
Werkgroep "GoganvaroleaHervormd- west.Emmeloord. 
Secr: A.v.Maldegem Onderduikersweg 5.8302 AD Emmeloord 

Overzicht van contakten met onze zustergemeente Goganvarolea in Roemenie vanaf mei 
1990 tot 2010 

. De kontakten zijn via de kring "Vrienden van de Oost-Europa Zending"tot 
stand gekomen na de val in 1989. Het eerste bezoek is geweest 30 april tot 7.mei 
1990. Op 2.mei 1990 in de avond kwamen Magriet Bos, Wim Goudswaard en Harry 
Nieuwenhuizen aan in Goganvarolea, en in kontakt komen met Ds.Keszegh Vandaar dat we 
als werkgroep samen met een aantal gemeente leden deze 20 jaren kontakten op Zondag 2.mei 
met een dienst in beide kerken in verbondheid met Christus willen vieren. In dec. 1990 

brengt Jaap Koppejan namens onze gemeente hulp goederen. De daarop volgend jaren 1991 

/1992 reizen Jan en Jenny Bredewold met voedsel kleding, financieen en gereedschappen 
landbouw werktuigen naar onze Zustergemeente in Goganvarolea . 

-Van 8 tot 15 juni' 93 brengen Ds, C,H,Bax ,lBredewold ,M.Verbruggen en W.Goudswaard 
een bezoek, ook is er toen een raamovereenkomst voor beide gemeentes is opgesteld, en zijn 
er voor bereidingen gemaakt voor een reis in de zomer van '93 en renovatie werkzaamheden 
aan de school en catechesatielokaal bij de kerk. In aug ,93 gaan hulptransporten met een 

groep jeugd en enkele ouderen, 24 pers. om de dorps school en het lokaal op te knappen. 
--In voorjaar 1994 vertrekt Ds. Keszegh deze laat nogal enige verwarring en onzekerheid 
achter aangaande de kontakten, zodat we als comite het wenselijk vinden 
om reis naar onze zustergemeente te maken, Jan en Jenny Bredewold en Folkert Holtrop 
vertrekken 12.apr 1994 naar Goganvarolea waar we ondanks alle onzekerheid toch hartelijk 
door het comite en Ds. Nagy ( die net 14 dagen het ambt van predikant in onze 
zustergemeente had aanvaart) werden ontvangen. 

--Ds, Marton Nagy doet in april '94 zijn intrede, waar ook wij bij aanwezig konden zijn, toch 
een bijzondere ervaring,ook hebben we een trouwdienst meegemaakt. 
Van 10 tot 25 .augustus '94 gaat er weer een groep van 15 personen deze word de toegang en 
een gedeelte van de kerk gestuck.wat nu weer allemaal moet gaan gebeuren, en de vloer in 
het catechesatie lokaal word vernieuwd. 
-- In 1995 werd met 21 gemeente leden de totale binnenkant van de kerk geschilderd .dit alles 
in en met samenwerking van de gemeenteleden aldaar, wat vooral de onderlinge band 

versterkt.Dit is tevens ook de laatste werkvakantie geweest,de gemeente geeft aan om zelf de 

verder renovatie werkzaamheden met financieele steun van uit Emmeloord uit te voeren. 
--1996 brengen Fam. Jan en Jennie Bredewold en Marten en Lien de Vries een bezoek. 
--1997 moet Fam. Bredewold wegens gezondheids problemen van Jan verstek laten gaan. 
Dit jaar gaan Folkert Holtrop en een goede kennis Bert Smit de kontakten en hulpverlening 
overbrengen, verder brengen we een bezoek aan Cornestie Cluij- Napoca 
--1998 gaan de Fam. Bredewold, Mevr.Haasnoot en M. de Vries naar Goganvarolea en 
nemen ze Ds. Nagyen vrouw mee voor een bezoek aan onze gemeente, wat veel indruk op 
hen heeft gemaakt, er worden diverse plaatsen bezocht de familie was voor het eerst in 

nederland, zondag morgen na de dienst komen we samen in de kantine van de Firma Klompe 
waar diverse vragen werden uitgewisseld over het gemeente leven het dorp en het land. 
--1999 gaan we de gemeente bezoeken met Ds. Schuitemaker , H.Vroegop, Y.Krol en F. 

Holtrop ook dan word evenals de voorgaande jaren financieele steun gebracht en de onder- 
linge banden worden weer aangehaald, en diverse zorgen gedeeld en problemen opgelost. 

-- 2000 gaat weer een kleine delegatie Fam. J. en J. Bredewold met de voorgaande doelen. 

-- 2001 gaan Y.Krol L. Jansen en F.en S.Holtrop naar onze zuster gemeente. 

-- 2002 brengen we hen een bezoek met 13 gemeente leden 



--.2003 gaan 7. gem.leden en Ds.Schuitemaker,(tijdens de reis krijgt hij een beroep voor de 

gemeente in Nunspeet) hen een bezoek brengen dit ivm. met de opening van het 

gemeenschapshuis dat ook met hulp van uit Emmeloord tot stand kon komen. 
--2004 gaan 16 gemeente leden hen bezoeken. Waarna er in mei 2005 we afscheid nemen van 
Ds.Nagyen in aug. 
--2005 zijn we met 4.gem.Ieden bij de intrede van de nieuwe predikant Ds Lajos Orban deze 
heeft samen met zijn vrouw 3. jaren in Kampen theologie gestudeerd en goed nederlands 
spreekt wat de onderlinge kontakten ten goede komen. 
--2006 brengt Ds.Orban een bezoek aan onze gemeente met 15 personen uit onze 
zustergemeente dit is een zeer indrukwekkende reis voor hen, want de meerderen van hen 
waren nog nooit in het buitenland geweest. 

-- 2007 brengen 8 personen hen een bezoek waarvan 6 vooral jongere gemeente leden voor 
de eerste maal 
onze zustergemeente ontmoeten, dit is voor beider gemeenten een goed kontakt geweest. 

-- 2008 brengen we met 4 gem.leden een bezoek aan onze zuster gemeente,we nemen een 
voetbalspel mee voor de jeugdclub,een partij schoenen en verder financiele ondersteuning,en 
versterking van de onderlinge kontakten. 
-- 2009 gaan in mei 3.leden van de werkgroep en 2 gemeente leden onze zustergemeente 
bezoeken voor overleg en hulpverlening. 
-- 2009 in eerste week van juli brengen 9.jongeren Ds.Otter en Fam v.Maldegem een bezoek 
aan onze zuster gemeente. 
--2009 nogmaals gaat in okt. 2009 een groep gemeente leden van 15 personen een bezoek 
brengen, dit in ivm.de opening van de gerestaureerde kerk aan de binnen kant. 
--2010 op 30 april vertrek er een groep van 16 gemeente leden naar onze zuster gemeente om 
samen met hen op zondag 2.mei 2010-- 20 jaar kontakt te gedenken, 
Ook willen we in de dienst op 2. mei hier in Emmeloord aanfdacht aan besteden. 

De ondersteuning vindt tegenwoordig plaats voor: 
---Studie fonds voor vervolg onderwijs voor buiten het dorp studerende kinderen 

--- Voor kerkerkelijke aktiviteiten oud en jong -- Renovatie kerkelijke gebouwen 
---Reservering voor diakonale hulp door de werkgroep alhier. 

Er word naar gestreefd dat de gemeente in Goganvarolea zich zelf van middelen kan voorzien. 
In beide gemeenten zijn werkgroepen van 6, a 7, personenRek 38.65.09.999 SOW. Diakonie 
tnv. Aktie comite "Goganvarolea" 
Emmeloord februari 2010 leden van de werkgroep "Goganvarolea" 
Voorz. Folkert Holtrop leden: Lina Jansen diaken: 
Secr. Aad van Maldegem Leo vld Linden 
Penm. Jan Jongman Joan Paul v.Galen 
Voorinformatie voorz. tel 612075 secr. te1.615170 peningm, tel 613319 



