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 Over het jaar 2021 hing net zoals over 2020 de schaduw van corona. Veel activiteiten 
konden niet doorgaan, een aantal gelukkig wel. Ook de contacten met de zusters en broeders in 
Wismar en Arad moesten noodgedwongen hoofdzakelijk via elektronische weg plaats vinden. 
De 6 leden van de Contactgroep, gevormd door de vertegenwoordigers van de  Protestantse 
Gemeente Breda (wijken Johanneskerk en Markuskerk) en de Protestantse Gemeente Ginneken 
kwamen uiteindelijk driemaal bijeen. Zoals vorig jaar steeds in het Kerkenhuis van de 
Johanneskerk, waar we anders dan bij eenvan de leden thuis wel de coronaregels konden 
handhaven. 
 We hebben nog steeds zorgen over het aantal en de gemiddelde leeftijd van de leden van de 
Contactgroep. Zoals in het vorig jaarverslag reeds gemeld konden we in 2021 wel Graham 
Kennett als nieuwe penningmeester welkom heten. Ook het geringe aantal diakenen in de groep 
is een punt van zorg. Daardoor is de inbedding van de Contactgroep in de Colleges van Diakenen 
van de deelnemende gemeentes wat minder dan zij in het verleden was. En bij de belangrijke rol 
die gemeentecontacten met Wismar en Arad spelen moet toch niet vergeten worden dat een hele 
belangrijke bestaansreden van de Contactgroep toch vooral van diaconale aard is. Zonder de 
steun uit met name Breda zou een groot deel van het diaconale werk van de gemeente te Arad 
niet plaats kunnen vinden. 
 
Persoonlijke contacten  
 Persoonlijke contacten met de zustergemeentes (Wismar sinds 1984 en Arad sinds 1996) 
worden in onze statuten de belangrijkste basis genoemd. Hoewel het drie gemeentes betreft  
in verschillende landen en met een verschillende inbedding in de grotere Kerk van Christus 
(Breda in de PKN, Wismar in de Nordkirche, Arad als autonome gemeente buiten kerkverband) 
blijken wij toch dezelfde drijfveren te hebben, onder andere de zorg voor onze medemens en het 
verlangen deel uit te maken van de Wereldkerk. Om uitdrukking aan de contacten te geven 
worden ook sinds enige jaren bij hoogtijdagen voorbeden uitgewisseld. Bij toerbeurt wordt door 
één van de gemeentes een voorbede gemaakt die in kerkdiensten in alle deelnemende gemeentes 
gelezen worden. Zie in het vervolg van dit verslag verder hoe er invulling is gegeven aan onze 
verbondenheid. 
Maandelijks werd u in de kerkbladen op de hoogte gehouden. Zie nu in ’t kort hieronder: 
 
Ontwikkelingen in Arad:  
 In Arad werd het leven in 2021 net zoals bij ons gekenmerkt door perioden met meer en 
minder zware coronamaatregelen van de overheid. Kerkdiensten in persoon werden gehouden 
waar mogelijk en verder met elektronische middelen op afstand. Ds. Tothpal verzorgde 
wekelijks een overdenking via YouTube die een trouwe schare kijkers heeft. Corona was nooit 
weg en dus kon in 2021 ook in Arad de gemeente nooit in zijn geheel bijeenkomen. Dat dit met 
name op hoogtijdagen net zoals bij ons een behoorlijke domper was spreekt vanzelf. Toch lijkt 
het er op dat ondanks al deze moeilijkheden de gemeenteleden van Arad elkaar vast blijven 
houden. 
 De politieke situatie in Arad is ongewijzigd en er is nog steeds geen zicht op wanneer het 
Berufsverbot tegen ds. Tothpal zal eindigen en hij weer in het ambt mag terugkeren. Het 
betekent ook dat de gemeente nog steeds weinig mogelijkheden heeft om nieuwe gemeenteleden 
te werven. 
 In het najaar was de corona situatie dermate hoopgevend dat besloten is om weer een 
werkbezoek aan Arad te brengen. In 2020 was dat niet mogelijk. Van 22-26 oktober brachten 
voorzitter Mieke Frankfoorder en secretaris Pieter Harder een bezoek aan Arad. Het was 
overigens kantje boord want in de week dat we vertrokken explodeerde de corona situatie in 
bijna heel Europa. Als het plan een week later was geweest waren we niet gegaan. Ds. Tothpal 



