
Emmeloord / Goganvarolea, 
Reisverslag van 12 tot 16 mei 2009 naar onze zustergemeente Goganvarolea; 
Van  Lina Jansen ,Jan en Agnes Jongman , Folkert en Sietske Holtrop. 
 
Maandag avond 11 mei om 19.30 komen we met een aantal gemeenten leden bijeen om een 
zegen te vragen voor deze reis. We zingen enkele liederen,  Harry Zondag leest een bijbel 
gedeelte met een korte toelichting en gebed, we zingen nog enkele liederen en wordt ons een 
goede reis toegewenst  met natuurlijk vele groeten voor de bekenden in Goganvarolea. 
Dinsdag morgen 3.45 komen we bij elkaar op de Vrijheidsplaat 77 ,we vragen in gebed om 
Gods leiding op deze reis, en vertrekken dan 4.00 uur richting Dortmund waar we om 8.20 
uur vertrekken en  voor de eerste maal per vliegtuig reizen  naar Cluj in Roemenie waar 
Ds.Orban en Ds, Naga ons staan op te wachten, en gaan dan om 12.00 uur Roemeense tijd 
richting Goganvarolea waar we ongeveer om 14.00  uur aankomen en hartelijk worden 
verwelkomd met een uitgebreide  broodmaaltijd door het comite en enkele gemeente leden. 
We bekijken  het archeologisch onderzoek in en rond de kerk wat deze week klaar komt, er 
zijn zeer oude fundamenten van de jaren  1100 en 1600  gevonden, in de kerk werden geen 
graven gevonden deze zijn er waarschijnlijk wel geweest, want buiten de kerk is een 
knekelgraf aangetroffen en een graf . Dit alles wordt nog nader onderzocht door archeologen . 
Jan , Agnes en Lina gaan met Ds Nagy mee, wij blijven bij de pastorie overnachten. 
Woensdag 12.00 uur hebben we overleg met het comité van Goganvarolea waar verslag werd 
gedaan van de verleende financiële hulp voor het studie fonds, evangelisatie jeugdwerk en 
restauratie en werd aan hen de begrote hulp verleend voor het komende jaar 2009/2010. 
Tevens hoopt men de binnen kant dit jaar in sept /okt klaar te krijgen en in de laatste week 
van oktober een feest voor de her-ingebruikname van de kerk, waarbij er ook een uitnodiging 
naar Emmeloord zal uitgaan, hier later meer over, want de gehele kerk ook aan de buiten kant 
klaar lukt niet in 2010 wat eerst werd verwacht, wegens gebrek aan het nodige geld. 
Donderdag, eigen invulling brengen, een bezoek aan een historische kerk in Biertan, in 
Medias wordt de markt bezocht waar alle producten van het land te koop zijn en groente en 
fruit. 
Via Ternaveni naar Cund, waar een Duitse familie een restaurant, zomerhuisjes en pension 
heeft. 
Donderdag avond een maaltijd in het gemeenschapshuis met comité en gemeente leden. 
Vrijdag gaan we de partytent opzetten voor fam. Orban tuinstoelen en tafel van de zolder en 
schoonmaken.In de middag maken we nog een rondrit met paard en wagen door de heuvels en 
bossen van het dorp daarna met zijn vijven eten bij de Fam Nagy. Waarna er om 18.00 uur 
een korte kerkdienst als afscheid wordt gehouden. 
Met als liturgie: Gebed om Gods aanwezigheid. Groet- zingen Psalm 42.1-lezen Ps 37: 4.23 
Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Door de Here worden de 
schreden van de mens bevestigd, aan wiens weg hij een  welgevallen heeft. 
Met als  eindgedachte: bid voor Gods liefde en genade en niets zal van je leven ontbreken. 
Een gebed ,stil gebed en het Onze Vader en zingen nog een psalm, daarna  de zegen. 
Vervolgens nemen we afscheid van de gemeente en het comité en maken ons op voor een 
korte nachtrust want om 01.30 uur is het op staan voor vertrek om 02.00 uur we staan om 
04.30 weer in Cluij en vliegen om 6.20 uur weer terug naar Dortmund ,waarna we in een 
rustig tempo  richting Emmeloord  gaan waar om 12.45 uur aankomen en zondag morgen 
weer welkom werden geheten in de dienst. Ook hierbij moeten we de groeten over brengen 
van onze zustergemeente aan onze gemeente en de dank overbrengen voor geschonken hulp. 
Tevens gaat onze dank uit voor Gods leiding en bescherming voor deze goede reis. 
                  
              Namens   Jan en Agnes Jongman, Lina Jansen  , Folkert en Sietske Holtrop 



 
    


