
 

Jubileumreis 

20 jaar contacten 

Emmeloord - Goganvarolea 

30 april tot en met 5 mei 2010 



Dag 1: vrijdag 30 april 
 
Op 30 april 2010, Koninginnedag, verzamelde de groep 
reizigers voor Roemenië bij de Ontmoeting. Om 4 uur zijn 
we met 4 auto’s vertrokken. Arjan en Susan Palland zullen 
op eigen gelegenheid naar Dortmund rijden, om zich daar 
bij ons aan te sluiten. 

 

Om 6.30 uur arriveren we op het vliegveld, we drinken en 
eten er wat en om 7.15 uur naar de controle/incheckpost. 
De meesten kunnen gewoon door, maar sommigen 
moeten spulletjes inleveren, een fles muggenspray boven 
100 gram, een zakmes, een fles douchegel die te zwaar 
was (boven 100 cc). Die ben je dan kwijt! Regel is regel. 
Het mes werd wel teruggegeven. 
Aan boord van het vliegtuig is het rommelig met de kofferruimtes. Daarom vertrekken we om 8.30 
uur in plaats van 8.15 uur. 
Na een voortreffelijke vlucht landen we om 11.05 uur. Ds. Orbán (Lajos) staat ons op te wachten op 
de luchthaven van Cluj‐Napoca. Buiten staat Mihai klaar met de bus om ons naar Goganvarolea te 
brengen, 125 km, 2 ½ uur rijden en 22,5 graden Celsius. We pauzeren 45 minuten in Cluj‐Napoca 
voor een kop koffie en flesjes water voor onderweg. 

Om 13.00 uur op weg naar Goganvarolea met Mihai als 
chauffeur. Het is lekker warm in de bus  , maar laten we blij 
zijn met het mooie weer. 
Om 15.40 uur arriveren we in Goganvarolea. Het comité wacht 
ons al op. Na een hartelijke begroeting gaan we in het 
catechisatie lokaal brood eten met koffie, thee, fris of Palenka 
en wijn. 
Om 16.45 uur gaat ieder op weg naar het gastgezin. Koffer 
wegzetten, cadeautjes uitdelen. We spelen met de kinderen, 

wandelen wat, helpen Judith een beetje met het een en ander. 
Om 18.30 uur gaan we eten, het is heel erg gezellig in het predikantsgezin. De 2 kinderen, Clara en 
Vilmos, hebben dolle pret aan tafel. 
Om 19.30 uur helpen we met opruimen en babbelen we wat.. 
Om 20.00 uur hebben we afgesproken met de groep om bij elkaar te komen om afspraken te maken 
voor de volgende dagen van ons verblijf hier. We zingen buiten bij de Nederlandse vlag het 
Wilhelmus met elkaar. Daarna oefenen we met elkaar voor de dienst van zondag. Dan hebben we 
nog een afsluiting met gebed. 
Om 21.00 uur gaat iedereen terug naar het gastgezin. Het comité gaat vergaderen over allerlei 
kerkelijke zaken. Om 23.00 uur is de vergadering beëindigd.  
 
 
 



Dag 2: zaterdag 1 mei 
 
Na een goede nachtrust en heerlijk ontbijt, verzamelen we ons om 11 uur bij de kerk voor een tocht 
met paardenkarren door het bos. Het duurt even voor iedereen een plaatsje gevonden heeft, maar 

om 11.30 uur vertrekken we dan met 4 karren. 
Het wordt een gedenkwaardige tocht door een 
prachtige natuur, met mooie uitzichten, maar ook 
met pijnlijke zitvlakken. 

 

Om 13.00 uur arriveren we op een glooiende 
weide waar de barbecue was. Alles stond al klaar 
en dat deed ons de pijnlijke zitvlakken snel 
vergeten. 
Er werd goed gebruik gemaakt van de lekkere 
gebraden worstjes en stukjes lamsvlees. Daarbij 
was er brood en stukjes paprika, komkommer, 
Spaanse peper en augurken uit het zuur. En 
uiteraard waren de diverse soorten dranken ook 

