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Godsdienst verboden onder communisme 
Onder het communisme was 
godsdienst in Roemenië min of 
meer verboden; de opleiding tot 
predikant werd ernstig 
gehinderd. De geestelijke nood 
onder de christenen was hoog, 
maar ondertussen leefde de 
hoop, dat er voorgangers zouden 
worden geschoold om Gods 
Woord te verkondigen.  
Er is nog steeds een groot gebrek 
aan predikanten. Veel 
Roemenen, ook predikanten, zijn 
naar andere landen uitgeweken.  
 

Steun aan theologiestudenten 
In februari 2005 hebben Roemeense en Nederlandse predikanten, die voor 1989 in Oost-Europa 
studeerden, besloten om een Stichting op te richten. Er werd steun geboden aan hervormde/ 
gereformeerde, lutherse en unitarische/remonstrantse studenten. Sindsdien is er al meer dan  
€ 200.000 uitbetaald aan studiebeurzen voor deze theologiestudenten. De opleiding duurt zes jaar, en 
de staat, noch de kerk verstrekken hiervoor subsidies. Afgelopen jaar zijn 25 nieuwe studenten 
ingeschreven, het totaal aantal studenten is 158. 
 

Studieresultaten en financiën worden gevolgd 
De financiële draagkracht van de ouders en de studieresultaten van de studenten worden nauwlettend 
gevolgd en gecontroleerd door de leiding van de theologische faculteiten. Ook houdt men contact met 
het bestuur van de Prof. Juhász Stichting en zorgt men voor de maandelijkse uitbetaling. De studenten 
laten het secretariaat van de Stichting zien waarmee zij bezig zijn tijdens hun studie of stage.   
 

Studenten zijn dankbaar voor uw steun 
De studenten zijn zeer dankbaar voor de steun uit Nederland. De rector en economisch directeur 
melden hun erkentelijkheid in hun brieven en in de pers. De Stichting hoopt nog veel jonge mensen te 
kunnen helpen om de studie theologie te volgen, teneinde de gemeenten te bedienen. 
Uw steun is daarbij zeer welkom! 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer NL95 RABO 0302 7077 
00 t.n.v. de Prof. Juhász Stichting te Zwolle of op het bankrekeningnummer van de 
diaconie van de Zendingskerk NL 71 INGB 0006 9283 25 o.v.v. diaconale 
maandcollecte oktober 2021.  

 