Deelneaerslijst 

Haa Geb. dam Adres. Postco- Plaats !el.nr. 
de 

Jan Bredewold 03-07-'34 Karpaten 5 8303 EZ Eueloord 15677 

Jennie Bredewold 15-02-'36 Karpaten 5 8303 EZ Eueloord 15677 

André Brelan 23-06-'73 Kolenrak 5 8303 KA Eue100rd 98450 

Bert-Jan Breaan 28-06-'75 Kolenrak 5 8303 MA Eueloord 98450 

Juanita Dekker 18-05-'77 salland 10 8302 JZ Eueloord 12022 

Addie van Groningen 25-03-'76 Heptunusstraat 35 8303 AA Eueloord 14707 

Evelien Heijboer 27-08-'77 Industrieweg 51 8304 AC Eueloord 12925 

Folkert Holtrop 06-07-'41 Vrijbeidsplaat 77 8303 KK Eueloord 12075 

sietske Holtrop 18-02-'40 Vrijbeidsplaat 77 8303 KK Eueloord 12075 

Susan Hop 26-06-'75 VolendatStraat 91 8304 CE Eueloord 17426 

Stefan JongDan 09-08-'74 IJsselmeerlaan 11 8304 DD Eueloord 13319 

Erwin Kraaiveld 01-01-'74 Dinkeistraat 30 8303 LH Eueloord 97669 

Jos Kuijper 30-03-'61 Markenstraat 28 8304 DZ Eueloord 98008 

Arjen Palland 07-02-'71 Molenstraat la 7683 VC Den Ham 05495-1885 

Reina Slant 13-12-'66 Hulkesteijn 32 8303 XW Eue-lo'Ord 14354 

Ilse Verste eg 23-12-'76 IJsselstraat 42 8303 LD Eueloord 16552 

Marten de Vries 18-04-'38 Breesant 8 8303 ZE Eueloord 16465 

Derk-Jan Werff 28-04-'76 Eenboornplaat 11 8303 MD Eueloord 17551 

Trijnnie ?erff 12-07-'74 Eenhootnplaat 11 8303 MD Eueloord 17551 

Stella Werff 27-08-'75 Havennoordzijde 34 4318 AC Brouwershaven 01119-\951 

Lien de Vries 22-05-'42 Breesant 8 8303 ?E meloora 16465 
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centrum "De Ontmoeting" met 21 personen voor de derde keer rich? 
ting Goganvarolea in Roemeni?. 
De reis ging via Duitsland, Oostenrijk en Il o n g a r ij c naar Roemenië. 
Tijdens de reis zag je al, dat de rijkdom steeds minder werd. 
In Roemeni? zelf was het helemaal opvallend(veel paarden en wa? 
gens en oude huizen). 
Vrijdagmiddag kwamen we in Roemenië ?Goganvarolea aan. 
We werden gastvrij ontvangen door de inwoners van Goganvarolea. 
De eerste dagen, zaterdag en zondag, hadden we de tijd om te wen? 
nen aan de omgeving en andere leefomstandigheden. 
Op maandag begonnen de werkzaamheden Deze bestonden uit: 
pareren, schuren en verven van het gehele interieur van de 
en het hekwerk buiten. De kerkbanken, preekstoel, orgel en 
de waren hard aan een nieuw glanzend kleurtje toe. 
De vale letters op de preekstoel kregen weer een mooie goudkleu? 
rige teint. Het hek was erg roestig en werd eerst met staalbor- 
stels behandeld en in de menie gezet.Daarna kwam er een fleurig 
groen kleurtje op.De werkzaamheden gingen erg vlot, sneller dan we 
hadden verwacht,waardoor we donderdagavond al klaar waren. Zo was 
tijd om het land wat beter te leren kennen 
zaterdag werd alle meegebrachte kleding uitgedeeld.Ze waren er 
heel blij mee. 
Ons is opgevallen,dat de mensen heel gastvrij zijn. Ook al hebben 
ze niet veel, graag geven ze uit dankbaarheid iets van hun oogst 
weg. Ondanks dat de sanitaire voorzieningen erg primitief waren, 
konden we ons prima redden, maar je houdt toch onbewust de wel- 
vaart van je eigen land in je achterhoofd. 
De bewoners van Goganvarolea waren erg dankbaar voor het verricht- 
te werk en zijn druk in de weer geweest een gevulde tafel voor te 
bereiden voor het afscheidsfeest van maandagavond. 
Dinsdagmorgen om 07.00 uur vertrokken we weer uit Goganvarolea en 
donderdag 27 juli om 21.00 uur kwamen we moe, maar met een vol- 
daan gevoel terug in Emmeloord. 
De reis geeft indruk op ons gemaakt. Je beseft daar pas, hoe rijk 
we het in Nederland hebben. Je merkt dat je eigenlijk makkelijk 
zonder bepaalde dingen kunt. Het was voor ons, die voor de eerste 
keer mee waren, een hele ervaring, die zeker voor herhaling va t-- 
baar is. 

het re- 
kerk 
balustra? 

Suzan Hop Addie v. Groningen. 

Goganvarolea-Emmeloord. 

Terug van een voorspoedige reis naar, en een goede tijd ln onze zus- 
tegemeente Goganvarolea willen we u allen hartelijk bedanken voor 
uw steun, voor uw gebeden ,waardoor we ons met u verbonden wisten, 
voor de kaarten die we zelfs in Roemenië, van u ontvingen. 
Voor uw financiele steun,waardoor we alle onkosten konden betalen. 
Bovenal dank aan God ,die ons veilig leidde en al deze zegeningen 
schonk. 
De gemeente van Goganvarolea bedankt u hartelijk voor al de geboden 
hulp. Ze zijn heel blij met de goede contacten en wenst de gemeente 
in Emmeloord van harte Gods zegen toe. 

Werkgroep Goganvarolea. 
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Werkgroep"Goganvarolea" 
van Ned.Herv.Kerk wijk-west 
/'I;mme loord 

Aan Rayonleiding Zwolle 
t 

, n . v , Dhr .1' . Kok 

Polkert Holtrop (lid werkgroep) 
februari 19?5 

VAn 

Datum 

Betreft: AanvraAg bus voor reis naar Hoemenie. 
Periode: vertrek 12 .lul.t/m 27 jul.1995. 
chauffeurs : Folkert Holtrop en Marten de Vries standpl. E.oord 
aantal pass: ± 20 pass. namenlijst is beschikbaar. 
verzekering: werkgroep zorgt zelf voor een collectieve reis verzekering. 
brandstof neemt de werkgroep voor ?ijn rekening. 
r-e k e n i. ng n a a r- [i'.HoILI'op,dAze zn ] v o o r- betaling zorg dragen. 

route heen v an f';.OOI'c1 vi ,'1 i\l'nllPrn-:',pvrmnnr d uit ae grens 
v i n cl A 1\ ?? 

'"- 
! ,1 P ,"1 n k f t Lr) t - H ': r? r? n n b u r- G -- F a ?3 :J [1 U E; r 0 1'1 S 0 -V e f:.g . ?-=? e U b e [1 . 

()fY1tet'jj\c! l.iIJ7.-?Jnnnn-C11ens overg. Deu t s chkr-eu t z , 

HOlll)' ij r ij fJ: l; yii t'- Ho Ad Iq) e ?1 t- ;)7,0 L nu k-gretl s overg. Bo r s . 

doemenie : Ol'adell-Cluj-Nllpoca-'l'ernaveni- GOGANVAHO LEA. 
route terug: dezelfde dan in omgekeerde volgorde. Afstand v.v.± 4400 km. 

Doel van de reis;Goganvarolea is een dorpje in het Hongaarse deel 
rioemenie,sinds 19?0 onderhoudt onze wij?gemeente contacten met haar zustergemeente in Roemeniä,ondanks de vele verschillen in cultuur, taal en leefomstandigheden weten wij ons als gemeenten met elkaar verbonden. Naast bijbel-kleding en voedseltransporten zijn er in de 
zomers van 1??3 en 1994 werk VAkAnties voor jongeren georganiseerd. Inmiddels is de school, lokaal bij de kerk en pastorie opgeknapt. Voor 1995 staat een opknap beurt in en om de kerk op het programma. Vooral schilder werk. 
Ter informatie zijn enkele verslagen van werkvakanties bij gevoegdt. 

?en bevesteging van deze informatie en van hetgeen we 16 jan.1995 hebben besproken zie ik gaarne van U tegemoet. 

Met de vriendelijke groeten, 
Fo lkert Hol trop 
Vrijheidsplaat 77 
8303 KK Emmeloord 
te I.. 05270-12075 
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Reisverslag:Emmeloord -Goganvarolea. 
21 augustus tot 27 augustus 1997 
B.Smit 
F.Holtrop 

Woensdag om 16.30 uur komen we als werkgroep samen,met onze vrouwen en Ds. Schuitemaker daarbij,om een en ander door te spreken.Ds.Schuitemaker leest een bijbelgedeelte uit Phillip- penzen 4:10-23."Dank voor liefde,gaven en groeten".Waarna we bidden om een zegen voor deze reis. Vervolgens worden de laat- ste voorbereidingen getroffen en na een korte nachtrust ver- trekken we donderdagochtend om 3.50 vanaf vrijheidsplaat 77. Het weer was goed en dat bleef ook de hele dag zo. Om ca.19.00 uur kwamen we in Hongarije aan,daar hebben we overnacht in Mosonmagyrován.De volgende ochtend vertrokken we om 7.00 uur,ook weer met goed weer.Om ca.13.00 uur arriveren we bij de Roemeense grens,waar we in een half uurtje zijn gepasseerd.Dan zetten we ons horloge een uur vooruit naar 14.30 uur.De reis door Roemenië verloopt ook voorspoedig,al zijn de wegen soms erbarmelijk slecht,maar er zaten ook wel goede stukken tussen.We komen om 20.30 uur in Goganvarolea aan,waar we zoals gewoonlijk zeer hartelijk worden ontvangen door Fam.Nagy en enkele leden van het comité.De gesprekken en contacten verlopen goed doordat er een duitssprekend familie- lid van Ds.Nagy logeerde. 
Zaterdag 23 augustus: 

Na een goede nachtrust en een goed Roemeens ontbijt gaan we diverse projecten bezoeken en bekijken,met Trude als tolk. Ten eerste hebben we een bezoek gebracht aan de school.Deze was opnieuw gesausd en was ook aan de buitenkant opgeknapt.Het zag er allemaal goed uit. Daarna hebben we Ds.Gesa bezocht en een brief uit Zevenhui- zen bezorgd,deze is 's avonds weer terugbezorgd. Mevr.Gesa is verpleegkundige en is assistente bij de arts in Goganvarolea en gaat enkele dagen in de week als Wijkverpleeg- ster naar de omliggende dorpen. Dit gaat meestal met paard en wagen,omdat hiermee de meeste plaatsen bereikbaar zijn. Er is nog wel veel behoefte aan medicijnen.Een lijst voor nodige medicijnen is meegebracht,om eventueel te gebruiken bij een volgende reis.Spuiten en injectienaalden zijn nog voldoen- de voorradig. 
Hierna nog enkele bekenden bezocht en brieven en pakketje afgeleverd.Hierbij waren onze contacten goed,dankzij onze tolk. 
Om ca.14.00 uur stond het middageten klaar,dat goed bij ons in de smaak viel,het was wel enigszins op ons afgestemd.Daarna werd er enige tijd gerust. Om ca.16.00 uur het jeugdgebouw bezocht.We hebben de vorde- ringen in ons opgenomen en gefotografeerd. Enkele vorderingen waren onder andere: *Het hek en de toegangsdeur waren gereed. *De toiletten zijn klaar,op de dakplaten na. *Het terrein is afgevlakt en de steunen voor de buitenwand staan klaar. 

*Binnen ligt materiaal klaar voor de dakspanten. *Voor de verder afbouw wordt nog materiaal aangeschaft. 



In loop van de middag is onze tolk Adam Veres aangekomen.Na eerst elkaar te hebben begroet en kennisgemaakt te hebben vindt het vooroverleg plaats. Ook worden de giften en de afre- keningen van 1996 voorgelegd en accoord bevonden. Om ca. 21.00 uur vindt het avondoverleg plaats met de leden van het comité en kerkbestuur.De hulp voor het jeugdgebouw wordt besproken hiervoor wordt 1000.-- DM beschikbaar gesteld. Men hoopt met het resterende bedrag van 1996 ca. 925.-- DM de bouw af te ronden. 

Bijdrage tekorten 1996 -1997. Het tekort van 1996 is weggewerkt,maar werkt wel door in 1997. 1200.-- DM wordt voor 1997 bijgedragen,hierdoor hoopt men 1997 positief af te sluiten. 
500.--DM wordt bijgedragen voor verwarming en elektra in de komende winter,waardoor de lasten van gemeenteleden minder worden. 

Het plan om de resterende 350.--DM te schenken aan arme gezin- nen wordt afgewezen,vanwege de moeilijke verdeling,want een ieder is arm en de jaloezie is groot. Daarom wordt besloten om het geld te reserveren in een diaconaal depot voor calamitei- ten,bijvoorbeeld ongevallen,brand of ernstige ziekte. 
De ondersteuning die gewenst is voor volgende jaren bestaat uit renovatie van het exterieur van de kerk (geldbedrag is nog niet te noemen i.v.m.steeds wisselende inflatie). 
Ook was men tevreden over de meegebrachte zaden uit Neder- land,de opbrengsten zijn zeer goed.Lijsten met opbrengsten waren niet aanwezig,deze moeten nog opgemaakt worden. 
Hierna 
groeten 
de voor 
bestek. 

wordt het overleg afgesloten waarbij we de dank en moeten overbrengen aan de gemeente Emmeloord-West voor hen grote gift. Tevens bedankt voor de tafelkleden en 

Inmiddels is het 23.00 uur geworden en staat er een kleine maaltijd klaar met soep,brood en vruchten.We nemen afscheid van Adam Veres en zijn familie en bedanken hem voor zijn komst en hulp,welke onmisbaar is. Langzamerhand komen we in de kleine uurtjes. 
Zondag 24 augustus 1997. 

