
 
 

Jaarverslag 2017 Inaktelke- comité  

We kijken terug op een jaar met veel mooie diaconale momenten in onze relatie met de gemeente in 
Inaktelke! 
We zijn op vele manieren met het dorp verbonden. 
De belangrijkste is dat we in geloof en gebed samen kinderen zijn van onze hemelse Vader en dit ook 
met elkaar mogen delen in de ontmoetingen die er zijn. 
Bijzonder was dat de kerkenraad van Inaktelke een weekend in Best langs kon komen en er veel van 
onze gemeenteleden contact mochten hebben met de mensen uit Inaktelke. Het waren inspirerende 
gesprekken. 
De 15e jongerenreis mocht plaats vinden en ook was er weer een oktoberreis waarin een aantal 
volwassenen het dorp mochten bezoeken. Dominee Attila Kelemen heeft als dominee afscheid 
genomen van het dorp ivm zijn pensioen. Dominee Zoltán Demeter-Erdei is nu in het dorp gekomen. 
Het gehandicapte meisje Malvina is overleden en mag nu bij haar hemelse Vader zijn. We hebben 
veel voor haar mogen betekenen afgelopen jaren in bezoekjes en materiële middelen.  
De financiële steun kon ook dit jaar weer doorgaan. De opbrengst voor de collectes wordt ingezet 
voor de hoogste medische nood, er was geld voor noodhulp en er worden verschillende mensen 
(jong en oud) in het dorp gesponsord door een aantal gemeenteleden van Eindhoven-Best.  
We geven bij financiële nood altijd een aanvulling op het bedrag wat de diaconie van Inaktelke zelf 
bijdraagt. Afgelopen jaar was dit o.a. het geval bij de kosten voor de amputatie van het been van de 
curator. 
Samen met de diaconie in Inaktelke hebben we onze diaconale relatie geëvalueerd. Dit is besproken 
met onze eigen diaconie. We zijn dankbaar dat we ook komende jaren het dorp mogen 
ondersteunen vanuit een aantal collectes en onze andere manieren van ondersteuning! 
 
Jaarplan 2018 

- Financiële steun dmv de collecte-opbrengsten 
- Sponsoring van weduwen, gezinnen en een aantal schoolgaande kinderen uit arme gezinnen 
- Kleding inzamelen  
- Contacten onderhouden (telefonisch via Attila/Irenke of met de diaconie daar via bezoekjes 

aan het dorp) 
- Contact met de nieuwe dominee Zoltán Demeter-Erdei maken, o.a. via de meireis 
- Gesprekken met de diaconie van Inaktelke blijven houden over hoe het gaat, maar ook over 

hoe zij de toekomst zien (qua zorg, maar ook qua financiën) 
- de 16e jongerenreis wordt georganiseerd 
- en (indien mogelijk) een seniorenreis in oktober 

 


