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Korte geschiedenis

Tumi Roemenië werd in 2011 officieel goedgekeurd en werd
daarmee de eerste theologische opleiding in Roemenië die
werd gestart via Elpis Foundation Romania.

Afgestudeerde  theologen  kunnen  moeilijk  weerstand  bieden  aan  de
aantrekkingskracht  van de kerken in de stad.  De kerken op het platteland
blijven  daardoor  achter  zonder  leiders  en  zonder  onderwijs,  terwijl  bijbels
onderwijs  onontbeerlijk  is  voor  gezonde  en  volwassen  gemeenten,  het
plaatselijke lichaam van Christus.

Volgens  een  volkstelling  in  2002  woont  44,80% van  de  totale  bevolking  van
Roemenië (21.680.974) op het platteland.

Als er in de kerken in de stad een of meer leiders per kerk zijn, zijn er op het
platteland  helemaal  geen  voorgangers  die  een  goede  opleiding  hebben
genoten, of zijn er meer kerken die één voorganger delen.

De  meerderheid  van  de  leiders  in  de  plattelandskerken  hebben  twee  banen;
naast  hun  bediening moeten  ze voorzien in  het  levensonderhoud van  hun
gezin.

TUMI Roemenië heeft als doel de toerusting van jonge mensen die de plaatselijke
kerken  willen  dienen  en  van  oude  leiders  van  dorpskerken  die  jarenlang
gediend hebben zonder dat ze een theologische opleiding hebben genoten.

Wat we tot 2020 hadden bereikt

· Elpis heeft acht modules in het Roemeens vertaald en gedrukt.
· Op dat moment was een volgende module in bewerking.
· Tussen 2017 en 2019 waren er zeven TUMI-trainingslocaties (Marghita met 12 

studenten, Cernautzi Oekraïne met 15 studenten, Satu Mare met 8 studenten, 
Fetesti met10 studenten, Alunis met 8 studenten, Cluj met12 studenten, 
Galesu met 4 studenten).

· De studenten hebben verschillende sociale, economische en ethnische 
achtergronden.

 



Wat gebeurde er in 2020 en 2021

Vanwege de pandemie hebben de meeste kerken de fysieke bijeenkomsten 
stopgezet. Door deze beslissing vervielen ook alle TUMI-lessen.
Elpis heeft deze tijd gebruikt om nieuwe modules/boeken te bewerken en te 
vertalen en om lessen waarin de TUMI-strategie wordt gepresenteerd in de regio 
Dobrogea en Valea Jiului in Roemenië voor te bereiden.
Door de pandemie is TUMI zijn coördinator kwijtgeraakt.

Wat we van plan zijn te bereiken in 2022

· We bidden voor een nieuwe directeur met een fulltime baan
· Trainingscentra

o We willen het TUMI-programma weer beschikbaar maken voor de 
plattelandskerken en enkele arme stadskerken in gebieden in Roemenië en 
Oekraïne
o We hopen twee locaties (in Dobrogea en Valea Jiului) met elk een aantal van 
ongeveer 20 potentiële studenten te verwezenlijken.
o Het zou fijn zijn als op elke trainingslocatie minimaal één mentor 
beschikbaar is, waardoor het lesprogramma efficiënter en effectiever kan 
worden aangeboden.

Bronnen

o Volgens het TUMI Capstone Curriculum volgens studenten zes modules in drie 
jaar (lente en herfst). Na afronding van een module geeft Elpis de student een 
bijbelstudieboek cadeau.

o    Het zou fijn zijn wanneer TUMI de beschikking krijgt over externe middelen 
(financiën/personele ondersteuning), waardoor het programma zich effectiever 
zou kunnen ontwikkelen en groeien.

Infrastructuur

o Missionaire kringen: in elk gebied waar TUMI werkzaam is, zullen de kleine 
plattelandskerken worden geholpen bij het organiseren in missionaire kringen,
het delen van middelen en bedieningsmogelijkheden.

 



o Idealiter wordt elke missionaire kring een TUMI-trainingslocatie voor het hele 
gebied.

Elpis rekent op ongeveer € 16,00 per boek per student.
We rekenen op een gemiddelde kostprijs voor ongeveer 20 studenten per klas 
per seizoen op € 320,00 – de aangeboden boeken wanneer één module per 
seizoen klaar is. Elpis stelt twee jaarlijkse etappes voor, dat wil zeggen twee 
modules per jaar. De boeken worden aan het einde van elke module gekocht.

De doelstelling voor drie jaar is zes modules.
Het budget voor een jaar is € 640,00 per 20 studenten. Dit budget zal worden 
aangepast aan het aantal studenten dat de lessen zullen bijwonen.
Het budget voor drie jaar is € 1920,00 per 20 studenten.

Voorgestelde titels van boeken voor TUMI-studenten. Elpis zal die titels kiezen die
het best passen bij de individuele behoeften van elke student, volgens de 
aanbevelingen van de lokale TUMI-mentor.
Mark Denver, Negen punten van een gezonde kerk
Earl E Cairns, Christendom door de eeuwen heen
Wayne Gruden, Systematische theologie
Millard Erickson, christelijke theologie
Sumner Wemp, Gids voor Praktisch pastoraat
John Stott, ik geloof in prediken
DA Carson, Douglas Moo, Een inleiding tot het Nieuwe Testament
Garett Croslay, Het oude testament
Watchman Nee, Het karakter van de werker in de Heer
Walter Elwell, Evangelisch Woordenboek van de theologie
C.S. Lewis, Mere Christianity