De volgende morgen om 11.00 uur vond er dienst wordt maar minimaal bezocht.Na de 
een wandeling door het dorp. 

een kerkdienst,deze 
dienst maken we nog 

Om 14.00 uur is de middagmaaltijd voor ons en fam.Nagy Na de maaltijd maken wij ons klaar voor vertrek en afscheid.Na intensieve dagen vertrekken we met een gevoel en met heel veel bedankjes op zak. Om ca.16.00 uur rijden we Goganvarolea uit op weg naar Cornes- tie,ongeveer 12 kilometer onder Ternaveni?,richting Blaij.Waar Bert diverse contacten heeft.We brengen bezoekjes en maken kennis met diverse families. 

gereed. 
nemen we 
tevreden 



De nacht brengen we hier ook door,we overnachten bij de voor- 
zitter van de kerk van Cornestie. 
Maandaq 25 auqustus 1997. 

maandagmorgen wordt Maria weer meegenomen naar Ternaveni?.zij 
tolkte voor ons in Cornestie.Hierna reizen we door naar Cluy- 
Napoea. 
's Middags bezoeken we het oude stadsdeel van deze stad.dit 
was zeer interessant. Na het middagmaal bezoeken we de stuwme- 
ren en de elektriciteitscentrales in de bergen. ongeveer 25 
kilometer vanaf Cluy-napoca 

Dinsdaq 26 auqustus /woensdaq 27 auqustus 1997. 

We vertrekken in alle vroegte om 4.00 uur uit Cluy-Napoca en 
rijden door naar Mittich.een plaatsje net over de grens in 
Duitsland.Daar komen we ongeveer 17.30 aan.Na een goede nacht- 
rust vertrekken we woensdagmorgen om 8.30 uur naar huis.Daar 
komen we ongeveer 19.30 aan. 

Na een goede maar toch wel intensieve reis met veel indrukken 
denken we terug aan de gastvrijheid van de mensen die we 
mochten ontmoeten. 
Die ook zorgen kennen voor de toekomst,en dagelijkse problemen 
met zich meedragen in relatie's en gezondheid.We denken vooral 
aan Ds.Nagyen zijn vrouw,Mevr.Nagy moet binnenkort opgenomen 
worden in het ziekenhuis voor galblaas en hart problemen. 
Wil hen en de geneente in Goganvarolea in voorbede gedenken. 

Ook danken we God voor deze goede tijd en dat hij ons geholpen 
en bewaard heeft. 
Folkert Holtrop en Bert Smit. 







Tijdens ons bezoek aan Gogan- Varolea van 24 juli jl., is door ons gevraagd naar de mogelijkheden om een reis 
te organiseren naar Gogan. Het bleek dat de kerkenraad erg verheugd was met deze vraag. Zo konden ze ook 
eens iets terug doen aan onze gemeente.Het is mogelijk om 30 tot 40 personen onder te brengen bij 
gemeenteleden. Het is voor de beide gemeenten een goede zaak. Het schept een betere band met elkaar, en 
vanuit Emmeloord kan men dan ook eens zien waarover de Gogan groep praat. Wij kunnen wel vertellen hoe het 
daar is, maar het persoonlijk kontact met de gemeente-leden daar, hoe men leeft en woont. Het is goed om dat 
zelf eens te ervaren. 

Het is de bedoeling om op zaterdag morgen in Gogan aan te komen om daar twee dagen te blijven. 
Dan kunnen wij zondags de kerkdiensten mee vieren, en gaan dan maandags weer op pad. 
Het is niet de bedoeling om alleen maar naar Gogan te reizen, maar we willen tevens ook wat zien van Roemenië 
zelf. Roemenië zelf is een prachtig land met een schitterende natuur, met vele bezienswaardigheden, kortom 
het is zeer de moeite waard. Het is eens wat anders dan de geijkte reizen. 

Wij denken dan ook aan een reis van ongeveer 12 dagen uit en thuis eind Mei/Juni 2002 

Het is de bedoeling dat wij reizen met een Interkerkelijke reisorganisatie. 

Wij hopen dat er genoeg animo is om deze reis te kunnen organiseren. Wij weten nu nog niet wat deze reis gaat 
kosten, maar als er voldoende deelname is, gaan wij praten over de kosten en waar langs de reis zal gaan 

Ook niet gemeenteleden zijn welkom. 

U kunt zich hiervoor opgeven bij onderstaande adressen. 

Folkert Holtrop Tlf 0527- 612075 

Ype Krol Tlf 0527- 614440 

Een hartelijk groet namens Folkert Holtrop en Ype Krol, 



o 
" 



Reisverslag: 

De volgende personen zijn op 17 juni naar onze zustergemeente afgereisd. 

DsJ.F.Schuitemaker, F.Holtrop.H.Vroegop, en YKroi. 

Om 4 uur in de morgen met een goede zin vertrokken richting Duitse grens waar wij om 5.15 uur waren. 

Daarna door gereden via de Sauerlandroute richting Oostenrijkse grens. Na onderweg een paar keer koffie en een 

broodje te hebben genuttigd (het was prachtig weer) waren wij om ongeveer om 1.30 te Passau aan de grens. 

En toen richting Wenen hebben wij nog ongeveer een uur in de file gestaan daar er een ongeluk was gebeurt. Om 

ongeveer 16.30 uur zijn wij in het plaatsje Melk in Oostenrijk het Stift gaan bezoeken, wat een zeer aangename 

en nuttige pauze was. Ik kan het een ieder die deze reis maakt aanbevelen na toch wel een lange zit in de auto 

met het drukke verkeer een goed rustpunt is je neemt even afstand van de drukte. 

Daarna onze reis voortgezet richting Wenen waar we doorheen zijn gereden naar richting Hongaarse grens die 

snel werd gepasseerd, waarna wij in het dopje Hegkeshalom in een pension hebben overnacht dat bekend was bij 

Folkert. Na onze bagage op de kamer te hebben gebracht zijn wij eerst gaan eten wat goed smaakte. Zijn na de 

maaltijd naar onze kamers gewandeld, en hebben wij gezamenlijk de dag afgesloten met een bijbellezing en 

gebed. 

18juni'99 
De volgende morgen om 7 uur zouden wij ontbijten in tegenover gelegen restaurant (in het pension was geen 

ontbijt meer meekrijgen) waar een bord stond vanaf 6 ontbijt nadat wij even hadden gezeten kwam een mevr ons 

duidelijk maken dat er niemand was. We besloten dan maar onderweg te ontbijten. De reis werd opgewekt 

voortgezet richting Roemeense grens bij het dorpje Püspökladany werd even halt gehouden en hebben wij even 

rustig koffie gedronken en wat brood gegeten. Daarna onze reis voortgezet even voor de grens getankt daarna op 

naar de grens (het gezelschap kon het zeer goed met elkaar vinden) De Roemeense grens werd na aankoop 

van de visa in een redelijk tempo gepasseerd. Tijdens het wachten voor de grens was de lucht zeer dreigend 

geworden wat zich ontlaadde in een zware onweersbui waar zeer veel regen uit kwam. In Oradea reden wij soms 

zo in het water dat je de weg niet meer kon zien na verloop van tijd werd dit ook weer beter en langzaam ging de 

regen over en kwamen we weer in beter weer terecht. Om ongeveer 18.30 waren wij in Goganvarolea waar we 

allerhartelijkst werden ontvangen door Ds en Mevr Nagyen enkele comité leden. De tafel met eten stonden al 

klaar en wij konden zo aanvallen, daarna nog even gepraat met elkaar daarna zijn wij te ruste gegaan niet 

voordat wij een gedeelte gelezen hadden en een dankgebed was uitgesproken. 

Zaterdag 19 juni '99 

Zaterdag morgen na het ontbijt werden we door de Dominee door het dorp rondgeleid. Eerst werd de kerk 

bekeken, tevens werd er geprobeerd op het orgel te spelen maar dit was zo ontwricht dat het niet was aan te 

horen 
Tijden de wandeling waren er veel mensen die ons de hand kwamen geven en vooral aan Folkert die ze al 

kenden van vorige bezoeken werd veel gevraagd, hoe het ging met Jan en Jenny en vele anderen die daar ons 

voor waren geweest. (wat is het toch jammer dat je de mensen niet kunt verstaan) Ook hebben we gezien het 

jeugdhonk, wat nog niet helemaal is afgebouwd, een gedeelte moet nog worden gerealiseerd wat komende 

periode zal gebeuren. 
Ook de school welke is opgeknapt met de jeugd vanuit onze gemeen zijn wij langs gewandeld Folkert vertelde 

wat ze allemaal hadden gedaan in de school Tijdens ons bezoek staakten de leerkrachten om betere 

voorwaarden. Tijdens de wandeling werden we door een fam uitgenodigd voor de koffie deze mevr was 

onderwijzeres aan de school. Een zoon van deze fam was getrouwd met een meisje uit Barneveld die we later 

ook ontmoet hebben. Na terugkomst stond de tafel alweer gedekt en gingen wij gezamenlijk eten. Na het eten 

zijn wij met z'n drieén een wandeling gaan maken richting het kerkhof welke tegen de berg was aangelegd 

(Folkert ging enige vrienden bezoeken) ons was gezegd dat je daar via de GSM naar huis kon bellen, maar dat 

lukte niet toen zijn wij de berg maar verder opgelopen en op de hoogste punt lukte het eindelijk. Na een korte 

rondwandeling kwamen wij weer terug op ons logeeradres. Waar wij nog even in de tuin hebben gezeten om 

wat te drinken. 
Om 17.00 zou er een korte vergadering zijn met enkele leden van het comité, en daar zou Adam Veress ook 

aanwezig zijn voor het tolken. Maar tijdens het wachten ontlaadde zich een onweersbui boven het dorp. 

De dominee ging de klok luiden al voor dat de bui losbarste met een klok tijdens de onweersbui luide hij met 

twee klokken en na de bui nog even met een klok. Maar gelukkig was er geen zware hagel waar zij zo bang voor 

waren; (catastrofe). Nadat de lucht was opgeklaard is de vergadering begonnen. Na afloop van de vergadering 

Hebben we weer met elkaar gegeten. Na nog even wat te hebben nagepraat over de indrukken van die dag 

hebben we de dag afgesloten met bijbel lezen en dankgebed. 