ruimschoots aanwezig. ’s Middags werd er enthousiast meegedaan met de diverse spelletjes. 
Om 16.30 uur werd alles opgeruimd. Twee tractoren brachten alle gebruikte spullen weer terug naar 
het dorp. Enkelen van ons gingen lopend terug naar het dorp, terwijl de meesten weer gebruik 
maakten van de paardenkarren (gelukkig nu over beter gebaande wegen).  
Om 17.00 uur ontmoeten we elkaar bij de familie ds. Nagy, waar we nog wat samen drinken en 
napraten over de gezellige dag die we gehad hebben. 
Om 19.45 uur komen we bij de pastorie bij elkaar om het programma voor zondag door te nemen. 
We zingen nog enkele liederen die we zondag in de kerk zullen zingen. Als afsluiting lezen we  
Numeri 11: 24‐30 en eindigen we met een gebed. 
Om 20.45 uur gaan we weer terug naar onze gastgezinnen na een veel bewogen, maar prachtige dag! 
Een aanvulling op zaterdag: 
Het is een vrije vertaling van deze dag en gaat op de wijs van gezang 143: Op bergen en dalen. 
 

1. Op bergen en dalen 
Gaan wij met kar en paard 
Wij gingen nimmer dwalen 
En reden zonder kaart 
Dinie en Ina hobbelden 
Ze waren van de kaart 
Omlaag en hoog zo ging het 
Door een veel te grote vaart   

 
2. De weg liep nimmer recht 

Zeker niet in het bos 
Jaap wilde even mennen 
Maar was daar bijna de klos 
Dat was wel even wennen 
Hij hing toen helemaal scheef 
Gelukkig was hij niet alleen 
Hij kreeg hulp van een Roemeen 

 
3. Boven op de berg gekomen 

Stegen wij allen uit 
Wij gingen lekker eten 
Van lam, worst en wat fruit 
Wat bier en ietsiepietsie 
Dronken wij best wel veel 
Jozef dronk daar het meeste van 
En bleef maar amper heel! 

 



Dag 3: zondag 2 mei 
 
Vanmorgen om 8.30 opgestaan, gelijk alweer de koffie klaar. Kachel voor warm water gestookt voor 
een warme douche. Daarna kregen we ontbijt met warme worst en kippenpoten. Aan alles was 
gedacht! 
Om 10.30 uur werden we bij de tempel verwacht. Na het officiële gedeelte van de dienst (zie liturgie) 
hebben we stilgestaan bij het feit dat we 20 jaar contact hebben met de gemeente uit Goganvarolea. 

Folkert las de 1e brief voor, waar het 20 jaar geleden mee 
begon. Ds. Orbán vertaalde deze.  

 

 
 
 
 
Wim Koers had een 
toespraak namens 
de kerkenraad en 
overhandigde 

denkbeeldig een gedenkplaat die nog gemaakt moet 
worden. Wij ontvingen een oorkonde van de gemeente uit 
Goganvarolea. Wij hebben psalm 138 nog gezongen en 
‘Mijn Jezus ik houd van U’. 

 
 
 
 
 
Na de dienst gingen 
we naar het 
gemeenschapshuis 
om te eten. Het was 
een feestelijke 
maaltijd, die ons 
allen heerlijk 
smaakte! 

 
Om 16.00 uur hadden we nog een korte kerkdienst, waar we uit 
Romeinen lazen. Daarna hebben we nog even wat met onze groep 
gedronken om vervolgens ieder z’n eigen weg te gaan. Sommigen 
om nog even te wandelen en te bellen op de berg of om even bij te 
komen in z’n eigen gastgezin. 
’s Avonds was het erg gezellig bij Imre en z’n gezin, er zaten wel 20 
mensen in het kleine keukentje. Maar niets is te gek of te veel. Zelfs oma van 81 gaat voor je staan. En 
Ype kreeg het te warm tussen de vrouwen!  

 

Weer een mooie, warme dag voorbij! 

 



Dag 4: maandag 3 mei 
 
Na een heerlijk ontbijt bij de familie Nagy gaat ds. Nagy zelf haver zaaien met zijn eigen tractor en 
zaaimachine. Wij zitten nog wat in de zon, want het is 
heerlijk weer. Tegen 11 uur gaan we naar de kerk waar we 
met de bus vertrekken naar Târgu Mureş met ds. Orbán 
als reisleider. 
Om 12 uur is er koffie in een grootwarenhuis in Târgu 
Mureş waarna we ook nog even kunnen winkelen. 

