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Overzicht 2017
Hierbij de gebruikelijke Székes Nieuwsbrief met informatie over de gang van zaken aangaande
ontwikkelingen in Roemenië in het algemeen, en ons partnerdorp Székes in het bijzonder m.b.t. directe hulp in
de vorm van materiële als ook financiële ondersteuning, renovatie kerk/school/cultuurhuis en andere urgente
hulp dit jaar, vooruitzichten op goed drinkwater, voor zover de commissie daarvoor de mogelijkheid had en
heeft.

De truck met oplegger is aangekomen in het centrum van Székes.
Vrijwilligers komen in actie omdat er nog geen vorkheftrucks beschikbaar zijn.
Afgelopen voorjaar heeft er weer een transport plaats gevonden met goederen, welk nog steeds verzorgd
wordt door derden. Transporteur Fa. Wim Bosman. Na aankomst in Székes worden de goederen uitgeladen
mede onder toezicht van mensen uit de NGK- Dalfsen. Ook dit jaar heeft het “uitdelen” weer plaatsgevonden
op de diverse data. Elk gezin uit het dorp krijgt een z.g.n. kleding bon, daarnaast kan iedereen voor een klein
bedrag nog meer kopen! Afgelopen seizoen kregen wij ook de beschikking over een groot aantal TV
schermen. Reden om de verkoop anders te organiseren.

Wanneer u het werk van de commissie wilt steunen als donateur, dan is uw (maandelijkse) gift van harte welkom.
Bedragen kunnen overgemaakt worden op bankrekening 3128.50.565 t.n.v. NGK Dalfsen Székes.
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Vele handen maken licht werk !
Dominee Laszlo Biro (Laçi) zag het wel zitten om een soort veiling in het medisch centrum te organiseren.
Alle bewoners konden komen om de goederen te bezichtigen. Het nodige familie overleg vond plaats.
Briefjes met de namen van belangstellenden werden ingeleverd. Bij meerdere liefhebbers voor hetzelfde
product besliste het lot. Er waren veel gewilde goederen als koelkasten, wasmachine, fietsen maar ook mooie
massieve houten meubels voor de veiling beschikbaar.
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De opbrengst van de verkoop en de
veiling gaat naar de kas v/d plaatselijk
kerk. ( Hongaars Geref.) Een aantal
jaren worden er ook pootaardappelen
ter beschikking gesteld, ieder gezin krijgt
een zakje gratis, de animo daarvoor is
van dien aard dat de commissie dit
jaarlijks laat terug komen.
Ook worden schoenen uitgedeeld.
Dit gebeurd op een andere locatie dan
de kleding verkoop.
Wanneer u losse spullen heeft die
bruikbaar en schoon zijn en kwijt wilt
neem dan eerst even contact op met de
fam. Aalbers of de commissie voordat u
die naar de opslagplaats brengt?

.
Boven: De pastorie met het oude dak. Onder : Door het nieuwe dak staat de pastorie in Székes er strak bij !!
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Foto: 7 personen deden belijdenis. Een groot feest binnen de muren van de kerk. Maar de foto moet buiten.

Marry v.d. Vegt maakt het
Dominee Laszlo Biro
Liturgisch bloemstuk voor de kerk.
in vol ornaat.

De familie Biro compleet.
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