Zondag 20 juni '99 

Zondag morgen zijn we naar de kerkdienst geweest. Waar werd gepreekt uit Hand 7: 54-60 de dood van 

Stefanus. Daar de dominee vooraf had geïnformeerd over de liederen en prediking, konden wij doordat ze vrij 

langzaam zongen meezingen de melodieën waren ons niet onbekend. 

Na afloop van de dienst hebben wij buiten nog wat gesproken met diverse mensen dat viel niet mee dan is de taal 

toch wel een grote handicap. Toch heb ik mij zeer thuis gevoeld in de kerkdienst. 

Na het middagmaal hebben we noch even een korte wandeling door het dorp gemaakt, en om 4 uur begon de 

middagdienst. Welke ging over Simon de tovenaar (Handelingen 8) Na afloop werd gevraagd via een 

gemeentelid die redelijk Duits sprak of wij iets zouden willen zeggen. Ds. Schuitemaker heeft dit op zich 

genomen vertelde in het kort hoe wij dit bezoek ervaarden, 

Daarna gaf hij hun de zegen. 

Maandag 21 juni '99 

Na een goed ontbijt hebben wij om 9 uur afscheid genomen van Os en Mevr Nagyen vele anderen die waren 

gekomen om ons uit te zwaaien. 
Na een voorspoedige reis richting Hongaarse grens hebben wij koffie gedronken op een camping die werd 

Beheerd door een Hollands echtpaar. We waren om ongeveer 2 uur in de middag aan de Hongaarse grens welke 

zeer snel werd gepasseerd en na ongeveer een uur waren wij in Püspökladany waar we zijn blijven overnachten 

We hebben daar noch even fijn kunnen zwemmen in het terminale bad dat daar was. 

Na het avondeten zijn we noch even een rondje gelopen waarna we de dag zoals gebruikelijk hadden afgesloten. 

Zijn we te ruste gegaan. 

Dinsdag 22 juni '99 

Om ongeveer 7.30 weer vertrokken richting Oosterijk waar wij om ongeveer 12 uur zijn gepasseerd, toen 

richting Wenen gereden waar wij om s'middags de grote Stefanus kerk hebben bezichtigd maar het was jammer 

dat het erg regende zodat we maar gauw de auto hebben opgezocht en richting Passau zijn gereden. 

We hebben overnacht aan de Donau in het plaatsje Schlögen-Hailbach waar het zeer rustig en mooi is, na het 

avondeten zijn we noch een eind wezen wandelen langs het water. Nadat we dag hadden afgesloten zijn we gaan 

slapen en zijn de volgende morgen weer gezond opgestaan. 

Woensdag 23 juni ' 99 

Om ongeveer 8 uur weer vertrokken richting Passau langs de Donau wat een prachtige tocht was. 

InPassau aangekomen hebben wij de Dom van Passau bezichtigd waar het grootste orgel ter wereld staat 

Deze dom is zeer indrukwekkend met zijn fraaie orgels (drie stuks) wat vanuit een speeltafel wordt bespeeld 

Na deze bezichtiging zijn we weer richting Nederland gereden na onderweg een keer te hebben getankt en koffie 

te hebben gedronken zijn we ongeveer om 19.30 weer gearriveerd bij de ontmoeting waar onze vrouwen en 

kinderen en vele anderen ons verwelkomden. Na gezamenlijk koffie te hebben gedronken werd de reis 

afgesloten in de kerk met het zingen van een lied en dankgebed. 

Ype. Krol 



Onlangs ontvingen we van de oudste dochter van Ds.Nagy een paar foto's,die ze tijdens haar vakantie bij haar ouders in Gogan- Varolea gemaakt had. Op de foto's zien we de werkzaamheden die deze zomer aan de kerk gedaan zijn.Van het geld dat ze dit jaar ontvangen hebben,is de buitenkant van de kerk gedeeltelijk gerepareerd. Het werk is door een aannemer gedaan en ziet er,zo te zien, keu- rig uit.Helaas was er niet voldoende geld om ook de achterkant van de kerk te kunnen repareren,dus moet dat wachten tot vol gend jaar. Het is fijn dat ze tenminste de voorkant nog vó6r de w Ln t e r klaar konden kr\jgeIl,(het kan er in oktober al flink koud zijn).Het grootste gedeelte van de kerk moet echter nog gedaan worden en dat kost weer veel geld.Als werkgroep willen wij u vra- gen hen finacieel te willen steunen, zodat ze volgend jaar het karwei helemaal kunnen voltooien .. AI zustergemeente moet dat toch mogelijk zijn! 
Ons voorstel is het volgende: Vorig jaar is er,uitgaande van de diaconit;; een actie gestart ten bate van onze zustergemeente in Roemeni?. Hiervoor zijn er in de kindernev ndienst bouwplaten uitgereikt,waarvan de kin eren een spaarpot in de vorm van huisje konden maken.De kindere konden hierin dan sparen voor Gogan-Varolea.Dit is nu ruim een jaar ge leden en de "huisjes"mogen nu ingeleverd worden. He hopen dat deflspaarpottenH inmidde1.s goed gevuld zijn en vragen u/jou deze op zondag 31 oktober in te leveren. In de hal van de kerk staat dan een groter "hui.s", waar de kinderen zelf hun eigen huisje"in kunnen zetten.Hehopen dat het er veel zullen zij n 

, Ook willen we dan de gemeenteleden de gelegenheid geven om een bijdrage te geven voor het onderhoud van de kerk in Gogan-Varolea. Uw b ij cl rag e Je u n tuk VI ij t :L n het ct a k van het g rot e !! hul s 
H 

, Vele kleintjes maken 6ên grote. Wat zou het fijn zijn als ze in Gogan-Varolea volgend jaar de kerk helemaal gerepa reerd konden krijgen. Zelf kunnen ze het niet betalen. De economische omstandigheden zijn nog steeds erg slecht. De gemeente daar bestaat grotendeels uit ouderen en juist zij hebben het daar erg moeilijk. Het valt hun steeds zwaarder om hun stu e land te bewerken en zo in hun ei- gen onderhoud te kunnen voorzien.Het pensioen wat ze ontvangen is nauwelijks toereikend om ct benodigde brandstof en medicijnen te kunnen kopen. Wat e dan voo kleding en schoei el overblijft, kunt u wel raden. Hun kerkelijke bijdragen,als ze die al kunnen betalen,zijn dan ook minimaal. 
Hogen zij op de teun van de zu tergemeente in Emmeloord rekenen? 

L, 
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Lieve broeders en zusters in Goganvarolea, 

Vandaag is het pasen en overal in de wereld klinkt de blijde boodschap van Jezus Christus, de 

opgestane Here. Deze boodschap klinkt ook in de gemeente van Goganvarolea en in 

Emmeloord. AI wonen we ver van elkaar, toch zijn we met elkaar verbonden door deze éne 
boodschap van Jezus Christus. Door Hem zijn wij broeders en zusters van elkaar. Daarom 
denken we vandaag in Emmeloord bijzonder aan U. We denken aan uw mooie dorp en aan de 

prachtige witte kerk met de klokketoren ervoor. We denken aan de vele contacten, die er waren 
en we zien veel gezichten voor ons. We weten, dat er bij U nog steeds problemen zijn in de 

landbouw en dat de vooruitzichten soms somber lijken. Als kerkelijke gemeente hebt U het niet 
altijd makkelijk. Onze kerkelijke gemeente verkeert in andere omstandigheden, maar ook bij 
ons is soms verdriet en ook bij ons is het moeilijk om jonge mensen te bereiken met het 
Evangelie. Toch is het vandaag pasen. De boodschap van het Evangelie klinkt. Jezus is 

opgestaan en Hij noemt ons Zijn broeders. Als we deze woorden toelaten in ons hart, dan 
merken we dat in ons een nieuw leven begint. De Geest van de opgestane Heer geeft ons 
immers wat ons ontbreekt. We ontvangen geloof, blijdschap en hoop. Bovendien weten we, dat 
deze boodschap ook gestalte mogen geven in het gewone leven van elke dag. 

In verbondenheid denken we aan U allen en bidden wij voor U. Wij bidden voor Uw predikant, 
Uw kerkenraad en Uw gemeente. Bovendien groeten wij U hartelijk. We wensen U een goed 
paasfeest en we hopen, dat de contacten tussen Emmeloord en Goganvarolea bevestigd mogen 
worden. 

Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Emmeloord-West, 
Ds Schuitemaker 



Hervormde kerk Goqan-varalje 

Ds.Nagy Marton 15 Januari 2003. 

Beste broeders en zusters in onze Here Jezus Christus 
te Emmeloord. 

Via Dhr.Veress Adam weet ik dat het over het algemeen goed 
met jullie gaat,rekening houdend met de mensen die tegenslag 
gehad hebben en hebben.Ook met ons allemaal gaat het goed, 
met mijn gezin en de gemeente Goganvaralja.Wij danken God voor 
zijn zorg.Kerstfeest(de geboorte van de Heer)is voorbij. 
Het was erg mooi.Het mannenkoor heeft kerstliederen gezongen, 
op de avond van 25.december hadden we feest in de kerk.De 
kinderen hebben gezongen en gedichten opgezegd,en wij ouders 
hebben aan onze kinderen en kleinkinderen kadootjes gegeven. 
Het nieuwe jaar 2003 is begonnen.Ik ben bij de bank in 
Ternaveni geweest en ik heb vernomen dat de 1000.00 Euro bij 
de bank zijn en dat deze als we willen van de bank kunnen 
halen.Wij bedanken jullie van ganse harte. Wij hebben met het 
comite een vergadering gehad en we hebben besloten om, als het 
warmer weer iS,met de reparaties te beginnen(met het dak van 
de klokkentoren)tot opheden hebben we geen materiaal gevonden 
voor het dak,maar wij hebben iemand die het materiaal voor- 
bereid en ook het werk uitvoert(uit de provincie Harghita) 
Het gemeenschapshuis is klaar we moeten het trotior aan de 
voorkant nog aanleggen.We beginnen met het trotior als het 
warmer weer iS.We hebben het jaar 2002 met een tekort afgeslo- 
ten,ongeveer 35.000.000 lei.Ten gevolge daarvan heb ik vanaf 
juli tot december 2002 ik geen salaris ontvangen.Met alle 
vreugde en tegenslag dank ik God omdat Hij gezondheid geeft 
aan mijn familie en in onze gemeente.Zo voel ik mij niet arm. 
God is goed;Hij zorgt voor ons allemaal en verzekert ons 
dagelijks brood.Nu besluit ik de brief.Persoonlijk en in naam 
van mijn familie en in naam van de gemeente Gogan-varalja wens 
ik jullie gemeente in Emmeloord veel geluk en gezondheid van 
Godswege in het nieuwe jaar 2003. 
Met veel liefde: Marton Nagy. 