 

Ruim 1 uur gaan we op weg naar het Cultuurhuis, eigenlijk 
is dit op maandag gesloten, maar via een connectie van ds. 
Orbán konden we er toch terecht (het hebben van 
connecties is heel belangrijk in Roemenië). We werden 
ontvangen in de Spiegelzaal, een rijk versierde zaal met 
prachtige glas‐in‐loodramen. De gids vertelde over het 
ontstaan van dit gebouw. Daarna gingen we naar de 

Concertzaal waar, de naam zegt het al, uitvoeringen 
en concerten werden gegeven. Een prachtige zaal 
met boven drie galerijen boven elkaar. Onze groep 
heeft op het podium het Wilhelmus nog gezongen. 
Onze gids had ook de sleutel van de toren van het 
gemeentehuis, zodat ieder die dat wilde de toren 
kon beklimmen. Het was wel een trap van 200 
treden, maar het uitzicht boven op de toren was 
prachtig. Hierna stond 
nog een bezoek aan 
de zogenaamde 
Burcht op het 
programma waar we 

een kerk zouden bezichtigen, maar de gids kwam niet opdagen zodat 
we dat moesten laten schieten. 

 

Om 16.00 uur staat een bezoek aan de nieuwe woning van Adam Veres 
gepland. Adam Veres heeft jarenlang vertaald voor het Gogancomité en 
was ook aanwezig in de kerkdienst op zondag. Hij nodigde ons uit om 
zijn nieuwe woning te komen bezichtigen, een prachtig huis aan de 
rand van Târgu Mureş met een prachtig uitzicht. Omdat het in 
Roemenië gewoonte is om een nieuw huis in te zegenen door een 

predikant en ds. 
Orbán toch bij ons 
was, werd dit op 
verzoek van Adam Veres door ds. Orbán gedaan. 
Er wordt dan een Bijbelgedeelte gelezen en een 
gebed uitgesproken.  
Daarna gingen we warm eten in het centrum van 
Târgu Mureş, vanwege het mooie weer konden we 
mooi buiten zitten. Het eten was heerlijk, maar we 
moesten er wel heel lang op wachten.  
Dan vertrekt de bus weer naar Goganvarolea waar 
we weer in onze gastgezinnen worden 
opgenomen. Al met al toch een mooie 
uitgaansdag. 

 



Dag 5: dinsdag 4 mei 
 
Om 9 uur moesten we bij de kerk zijn om met de bus 
naar Sibiu te gaan. Er mochten ook mensen van de 
gemeente mee, maar er was niet veel animo. Ze 
hadden het te druk op het land.  
Ds. Orbán ging mee met de 2 oudste kinderen en Jozef. 
Het beloofde weer een prachtige dag te worden, de 
zon scheen al vroeg. We kwamen door het plaatsje 
Blajel waar de Friese vlag hing. Daar woonde een nicht 
van Sietske. Om 11 uur een stop om te plassen en een 
ijsje of fris te kopen. We zagen de hoogste Karpaten 
van Europa bij Sibiu. 

Karpaten op de achtergrond 

Om half 1 waren we bij een openluchtmuseum. We moesten om kwart voor 3 weer bij de bus zijn. 
Eerst naar het restaurant waar we wat wilden eten 
en drinken. We bestelden maar een soepje of 
omelet, dat was snel te bereiden, maar het duurde 
toch weer een uur. Kwart over 2 liepen we door het 
openluchtmuseum, alvast door richting de uitgang 
omdat we niet zo ver weg durfden te gaan. We zagen 
nog wat oude molens, alles van hout, en 
boerenwagens en een grote uitgeholde boom die 
vroeger als kano werd gebruikt. 
Om 3 uur reden we weer richting Goganvarolea. We 
kwamen langs het dorp Media, daar staat een bord 
langs de weg met Joure, die bieden daar hulp aan die 

gemeente. De temperatuur wees op een bord langs de weg 30 graden Celsius aan. In Tenerveni 
geprobeerd de bus alvast te ruilen voor de andere dag, maar dat lukte niet. 
Om 6 uur in Goganvarolea aangekomen waar we naar onze gastgezinnen gingen om warm te eten. 
Istvan is kok en had lekker gekookt: kalfsvlees met champignonsaus, aardappelpuree en witte 
koolsalade. Om half 9 moesten we weer bij de kerk zijn voor de dodenherdenking. Ze hebben daar 
ook een Nederlandse vlag en die hing halfstok. Eerst las Aad psalm 122, toen hebben we wat 
Vaderlandse liederen gezongen. Om 9 uur (8 uur Nederlandse tijd) hebben we 2 minuten stilte 
gehouden. Daarna zongen we het Wilhelmus. Er 
waren ook mensen uit onze gastgezinnen 
aanwezig. Folkert bedankte voor de gastvrijheid, 
de contacten die er zoveel jaar zijn, de gastvrijheid 
in de gastgezinnen en ook voor de paardenrit, de 
barbecue en de maaltijd van zondag die goed 
verzorgd was. 
Ds. Orbán bedankte ook ons voor alles wat we 
voor hun betekenen, niet alleen financieel maar 
ook dat we elkaar door de Heer met liefde 
verbonden zijn en elkaar in onze gebeden 
gedenken. En dat er ook echte vriendschappen zijn 
ontstaan. Verschillende mensen spraken nog een 
dankwoord. Ds. Orbán vertaalde dit alles. 
Ds. Orbán eindigde met een dankgebed, hij dankte voor de fijne dagen en goede ontmoetingen met 
elkaar. Hij bad voor een goede reis en behouden thuiskomst. We kregen nog een mededeling dat we 
6.45 uur bij de kerk moesten zijn voor onze terugreis. 



