
Presbiters en anderen is de vrachtwagen gelost, en de 
dozen met kleding klaar gezet in het cultuurhuis voor de 
“verkoop“. Bij dit transport waren ook voor elk adres 
pootaardappelen, die zijn dezelfde dag opgehaald. De 
uitgifte vond plaats vanuit het zgn. “Holland Huis”, ( dit is 
het logeeronderkomen van Jans en Marry van der Vegt), 
men kon ook gelijk een paar schoenen uitzoeken die hier 
waren uitgestald. 

     
De eerste zondag heeft de officiële heropening van de 
gerestaureerde kerk plaatsgevonden. Deze plechtigheid 
werd verricht middels een kerkdienst geleid de Bisschop van het district Tirgu Mures, met aanwezigheid van 
de Burgemeester, de Pers, vertegenwoordigers van Regio Kerken groep mensen van een contact-kerk uit 
Hongarije en de plaatselijke bevolking. 
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In deze dienst is door vertegenwoordigers van de Ned. 
Geref. Kerk van Dalfsen een doopvont aangeboden, men 
vond het een erg mooi cadeau!  Men hoopt het vont te 
gebruiken op D.V.  2e kerstdag, dan zal Zselyke worden 
gedoopt.  
 

U bent hiervoor van harte uitgenodigd! 
 
Na de dienst werd een heerlijke goed verzorgde warme 
maaltijd aangeboden aan de gasten. Dit werd verzorgd in 
het cultuurhuis waar de tafels en stoelen, (een gift van 
“Mooi Rivier”), bijzonder goed van pas kwamen, het was 
een prachtige dag. 
 
Het tweede weekend, (op zaterdag), heeft de “verkoop” 
van kleding, schoenen en huisraad  plaats gevonden. Ook 

dit keer was de belangstelling weer groot, het blijkt dat er nog altijd veel vraag is naar kleding etc. 
 

Verkoop van Székes-honing 

 
Ieder jaar wordt er door bezoekers aan het dorp een vat honing meegenomen voor verkoop in Dalfsen.  Deze 
honing wordt gekocht bij het echtpaar Aron en Lidia een is van heel goede kwaliteit. Meestal wordt ca. 35 kg 
meegenomen. Bij diverse gelegenheden in de kerk en elders  in Dalfsen wordt de honing verkocht.  Kosten 
per potje €. 3,=. De opbrengst is bestemd voor ondersteuning van projecten in Székes. 

 

Drinkwater 

 
De watervoorziening in het dorp  komt nog altijd  uit 
putten. In enkele gevallen wordt het water via een 
elektrische pomp naar boven gehaald, maar meestal met 
een emmer, zie foto . Er zijn in het dorp een paar putten 
voor algemeen gebruik, zowel voor de inwoners als ook 
voor het vee. 
 

  
U I T N O D I G I N G 

 
U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te 
zijn bij de doop van Zselyke, dochter van ds. Lazslo 

en Kinga Birö.  
 
Datum: zondag 26 december 2011 
Plaats: Székes (Roemenië) 
 
Voor meer info kunt u contact 
opnemen met één van de 
commissieleden. 

 