Aan Dhr.H.Meijer Smeden 24. 
Kopy voor wijknieuws zondag 2.febr.2003 

Van:F.Holtrop Werkgroep Goganvarolea. 

========================================================== 

Ds.Nagy Marton 15 Januari 2003. 

Beste broeders en zusters in onze Here Jezus Christus 
te Emmeloord. 

Via Dhr.Veress Adam weet ik dat het over het algemeen goed 
met jullie gaat,rekening houdend met de mensen die tegenslag 
gehad hebben en hebben.Ook met ons allemaal gaat het goed, 
met mijn gezin en de gemeente Goganvaralja.Wij danken God voor 
zijn zorg.Kerstfeestede geboorte van de Heer)is voorbij. 
Het was erg mooi.Het mannenkoor heeft kerstliederen gezongen, 
op de avond van 25.december hadden we feest in de kerk.De 
kinderen hebben gezongen en gedichten opgezegd,en wij ouders 
hebben aan onze kinderen en kleinkinderen kadootjes gegeven. 
Het nieuwe jaar 2003 is begonnen.Ik ben bij de bank in 
Ternaveni geweest en ik heb vernomen dat de 1000.00 Euro bij 
de bank zijn en dat deze als we willen van de bank kunnen 
halen.Wij bedanken jullie van ganse harte.Wij hebben met het 
comite een vergadering gehad en we hebben besloten om,als het 
warmer weer iS,met de reparaties te beginnenCmet het dak van 
de klokkentoren)tot opheden hebben we geen materiaal gevonden 
voor het dak,maar wij hebben iemand die het materiaal voor- 
bereid en ook het werk uitvoertCuit de provincie Harghita) 
Het gemeenschapshuis is klaar we moeten het trottoir aan de 
voorkant nog aanleggen.We beginnen met het trottoir als het 
warmer weer iS.We hebben het jaar 2002 met een tekort afgeslo- 
ten,ongeveer 35.000.000 lei.Ten gevolge daarvan heb ik vanaf 
juli tot december 2002 ik geen salaris ontvangen.Met alle 
vreugde en tegenslag dank ik God omdat Hij gezondheid geeft 
aan mijn familie en in onze gemeente.Zo voel ik mij niet arm. 
God is goed;Hij zorgt voor ons allemaal en verzekert ons 
dagelijks brood.Nu besluit ik de brief.Persoonlijk en in naam 
van mijn familie en in naam van de gemeente Gogan-varalja wens 
ik jullie gemeente in Emmeloord veel geluk en gezondheid van 
Godswege in het nieuwe jaar 2003. 
Met veel liefde: Marton Nagy. 
---?----------? , 

Deze brief hebben we in jan.2003 van onze zuster gemeente 
ontvangen,wil ook hen in hun zorgen en vreugde in Uw gebeden 
gedenken. 
Voor info.F.Holtrop te1.612075. De we p--"Goganvarolea"-- 



Ds.Nagy Marton 15 Januari 2003. 

Beste broeders en zusters in onze Here Jezus Christus 
te Emmeloord. 

Via Dhr.Veress Adam weet ik dat het over het algemeen goed 
met jullie gaat,rekening houdend met de mensen die tegenslag 
gehad hebben en hebben.Ook met ons allemaal gaat het goed, 
met mijn gezin en de gemeente Goganvaralja.Wij danken God voor zijn zorg.Kerstfeest(de geboorte van de Heer)is voorbij. Het was erg mooi.Het mannenkoor heeft kerstliederen gezongen, 
op de avond van 25.december hadden we feest in de kerk.De 
kinderen hebben gezongen en gedichten opgezegd,en wij ouders 
hebben aan onze kinderen en kleinkinderen kadootjes gegeven. Het nieuwe jaar 2003 is begonnen.Ik ben bij de bank in 
Ternaveni geweest en ik heb vernomen dat de 1000.00 Euro bij de bank zijn en dat deze als we willen van de bank kunnen 
halen.Wij bedanken jullie van ganse harte.Wij hebben met het 
comite een vergadering gehad en we hebben besloten om,als het 
warmer weer iS,met de reparaties te beginnenCmet het dak van 
de klokkentoren)tot opheden hebben we geen materiaal gevonden 
voor het dak,maar wij hebben iemand die het materiaal voor- bereid en ook het werk uitvoert(uit de provincie Harghita) 
Het gemeenschapshuis is klaar we moeten het trotior aan de 
voorkant nog aanleggen.We beginnen met het tro??r als het 
warmer weer iS.We hebben het jaar 2002 met een tekort afgeslo- ten,ongeveer 35.000.000 lei.Ten gevolge daarvan heb ik vanaf juli tot december 2002 ik geen salaris ontvangen.Met alle vreugde en tegenslag dank ik God omdat Hij gezondheid geeft 
aan mijn familie en in onze gemeente.Zo voel ik mij niet arm. God is goed;Hij zorgt voor ons allemaal en verzekert ons 
dagelijks brood.Nu besluit ik de brief.Persoonlijk en in naam 
van mijn familie en in naam van de gemeente Gogan-varalja wens ik jullie gemeente in Emmeloord veel geluk en gezondheid van 
Godswege in het nieuwe jaar 2003. 
Met veel liefde: Marton Nagy. 



Van het comite" nvarolea"Emmeloord-west 

Aan het comite"Goganvaralja"te Gogan-VaraUa. 

Emmeloord 22.maart 2003. 

Beste broeders en zusters in Christus te alja. 
Bij ons is het goed en verkeren goede gezondheid en zijn bezig 
met diverse aktiviteiten ter voorbereiding om middelen te 
vergaren om hulp aan uw gemeente mogelijk te maken,en voorbe-· 
reidingen voor een bezoek aan de gemeente Goganvarolea. 
Allereerst bedankt voor de uitnodiging om aanwezig te zijn bij 
de opening van het gemeenschapshuis.We hopen vrijdag 16.mei 
2003 in de namiddag bij jullie aan te komen met de volgende 
8.pers. (wijziging in deze samenstelling is nog mogelijk.) 
DS.J.F.Schuitemaker--Dhr.H.J.Landlust--Fam.J.en J.v/d.Zande 
Dhr.Y.krol --Mevr.A.Haasnoot --Fam.F.en S.Holtrop. 
We hopen dan ook weer de nodige zaken te be n met uw 
comite en waar het in ons vermogen ligt de nodige hulp te 
verlenen voor:renovatie klokkentoren (gaarne begroting) 

: gemeenschapshuis (voor zover nodig) 
:kerkelijke begroting 
:diakonaal hulpfonds 
:bijdrage voor studiefonds. 

Wilt u zo goed mogelijk aangeven wat er nodig is in 2003. 
En ons dit zo ig mogelijk laten weten zodat dit be n 

en af ld kan worden met ons bezoek in Mei 2003. 
Als er nog andere zaken zijn die u met ons wil be n laat 
het ons dan weten eventueel in overleg met Adam Veress. 
We wensen U allen veel kracht en wijsheid toe met uw werk 
in het comite,en met het werk in de gemeente en wensen U allen GODS onmisbare Zegen toe van de gemeente Emmeloord 

Ontvang hierbij hartelijke groeten van het 
Comite"Goganvarolea"Emmeloord. 

Namens de werkgroep, 
Folkert Holtrop 
Vrijheidsplaat 77. 
8303 KK Emmeloord 

brief verzonden aan:Ds.Marton Nagy 
Voorz.Jozsef Fabin 
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woensdagmorgen vertrokken we om 6.40 uur met twee busjes en richting 
Duitsland en Hongarije komen we na een voorspoedige 

een boerderij, bijna alles wat ze 

fY,·.?."",h" en aardarmelen. ook zijn er wijndruiven waar ze wijn 
twee koeien, twee een koppel eenden, kippen 

honden en een onbekend 
teretoon. maar geen gas en 

huishouden en wassen uit de put. Sanitaire voorzierungen 
voor verwarming als eten bereiden. 

waren, is er enige vooruitgang gaat 

onderhoud aan huizen geoaan, 

'''' .... 1·tnC>'''''t onderwijs.- hoorde dat er 

werken om b.v. druiven te plukken 
slecht.maar volgens Adam Veress wordt 
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Het is nu tien jaren geleden dat wij, Folkert, Jan en ik, als afvaardiging van de gemeente 

Ernmeloord, kennismaakten met jullie, ds. Nagyen zijn familie. Hoewel we onverwachts 

kwamen.werden we heel gastvrij ontvangen. Gedurende die dagen is er met jullie en de 

gemeente Varolea veel besproken over de voortgang van de contacten tussen beide 

gemeenten.,Varolea en Emmeloord. 

Gedurende de volgende jaren, waarin jaarlijks een afvaardiging vanuit Emmeloord de 

gemeente Varolea bezocht, is er tussen beide gemeenten en speciaal met jullie ,een hechte 

band gegroeid. Met veel dankbaarheid denken we terug aan de gastvrijheid die de gasten 

vanuit Emmeloord steeds van jullie en de gemeente van Varolea ontvingen. 

Marton.we weten dat je altijd veel werk hebt verricht, niet alleen als predikant, maar ook 

wat betreft andere werkzaamheden, zoals de reparatie en renovatie van kerk.pastorie en 

kerkelijk gebouw heb je hard gewerkt. 

En nu ga je over enkele maanden met pensioen en kun je het wat kalmer aan doen. 

Wij hopen dat jullie nog vele jaren in goede gezondheid van je pensioen mag genieten .We 
wensen jullie daarbij van harte Gods Zegen toe. 

Ook u, als gemeente willen we bedanken voor de gastvrijheid die we ook dit jaar weer hebben 

ontvangen. Voor de warme vriendschap die jullie ons gaven. We hebben fijne dagen gehad, 
waarin we opnieuw de sterke band voelden die er is tussen onze gemeenten, Varolea en 

Emmeloord .. 

Toch is er nog een belangrijker band tussen ons .dat is de band als broeders en zusters in onze 

Here Jezus Christus. In Jezus Christus zijn en blijven we verbonden. 

Als broeders en zusters vanuit Emmeloord willen we u allen, namens onze gemeente, Gods 

Zegen toewensen. We willen dit doen door een lied voor u te zingen. 



Os J.F. Schuitemaker 
Pro Alexandererf 73 
8071 NS Nunspeet 
tel. 0341-261596 

Nunspeet, 
18 augustus 2004, 

Aan de gemeente van Goganvarolea 

Beste vrienden in Roemenië, 

Vorig jaar kreeg ik een beroep van de gemeente in Nunspeet om daar predikant te 
worden. Dat beroep heb ik aangenomen en inmiddels heb ik Emmeloord verlaten en 
woon ik nu met mijn gezin in Nunspeet. Nunspeet is niet zo ver van Emmeloord, 
maar het is wel een ander gebied. Het is een gebied met veel bossen en kleine 
boerderijen. De meeste boeren hebben koeien, landbouw is hier bijna niet. Ik woon 
nu in de bossen en we zijn blij, dat we mogen werken in deze gemeente. 