 
Dag 6: woensdag 5 mei 
 
De dag van het vertrek uit Goganvarolea. 
Het was om ongeveer 06.45 uur verzamelen 
bij de kerk voor afscheid nemen van de 
gemeenteleden/gastgezinnen. Zoals bij 
eerdere bezoeken en het vertrek diverse 
tranen en weemoed, doch ook een uiting van 
verbondenheid met elkaar. 
Om ongeveer 07.05 uur zaten we allemaal in 
de bus (was inmiddels de kleine bus 
geworden) met in de aanhangwagen de 
bagage, uitgezwaaid en vertrokken. 
Onderweg tijdens het tanken hadden we problemen met de bus, onverklaarbaar is de motor niet 
meer aan de loop te krijgen, doch even onverklaarbaar is hij weer wel aan de praat te krijgen. Het gaf 
even wat spanning, halen we het vliegtuig wel, was het even de angst voor een ‘aswolk’, dan nu weer 
de angst voor het uitblijven van een ‘roetwolk’ uit de pijp van de bus. 
Gelukkig op tijd in Cluj voor aanvang ‘instapprocedure’ richting Dortmund. Erg leuke controle was 
dat, fijne meelevende controleurs. Ze ontvingen ons hartelijk en innemend voor de 
controleprocedure, om te gillen (is nog beschaafd uitgedrukt). Diverse medereisgenoten moesten 
hun vertrouwde en dierbare handelsmerk = zakmesje inleveren, weer anderen moesten hun reis 
bijna op een soort douchepantoffels van plasticfolie voortzetten omdat men hen verdacht van het 
dragen van hoefijzers onder de hielen. Doch het toppunt van onbeschaafd controleren en hoogst 
frustrerend was de controle die enkele mannelijke reisgenoten zich moesten laten welgevallen. Dit 
betrof een toch wel vrij intensieve controle in verticale richting van onder naar boven over de aslijn 
van het lichaam t.p.v. de locatie waar de lucht overgaat naar materie, dit is ervaren als een aanslag 
op privé‐eigendom.  
Maar goed, het incasseringsvermogen van onze club was bewonderenswaardig. Vastberaden en 
bezield met nieuwe moed na nog wacht wachten, koffiedrinken etc. via de instapbalie en 
platformbus de vliegtuigtrap bestegen en onze ruime fauteuils opgezocht, comfortabel, als je de 
armen/benen en middel in het gips had gehad. Het ging allemaal goed, het was nog plezierig ook en 
voor diversen onder ons opnieuw weer een belevenis om te vliegen (niet mezelf), maar om je in 
plaats van over de aarde door de lucht te laten vervoeren. 
In Dortmund rond 13.15 uur naar beneden gekomen en veilig zonder problemen door alle controles 
heen gekomen. De auto’s van de parkeerplaats opgehaald en richting Emmeloord vertrokken, dat 
was omstreeks 14.00 uur. 
Het jongste stel onder ons (Arjen/Suzan) wisten het zoals veel jonge mensen vaak daar, gaan hun 

eigen gang, deden dat ook nu, en gingen op 
eigen gelegenheid naar Nederland (was 
achteraf bekeken al bekend). In Duitsland 
onderweg nog een en ander genuttigd als 
aanvulling op de ons verstrekte goede 
voeding in Roemenië. Na een voorspoedige 
tocht/rit in Emmeloord gearriveerd rond 
18.00 uur, daar allerhartelijkst afscheid van 
elkaar genomen en toen op huis aan.  
Allemaal gelukkig weer veel ervaringen rijker 
met een dankbaar gevoel, en geen illusies 
armer, want we wisten het allemaal, de 
Schepper heeft over onze schouders 
meegekeken, en was er óók bij.  


