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prof. dr. K.A. Deurloo, Amsterdam
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bisschop Béla Kató, Cluj, Roemenië
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prof. dr. H.W. de Knijff, Rheden
prof. dr. G.W. Neven, Kampen
dr. Géza Pap, Cluj, Roemenié
dr. B. Plaisier, Rijswijk
mw. dr. G. Postma-Gosker, Venlo
dr. S. Schoon, Gouda
prof. dr. E. Schroten, Driebergen
mw. dr. A.M Spijkerboer, Rijswijk
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Studenten schreven:
Ihre Unterstützung bedeutet mir sehr viel und deswegen sind wir
mit meiner Familie sehr dankbar. Ich danke Ihnen das Sie das
Wort Christi in Ihren Herzen geschlossen haben und das Sie aus
Liebe junge Leute wie mich helfen. Ich wünsche Ihnen Gottes
reichen Segen!
Liebe Grüße, Ernő
“Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten
Brüder getan habt, habt ihr mir getan”.
Matthäus 25,40b
Dear supporters,
I would like to thank you for the money, which is very helpful for
me and my family. I always wanted to be a pastor. Actually this
was my childhood dream. I like to sing, to draw and to go out
with my friends. The Faculty of Theology is relatively far from my
home. I live in Oradea with my family. The cost of tuition, the
monthly expenses are expensive, so I'm very glad for the money.
My family is also very grateful what makes me happy. Thank you
again for your support, it means very much to me.
With thanks, Emőke

Protestants Theologisch Instituut te Cluj
www.proteo.hu

ONDERSTEUNING VAN THEOLOGIESTUDENTEN
van het Protestants Theologisch Instituut
in Cluj, Roemenië

Achtergrond
Aan het Protestants Theologisch Instituut in Cluj (Kolozsvár /
Klausenburg) studeren ongeveer 130 studenten, afkomstig uit
de Hongaarssprekende Hervormde, Evangelisch-Lutherse en Unitarische kerken in Transylvanië (Roemenië).
De maandelijkse kosten voor onderdak, eten en verzorging in
het internaat van het Instituut bedragen ca. € 110 per persoon.
Dat is ongeveer 50% van een minimumloon. Wegens de voor
velen moeilijke economische situatie in Roemenië kan een deel
van de theologiestudenten deze maandelijkse kosten zelf niet
betalen.
Om deze theologiestudenten te ondersteunen is op 22 februari
1995 in Zwolle opgericht de

professor I. Juhász Stichting.

De Stichting vraagt diakonieën en particuliere donateurs om de
bijdrage voor één student (€ 350 per jaar) voor hun rekening te
nemen. Daarnaast roepen we predikanten op om éénmaal per
jaar de vergoeding voor een kerkdienst voor het bovengenoemde doel ter beschikking te stellen. Natuurlijk is elke bijdrage van
harte welkom!
Historisch
Bij het feest ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het
Theologisch Instituut in Cluj in oktober 1995 is de oprichting van
de professor I. Juhász Stichting bekendgemaakt. Dit gebaar
werd als een bevestiging van de eeuwenlange verbondenheid
van de Hongaarse en Nederlandse kerken der Reformatie ontvangen.

De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Als voorzitter van de professor Juhász István Stichting spreek ik
de hoop uit dat u ons doel wilt ondersteunen.

István Juhász

Namens het Stichtingsbestuur,

Professor István Juhász (1915-1984) was een internationaal in
hoog aanzien staand hoogleraar kerkgeschiedenis aan het toenmalige “Verenigd Protestants Theologisch Instituut met universitaire graad” van Cluj/Kolozsvár en Sibiu/Hermannstadt.
Ondanks de toenmalige onderdrukking van staatswege is het
hem gelukt de ontwikkeling van de theologische hogeschool en
van de studenten te bevorderen, mede door het onderhouden
van internationale oecumenische contacten.
Doelstelling

dr. János Hermán Mostert, Zwolle (voorzitter)
Bankrekeningnummer: NL95 RABO 0302 7077 00
t.n.v. de Prof. Juhász Stichting te Zwolle

Website: www.juhasz-stichting.nl

De Stichting stelt zich ten doel om:

De overige bestuursleden zijn:

- arme studenten financieel te ondersteunen
- bij- en nascholing van predikanten mogelijk te maken
- theologisch/kerkhistorisch onderzoek te stimuleren

ds. Ida Eldering - Jonckers Nieboer (secretaris),
President Kennedylaan 217, 6883 AH Velp,
tel. 026-3623980, email: ida.eldering@hotmail.com
dhr. Volkert Boertjes, Zwolle (penningmeester)
ds. Ries Nieuwkoop, Zwolle (vice-voorzitter)
ds. Eveline Struijk - Boers, Eibergen (lid)
ds. Klaas Dirksz. vd Hout, Giessenburg (lid)

Theologische docenten adviseren hierin het bestuur van de
Stichting.
De Stichting heeft in 2009 een ANBI-erkenning gekregen.