Ik hoorde, dat er opnieuw een groepje mensen uit Emmeloord bij U op bezoek ging 
en daarom wilde ik U graag hartelijk groeten. De reizen en contacten met 
Goganvarolea, met de kerkenraad en met Os Nagy zijn voor mij onvergetelijk. Ik heb 
al vaker gezegd, dat het contact tussen Emmeloord en Gogan niet alleen goed is 

voor Gogan. Ook in Emmeloord kunnen we zoveel van dit contact leren. Dit geldt ook 
voor mijzelf. Ik heb veel geleerd en nagedacht over de manier, waarop jullie 
gemeente zijn in Gogan. Ik ken jullie moeilijkheden en ik weet, dat het niet makkelijk 
is om echt iets te veranderen. Het moeilijkste is nog om onszelf te veranderen. Toch 
zijn jullie bezig om Jezus te volgen. Jezus Christus heeft voor ons de weg gebaand 
en wij mogen Hem op deze weg volgen. De liefde, die wij van Hem ontvangen 
mogen we delen met elkaar. 

Ik wil jullie daarom hartelijk bedanken voor de contacten, die er waren en voor de 
gastvrijheid, die ik mocht ontvangen. Veel gezichten van U zie ik nog voor me. Ik 

groet U allen hartelijk. Ik groet ook Os Nagy, zijn vrouw Margaret en de kerkenraad in 

het bijzonder. Ik wens U Gods zegen en ik bid, dat U mag merken, dat God niet ver 
weg is. God woont daar waar mensen liefde schenken aan elkaar. 

Met vriendelijke groet, 

Os Schuitemaker 



Verslag van de Roemenië reis van de families Holtrop en Jongman. 

Op 4 mei j.l. 's morgens om 04.15 startten we onze reis, nadat we eerst daarvoor een zegen 
hebben gevraagd van Onze Hemelse Vader. 
De eerste dag verliep naar wens en we logeerden in Oostenrijk bij Olga en haar gezin, een 
dochter van Ds. Nagy. 
Op de tweede dag overnachtten we bij hotel "Katalin" in Hongarijë, vlak voor de Roemeense 
grens. 
Dag 3 staan we om 6 uur op, want een etappe in Roemenië kost meer tijd. 
We kwamen om 19.15 uur aan in Codlea, waar we voor een aantal dagen een appartement 
hadden besproken bij Elizabeth Moldavenau, zij werkt voor de OEZ en was al een paar keer 
in het E.O. programma Metterdaad, voor een medisch project aldaar. 
In Codlea zijn in het verleden al vele contacten gelegd rondom het werk in de kindertehuizen 
en het opvanghuis Rechabja, tijdens de bus/groepsreizen in 1992/1993, 1996 enz. 
De families Bredewold en Jongman e.a. hebben daar dan ook de nodige vrienden en 
bekenden gekregen. Het was de bedoeling om die te bezoeken en ook om het 
opvang/vakantiehuis van Arjan en Jolande de Pater, "Casa Emanuel", te bezoeken. Ook een 
nieuw project voor opvang, waarvoor al een huis is aangekocht door de OEZ, werd door ons 
bezocht. Dit is een groot pand, maar er moet nog heel wat arbeid worden verricht, door even 
zovele vrijwilligers, om e.e.a. bewoonbaar te krijgen. 
Op zondag waren wij te gast in Brasov, waar "pleeg"kinderen wonen van de fam. Jongman. 
Met hen bezochten we een evangelische dienst, waar door 2 gemeenteleden de bijbelstudie 
in het Duits en engels werd vertaald. (De voorganger van deze gemeente was n.1. met verlof 
in EI Salvador, vanwaar hij uitgezonden was naar Roemenië.) Het was er hartverwarmend. 
We hoorden er helemaal bij, ondanks de handicap van de taal, voelden we ons één in de 
Heer. 
Daarna namen we een aantal dagen de tijd om bovenstaande projecten en contactadressen 
te bezoeken. Ook hebben we wat tijd kunnen besteden aan de prachtige omgeving van 
Brasov, met prachtige bergen, sommigen nog met sneeuw bedekt. Daar hebben we elkaar 
nog even met sneeuw kunnen bekogelen. 
Dit was de eerste zegenrijke etappe van onze gezamenlijke trip, waarvan we allen erg 
hebben genoten. 
Op vrijdag 14 mei vertrokken we om 8.30 uur, via Sighisoara waar we een korte 
stadswandeling maken, naar onze zustergemeente in Goganvarolea, waar we om 16.15 uur 
door het comité hartelijk worden ontvangen en waar de tafel gereed staat met brood, warme 
worst, mineraalwater, thee en wijn. Na de maaltijd bekijken we de pastorie en constateren 
dat er inmiddels veel werk verricht is door het comité. Door de hevige regen van de laatste 
kon men toch niet op het land werken. Ook een 3 tal bouwvakkers waren nog druk bezig met 
de diverse werkzaamheden, zowel binnen als buiten. Binnen worden scheuren gedicht, 
muren gesaust, een nieuw waterleidingsysteem met hydrofoorpomp, een keukengeiser en 
badboiler geplaatst. Ook wordt de elektrische installatie aangepast. Er is nog een aanvraag 
voor het plaatsen van een verwarmingssysteem in de pastorie. Buiten zijn nieuwe 
betonpaden aangelegd. Zowel het dak van de pastorie en de kerk zijn hersteld, evenals de 
regenafvoeren. In het overleg met het comité zullen we onze dank en waardering uitspreken 
voor het vele werk dat al gedaan is. 
Met ds. Marton Nagy gaan we vervolgens naar zijn nieuwe woning waar we zullen logeren. 
We worden hartelijk ontvangen door Margret Nagyen dochter Veronica. Ook hier staan de 
hapjes al weer klaar. We bekijken eerst de schade die in december 2004 is ontstaan door de 
explosie van de verwarmingskachel. Intern is alles bijna hersteld, maar aan de buitenkant 
moeten nog een muur, kozijnen en een nieuwe verwarmingskachel geplaatst worden. AI met 
al een behoorlijke schade, hetgeen ook voor de fam.Nagy een geweldige domper is 
geweest. De fam.Nagy ontvangt nog € 1000,-- vanuit de aktie die door onze wijk was 
opgezet voor de geleden schade. Zaterdag 14 mei na een goede nachtrust en een goed 
Roemeens ontbijt, bezoeken we enkele families die contacten met families uit onze wijk. 's 
Middag komt onze tolk Adam Veress en hebben we vooroverleg voor de avondvergadering 





Het gaat goed met ons. We hadden een heel drukke periode gehad rondom Kerst. Eerst ging ik in de week 
voor het feest weg met een paar vrouwen om de kleine cadeautjes te delen bij de oude mensen. Op deze 
manier had ik kans om vele mensen te ontmoeten die kunnen niet meer naar de kerk komen. Overal 
hadden we een kerstverhaal uit de Bijbel gelezen en een klein gesprek was ook welkom voor die mensen. 
Ik was blij om te zien dat vele oude mensen in onze gemeente zijn gewend om regelmatig uit de Bijbel te 

lezen. Dat scheelt heel veel dat ze geloof hebben ook in moeilijke dagen. 
Sommige situaties vond ik heel onmenselijk. Kinderen moeten door de hele dag in de buurt blijven van 
hun moeder of vader anders blijven ze zonder warmte. Op andere plekken was de armoede heel 

opvallend. Overal heb ik verteld dat het pakje een symbool was, dat ze horen tot onze gemeente en dat we 
hen niet vergeten hebben. 
Damnaast waren we - Lajos en ik - bezig met de kinderen en de jeugd. Bij ons er is altijd een feest met 

Kerst in de kerk. Ik moest gedichten uitdelen voor de kinderen maar de toner van de printer was opeens 

helemaal op. We hadden geen geld om die te vervangen dus moest ik alles met de hand schrijven. Het 
was vreselijk. En er kwamen steeds kinderen om een gedichtje te vragen. We hadden een zogenaamde 

voorstelling over de kerstverhalen met de kinderen. Daarvoor moesten we bijna elke dag vergaderen en 

oefenen. En de kinderen vonden het zo leuk. Ik moest ook hun zin doen, zoals in de kerk oefenen - 

ondanks dat het koud was daar. Maar eindelijk was het goed gelukt en de ouders waren heel tevreden, ze 

zeiden dat het heel special was. 
Op de tweede kerstdag was de jeugd aan de beurt. Lajos heeft hen geholpen met het voorbereiden maar ze 

waren zelf zo enthousiast dat ze steeds nieuwe ideeën hadden. Weer een voorstelling over de bekende 

kerstverhaaltjes maar deze keer - durf ik te zegen - op een echt hoog niveau. Het was ongelooflijk voor 
iedereen. Er kwamen mensen ook uit Gogan, de andere gemeente omdat ze daarover hadden gehoord. 

Monica had bijvoorbeeld een mooi lied gezongen als Maria, de moeder van Jezus .... Maar Lajos heeft 

alles gefilmd en als jullie hier zijn dan hoop ik jullie dat te laten zien .... Vele mensen hadden op die avond 
tranen in hun ogen. Kerst kwam in Goganvarolea door de vreugde van vele mensen en we denken dat de 
deur van de hemel geopend was. 
Na zo vele diensten en zo vele activiteiten waren we allebei heel moe, b.v. Klara heeft op een kerstdag in 
de kerk geslapen. Maar we denken nog steeds terug aan de genade van God dat zoveel mocht gebeuren in 
deze gemeente .Met oud en nieuw hadden we dienst om half 12 in de kerk. Er waren meer dan 100 

mensen aanwezig. Lajos heeft verkondigd het woord uit 1 Sam 7.12. Een boodschap wat waard is om te 
bewaren in 2006 ook. 
Over de verwarming, Eindelijk is de afvoer van de rook verbeterd. Nu hebben we last van muizen in de 

zaal, meerdere zijn verhuisd onder de vloer - die is heel oud en gedeeltelijk stuk. Met de verwarming 
moeten we altijd oppassen. Als er geen elektriciteit is dan kan het heel slecht worden. En het gebeurt 
soms dat er opeens voor een paar uur geen elektriciteit is. Dan moet Lajos snel het brandende hout eruit 
halen. 
Ik wil met jullie de grote nieuws delen. Godzij dank het tweede kind is op komst bij ons, uitgerekend 
voor 4 juli. Alles gaat heel goed met iedereen. We hebben nog twee mooie kaartjes gekregen uit 
Emmeloord. Heel veel dank aan hen dat ze denken aan ons. Ik geef hun groeten door aan die andere 
mensen en ik wens namens mijn gezin de zegen van God op hun leven. 
Onze postadres is: Orbán Lajos 
Goganvarolea 199 
Cod 547059 
Jud. Mures 
Roemenië 
Ik wens jullie Gods nabijheid, veel kracht in het nieuwe jaar. 