wenste ook geen enkel risico te lopen en bracht ons onder in zijn nieuwe huis in Hongarije, in 
plaats van bij gemeenteleden in Arad. Ook de gebruikelijke ontmoeting op zondagmiddag met 
gemeenteleden moest helaas afgeblazen worden. De gesprekken met de diverse organisaties die 
wij steunen waren onder moeilijke omstandigheden met de nodige beperkingen. Met de 
directrice van het Kinderheim moest zelfs staand buiten op straat gesproken worden want wij 
mochten het tehuis absoluut niet in. 
 
Arad/transport hulpgoederen/opslag  
 Een lichtpuntje in 2021 was dat het na een aantal jaren weer gelukt is een transport naar 
Arad te doen. Eind november oordeelde Theo Oldenburger dat het mogelijk was om zonder al te 
veel problemen met een vrachtwagen naar Roemenië te rijden. De Contactgroep heeft daar graag 
gebruik van gemaakt. Het was mogelijk om de hele inhoud van onze opslag in de vrachtauto te 
laden. Daardoor hebben we voor eerst in vele jaren een lege opslag kunnen aanschouwen. Dit 
transport is overigens waarschijnlijk het laatste in de oude vorm. Omdat we de inzameling zijn 
gaan beperken en ook de hulpvragen uit Arad selectiever zijn geworden zal het volume van te 
zenden hulpgoederen in de toekomst geringer zijn. Hoe dat vorm gegeven gaat worden is nog 
onduidelijk. Wel heeft onderzoek van penningmeester Graham Kennett uitgewezen dat reductie 
van het aantal te zenden kubieke meters helaas niet noodzakelijkerwijs tot reductie van de kosten 
leidt. 
 
Sponsorbijdragen en acties  
 Omdat in 2020 geen transport naar Arad bekostigd hoefde te worden en de sponsorbijdragen 
wel binnen bleven komen heeft de Contactgroep besloten om in 2021 geen sponsoractie te 
houden. Omdat er geen transportmogelijkheden waren zijn ook nauwelijks inzamelingsacties 
gehouden. Alleen pal voor het transport is een spoedinzameling gehouden voor het Kinderheim. 
Bij het gesprek met de directrice van het Kinderheim tijdens het werkbezoek had zij de 
noodkreet geuit dat zij geheel door de voorraad goede hygiëneproducten heen waren. Ondanks 
de korte termijn waarop dit georganiseerd moest worden kon een ruime voorraad met het 
transport mee gegeven worden. 
 
Paasgroeten 
 Na het succes van de kerstgroetenactie in 2020 hebben we dit in 2021 herhaald met Pasen. 
Vele kaarten vonden hun weg naar de mensen in Wismar en Arad. Misschien maar iets klein 
vergeleken bij alle contacten in voorgaande jaren, maar van grote waarde. Onze 
partnergemeentes hebben te verduren, net als wij, maar op deze manier kan de aan 
verbondenheid in Christus uitdrukking gegeven worden. 
 
Tot slot  
 Wij zijn dankbaar voor de vele betrokken gemeenteleden, donateurs en sponsoren  
waardoor het mogelijk is onze contacten met de zustergemeentes een waardevolle inhoud  
te geven. Om de contacten met Wismar blijvend te onderhouden en daarnaast de 
kerkgemeenschap in Arad op allerlei manieren te ondersteunen zodat  
zij in moeilijke tijden zich als kerk kunnen blijven profileren. Wilt u nog meer lezen?  
De website https://www.pknbreda.nl/diaconie is nog in opbouw en bevat nog niet veel 
informatie. Vindt u niet wat u zoekt in de kerkbladen van Breda en Ginneken dan kunt u altijd de 
secretaris van de contactgroep per email raadplegen. 
 
13 april 2022 Pieter Harder 
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