Met hartelijke groeten, 
--- Judith Orbán - ook namens Lajos --- 

Opbrengst actie. 
De verkoop van coniferen en kerstkaarten heeft opgebracht € 243,--. Aan giften ontvangen € 145,00. Heel 
hartelijk dank hiervoor. 
Werkgroep Gogan Varolea. 



Verslag van de reis naa? ?oga? Varolea ?j 
. 

Van 17 tot en met 24 mer ZIJn WIJ namens onze gemeente op reis geweest naar onze zustergemeente in 

Gogan Varolea. De groep bestond uit 8 personen: Folkert Holtrop, Jan Jongman. Jorien Terluin, Frank 

Hop, Douwe Olivier, Jean-Paul van Gaalen, Corrie en Aad van Maldegem. Voor 6 mensen van deze 

groep was het de eerste keer dat zij in Goganvarolea waren, voor Folkert Holtrop was het al de 16e keer. 

Op Hemelvaartsdag, 17 mei, verzamelden we om 03.30 uur bij "De Ontmoeting". Nadat we onze spullen 
in de bus hadden gedaan kwamen we in de hal bij elkaar voor een moment van afscheid. Namens de 

kerkenraad was br. H. Dekker aanwezig. Hij gaf ons de tekst mee uit Fil. 4: 13: "Ik vermag alle dingen in 
Hem die mij kracht geeft". Een tekst die op zo'n reis zeker van toepassing is. 
Om 04.00 vertrokken we. We werden uitgezwaaid door een groep gemeenteleden. Ook voor hen was het 

erg vroeg! Na een overnachting in Hongarije kwamen we vrijdag 's avonds in Gogan Varolea aan. De 

ontvangst was erg hartelijk, de maaltijd stond gereed met de gebruikelijke drankjes erbij. 
Zaterdags hebben we wat van de omgeving gezien: Sovata, een toeristisch stadje met o.a. zoutmeren en 

Korund, een plaats met stalletjes langs de weg waar men allerlei waar verkoopt. Deze plaatsen vormen 
een groot contrast met Gogan Varolea. In Gogan Varolea leeft men van de opbrengst van de melk en is 

men bijna geheel zelfvoorzienend in de dagelijkse levensbehoefte. Bijna alle werk is handwerk. 
De omgeving is prachtig: bergachtig met weide, bouwland en bos. 

Zondags hebben we uiteraard de kerkdienst bijgewoond. Hoewel de taal een barrière vormt, is het erg fijn 
dat de melodieën van de liederen bekend zijn zodat we toch, in het Hongaars, mee konden zingen. Ds. 

Orban had de preek voor ons op papier in het Nederlands samengevat (zie hierna). Van de gemeente daar 

hebben we voor onze gemeente een wandbord met tekst aangeboden gekregen. Het was tegelijk ook voor 
het koor de afsluiting van het seizoen. Het koor heeft na de dienst een aantal liederen gezongen en daarna 

was er een slotfeest waar wij ook bij aanwezig waren. Als groep hebben we d.m.V. een wandeling door de 

heuvels een moment van 'rust' genomen en gelezen en liederen gezongen. 
Op maandag hebben we de vergadering van de wederzijdse werkgroepen gehad waar de financiële hulp 

aan de zustergemeente is aangeboden en de verdere hulpverlening is besproken. Men is onze gemeente 

zeer dankbaar voor de ontvangen hulpverlening. Duidelijk is dat Ds. Orbán een visie heeft voor de 

gemeente. Hij besteedt veel aandacht aan gemeenteopbouw. In een aantal dingen moest hij vanaf de basis 

beginnen: het bijbellezen thuis, samen bidden, opzetten bijbelstudies. Dit gaat nu vruchten afwerpen. 

Maar er moet nog veel gebeuren. 
Ds. Orbán denkt aan nieuwe activiteiten om mensen nog meer te betrekken bij de gemeente. Hij en zijn 
vrouw erg druk in de gemeente. 
's Middags hebben we een tocht met paard en wagen door de heuvels en de bossen gemaakt, met een 

heuse Roemeense barbecue. Ondanks dat we door een paar flinke regenbuien nat waren geworden, was 

het een grote belevenis! s 
r 

Avonds om 21.00 uur was er een dienst. In de week voor Pinksteren is er elke 

avond een dienst. Ook voor Pasen en kerst is dit het geval! 

Als je daar bent moet je alles maar nemen zoals het komt. Men wil je graag ontvangen met het gevolg dat 

je bij bijna iedereen even moet binnenkomen. Je krijgt dan ook een indruk hoe daar geleefd en gewerkt 

wordt. 
Dat dat anders is dan dat wij dat gewend zijn is duidelijk. Dat wil nog niet zeggen dat men daarom minder 

gelukkig is. 
De toekomst is wel een reden tot zorg. Om te zorgen dat het dorp leefbaar blijft zal er iets moeten worden 

gedaan aan werkgelegenheid, infrastructuur etc. Misschien dat EU projecten en toeristische activiteiten 

daar aan bij kunnen dragen. 
Dinsdag morgen zijn we weer richting Nederland gegaan. Na een overnachting in Hongarije hebben we in 

Oostenrijk de Stiftkirche in Melk en het plaatsje Schärding met z'n karakteristieke gevels bezocht. We 

hebben overnacht in Zuid-Duitsland. Om 19.00 uur kwamen we aan in Emmeloord, waar thuisblijvers en 

gemeenteleden ons opwachtten. 

Al met al was het een zeer indrukwekkende reis. Als je daar eenmaal geweest bent kun je gerust stellen 

dat je er wat achter laat. Ook de sfeer in de groep was erg goed. 

3 
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Een bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer 3865.09.999 t.n.v. Actiecomité 'Gogan 
Varolea' . 

Verkoop 
Wim Dekker heeft kamerplanten te koop. U kunt hem bellen, tel 617395. 
Mevr. Haasnoot heef diverse soorten jam te koop, zij woont Munnikplaat 40, tel 697073. 

Hanny Dekker heeft kaarten etc. te koop: Salland 10, tel 612022 
De opbrengst hiervan komt ten goede van Goganvarolea. 

Reis 
Wij zijn ook al weer bezig met het voorbereiden van een reis naar Goganvarolea. Over het hoe 

en wanneer is nog niets besloten. 
Wel is er al belangstelling uit de gemeente getoond voor een reis. Als u hiervoor ook 
belangstelling heeft, wilt u dan (binnen 2 weken) contact opnemen met Folkert Holtrop, tel. 

612075, e-mail: holtropf@home.nl, Jan Jongman, tel: 613319, e-mail: jan.jongman@home.nl, 
of Aad van Maldegem, tel. 615170, e-mail: avmaldegem@planet.nl 

Goederenmarkt 
De goederenmarkt is dit jaar op 26 april. 

Website: 

Wij zijn bezig met het opzetten van een website: 
lucht', maar er komt nog meer informatie op. 

Het is al wel 'in de 

Beste zustergemeente uit Emmeloord, lieve vrienden, 
We leiden hier een erg druk leven en het is heel nuttig om af en toe te stoppen en terug te kijken 
op wat er wel gedaan is of juist niet. Evalueren is een belangrijk moment voor het verleden en 
voor de toekomst. Toen ik het jaarverslag van 2007 aan het voorbereiden was werd ik 
aangenaam verrast: de statistieken over de gemeente tonen een groei wat betreft de 

betrokkenheid van de gemeente in kerkelijke activiteiten. 
Vergeleken met 2006 nam in 2007 de belangstelling voor Bijbelstudies toe, ook in de diensten 
waren er in het algemeen meer mensen aanwezig dan in 2006. Ook het aantal diensten per jaar 
was veel meer dan het jaar daarvoor: in 2007 waren er in totaal 309 diensten en Bijbelstudies 
(0,85 diensten per dag - statistisch gesproken). 

Naast de in 2006 begonnen activiteiten werd ons kerkelijke rooster werd verrijkt met een 
kinderen-evangelisatie week in de zomer (in samenwerking met stichting KOEN uit NL) waar 
45 kinderen elke dag hebben genoten van de aangeboden thema's. Waarmee ik heel blij was is 
het feit dat 5 mensen uit onze jeugd mee deden aan het organiseren, plannen en implementeren 
van de evangelisatieweek. 

Andere activiteiten: 

· De jeugd van onze gemeente heeft in de zomer het vakantiehuis van de regionale kerk 
opgeknapt (binnen en buiten met stucwerk en verven). 

· Het koor had meerdere optredens in de omringende gemeenten en ook in Hongarije 
(Komarom). 

· De vrouwengroep ging lx keer per week op bezoek bij zieke mensen, altijd met een 

symbolisch geschenk - in totaal waren ze bij 34 mensen. De opbrengst van de kleding 
gaat naar de kas van de vrouwengroep en daar proberen ze de kosten voor het bezoekwerk 
te dragen. Een hele ontwikkeling in de christelijke identiteit van de vrouwen werd 
zichtbaar toen zij zonder de leiding van de predikant mensen bezochten en sommigen 
hebben veel gebeden samen met en voor de bezochte mensen (gezien de situatie van onze 
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kerken was dit een echte vooruitgang), 
. De bijbelstudies voor de ouderlingen en de Bijbelkennis-wedstrijd waren ook belangrijk 

in het afgelopen jaar. 

Ik merk wel een bepaalde vermoeidheid in de gemeente: er zijn te veel activiteiten aangeboden, 

ze vinden het wel interessant, willen erbij zijn, maar raken uitgeput. Bijvoorbeeld: als een vrouw 
van een ouderling zingt in het koor, dan heeft ze elke dag van dinsdag tot zondag, behalve 

zaterdags, activiteiten zoals het volgt: dinsdags is er Bijbelstudie voor iedereen, woensdags voor 
de vrouwen, donderdags koor, vrijdags Bijbelstudie voor de ouderlingen samen met de 

vrouwen, zondags na de diensten alweer koor. Het is wel te begrijpen dat het soms een beetje te 

veel voor hen is. 
Vanaf september werken de vrouwen uit de gemeente in een fabriek in Sighisoara (66 km van 

ons vandaan). Ze zijn 13 uur per dag weg, 7 dagen per week, 4 vrije dagen in een maand (maar 
als ze 1 vrije dag nemen, dan moeten ze onbetaald 1 zondag daarvoor werken) en worden 
natuurlijk onderbetaald (heel erg - denk ik). 

De plannen voor de kerk zijn begin februari klaar, dan moet ik nog de vergunningen krijgen, en 

dan kunnen we aan de slag. 

Ik van plan ben om twee nieuwe activiteiten bij te voegen bij de al bestaande: 

1. Omdat de kinderen heel erg enthousiast zijn en erg betrokken bij de wekelijkse 
kinderdiensten, ben ik van plan, dat met hulp van jonge ouders de kinderen naar een kamp te 

brengen (in het door de jeugd opgeknapte huis van de regionale kerk) voor 6 dagen. Daar 
krijgen de kinderen de kans om in een (groter) christelijk gezin te leven: bidden, zingen, eten en 
spelen op een christelijke manier. 
2. De jeugd zingt heel graag, en we hebben een paar echt goede stemmen. We hebben al een 

tafeltennis en een sjoelbak voor de jeugd als alternatief voor de kroeg. Nu wil ik een alternatief 

voor de wekelijkse disco: als ze kans krijgen om bij elkaar te komen en niet allen naar muziek te 

luisteren, maar ook zelf muziek maken, misschien wordt de disco niet zo aantrekkelijk voor hen. 

Met de hulp van een predikant, die een goede muzikant is probeer ik hen op deze manier bij de 

kerk te betrekken. Wie weet, misschien lukt het ons? 

Met deze gedachte wens ik jullie Gods zegen en een voorspoedige 2008. 

Ds. Lajos Orban - Gogan Varolea, Roemenië. 

Overzicht 2007 Werkgroep Goganvarolea 
Als we terugkijken op het afgelopen jaar hebben we alle reden tot dankbaarheid. De jaarlijkse 
goederenmarkt was weer succesvol. Door de medewerking van een grote groep gemeenteleden 
is er mooi bedrag bijeen gebracht. Door de vele andere activiteiten (ook opgezet enJof 

aangeboden door gemeenteleden) is het ondertussen uitgegroeid tot veel meer dan een 

rommelmarkt. 
Van 17 tot 24 mei is een groep van 8 gemeenteleden, waarvan 5 voor de eerste keer, naar onze 
zustergemeente geweest. Dat was erg indrukwekkend. Als je daar eens geweest bent weet je 
waar je het voor doet. Toen is ook de financiële hulp van € 5115,-- voor de afgesproken doelen 

overhandigd en hebben we de vergadering met het comité gehad. 
Door het jaar heen zijn een aantal gemeenteleden actief met het maken en verkopen van o.a. 

kaarten, planten, jam en nog andere artikelen. De opbrengst hiervan komt ten goede van onze 
zustergemeente. 
Ook hebben we afgelopen jaar een mooi bedrag aan giften binnen gekregen, waarvoor bij deze 
de gevers nogmaals hartelijk dank! Ds. Orbán verzet erg veel werk in de gemeente van 
Goganvarolea. Het is erg fijn om te merken dat er in de gemeente meer activiteiten zijn en dat er 
ook meer mensen er bij betrokken raken. 
Wij bevelen onze zustergemeente van harte bij uw dankgebed en voorbede aan! 
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Beste zustergemeente uit Emmeloord, beste comité leden, lieve vrienden, 

We leiden hier een erg druk leven en het is heel nuttig om af en toe te stoppen en terug te 

kijken op wat er wel gedaan is of juist niet. Evalueren is een belangrijk moment beide 

voor het verleden en voor de toekomst. Toen ik het jaarverslag van 2007 aan het 
voorbereiden was werd ik aangenaam verrast: de statistieken over de gemeente tonen een 

groei wat betreft de betrokkenheid van de gemeente in kerkelijke activiteiten. Vergeleken 
met 2006, in het afgelopen jaar nam de belangstelling voor bijbelstudies toe, ook in de 

diensten waren er in het algemeen meer mensen aanwezig dan in 2006. Ook het aantal 
diensten per jaar was veel meer dan het jaar daarvoor: in 2007 waren er in totaal 309 

diensten en bijbelstudies (0,85 diensten per dag statistisch gesproken). 

Naast de in 2006 begonnen activiteiten, ons kerkelijke rooster werd verrijkt met een 

kinderen-evangelisatie week in de zomer (in samenwerking met stichting KOEN uit NL) 
waar 45 kinderen elke dag hebben genoten van de aangeboden thema's. Waarmee ik heel 

blij was is het feit dat 5 mensen uit onze jeugd mee deden aan het organiseren, plannen 
en implementeren van de evangelisatieweek. 

Andere activiteiten: 
· De jeugd van onze gemeente heeft in de zomer het vakantiehuis van de regionale 

kerk opgeknapt (binnen en buiten met stucwerk en verven). 
· Het koor had meerdere optredens in de omringende gemeenten en ook in 

Hongarije (Komarom). 
· De vrouwengroep ging 1 x keer per week op bezoek bij zieke mensen, altijd met 

een symbolisch geschenk - in totaal waren ze bij 34 mensen. De opbrengst van de 

kleding gaat naar de kas van de vrouwengroep en daar proberen ze de kosten voor 
het bezoekwerk te dragen. Een hele ontwikkeling in de christelijke identiteit van 
de vrouwen werd zichtbaar toen zij zonder de leiding van de predikant mensen 
bezochten en sommigen hebben weel gebeden samen met en voor de bezochte 
mensen (gezien de situatie van onze kerken was dit een echte vooruitgang). 

· De bijbelstudies voor de ouderlingen, de Bijbelkennis-wedstrijd waren ook 
belangrijk in het afgelopen jaar. 

Ik merk wel een bepaalde vermoeidheid in de gemeente: er zijn te veel activiteiten 
aangeboden, ze vinden het wel interessant, willen erbij zijn, maar raken uitgeput. 
Bijvoorbeeld: als een vrouw van een ouderling zingt in het koor, dan heeft ze activiteiten 
elke dag van dinsdag tot zondag behalve zaterdags, zoals het volgt:dinsdags is er 
bijbelstudie voor iedereen, woensdags voor de vrouwen, donderdags koor, vrijdags 
bijbelstudie voor de ouderlingen samen met de vrouwen, zondags na de diensten alweer 
koor. Het is wel te begrijpen dat het soms een beetje te veel voor hen is. 

Vanaf september werken de vrouwen uit de gemeente in een fabriek in Sighisoara (66 km 
van ons vandaan). Ze zijn 13 uur per dag weg, 7 dagen per week, 4 vrije dagen in een 
maand (maar als ze 1 vrije dag nemen, dan moeten ze onbetaald I zondag daarvoor 
werken) en worden natuurlijk onderbetaald (heel erg - denk ik). 

Financiële moeilijkheden heeft de gemeente niet op dit moment. We hebben het jaar met 
7 103,80 lei in de kas afgesloten. Dit is wel goed, maar in Roemenië blijft alles nog 
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Deze brief wordt verzonden aan:: rorxen riourop, JUl! _IVIl1:S11WII ?ll rHlU VL"" , "H"?Vb?"" 

Beste vrienden, 

Ik heb van al heel lang niet een brief zitten te schrijven aan jullie. Excuses daarvoor zijn 

er genoeg, maar hier maak ik geen gebruik van die. 

Nog 1 week en is de winterperiode bij ons in de kerk voorbij, nog twee weken daarna 

voor belijdenis en Pasen en dan komt er een pauze in de kerkelijke activiteiten. Of 

tenminste zo wordt het van buiten te zien. Maar wij, als predikantsgezin blijven doorgaan 

met het plannen van deze zomer en de bijzondere activiteiten in de gemeente. Ik kan niet 

doen, dat de eerst komende jaren niets anders doen dan de kerk renoveren. opbouw 

van de gemeente kan een stilte van 2-3 jaar niet stoppen. we gaan door. 

Op 17 mei wordt er een Jeugd-Dag voor de jeugd uit Gogan Varolgea, Gogan, Cund en 

Dumbraveni. Wij verwachten ongeveer 60 mensen. Dit wordt een 1 dag en 1 nacht 

programma voor hen, altijd onder te toezicht van de betrokkene predikanten. Met deze 

hopen we een gezamenlijke zomer te kunnen plannen voor de jeugd: elkaar als christenen 

leren kennen, ook als zij gezellig met elkaar bijeenkomen. 

De Bijbelkennis wedstrijd wordt dit jaar 3 jaar oud, op 31 mei wordt het georganiseerd 

voor de kinderen van groepen uit de omringende dorpen, gereformeerde gemeenten. 

In de zomer gaan we met de kinderen uit Gogan en Gogan Varolea naar een kamp voor 5 

dagen. paar ouders komen ook mee om te helpen met koken en de afwas. 

ver met de plannen en activiteiten ... 

Aad vroeg in zijn brief of wij sommige taken aan de gemeente over kunnen dragen. 

Jammer genoeg, NEE. Meeste van de gemeenteleden zijn nog niet echte volwassene 

christenen. Eerst moeten ze groeien. Langzamerhand krijgen ze taken (en zijn zij ook blij 

mee). Maar de ideeën komen nog steeds van de predikant. Aan de andere hand, 

predikant heeft tijd daarvoor en is ook betaald voor zeggen ze. 

Bijbels in het Hongaars zijn altijd welkom. Ik probeer de gemeenteleden te 

om te uit Gods Woord, maar sommigen hebben Bijbels met kleine letters 

anderen hebben een oude (soms onduidelijke) vertaling. kan ik 

gebruiken, een paar zouden ook nuttig 

Jullie zijn natuurlijk welkom dit bij ons.- als 

gemeente is ook enthousiast om jullie te ontvangen. 

ed1Ikant?:gezm zijn thuis, 

een . bijvoorbeeld met het 

binnenkant. ik weet 

meer. (\V moeten een 111 

wat en vl/armeer moet ",l.-l)'wUl?ll 

voor sturen. 
verbmdma, maar we zijn (al In 

wens jullie allen Gods zegen toe, aan jullie gezinnen 
En tot bij ons. 

. 
en aan gemeente. 



Emmeloord/Goganvarolea: 
V6erslag reis naar onze zustergemeente van 30.apr tot 10 mei 2008. 

Woensdag 30 april komen we Jan en Agnes Jongman en Folkert en Sietske Holtrop om 6.45 

uur bijeen bij de Ontmoeting met een groep gemeente leden Ds. Otter leest uit psalm 32 met 
een korte uitleg en gebed we zingen dan psalm 121. 

Waarna we met veel goede wensen en veel groeten aan bekenden worden uit gezwaaid door 
een grote groep gemeente leden. Wat ons erg goed heeft gedaan. 
Het is al 18 jaar geleden dat Margriet Bos Wim Goudswaard en Harry Nieuwenhuizen ook 
op 30 april 1990 naar het toen nog voor onze gemeente onbekende Roemenie vertrokken om 
daar de eerste kontakten te leggen. 
Na een voorspoedige reis met de nodige tussenstops komen om 18.00 uur aan op ons eerste 

overnachtings adres in Rathsmannsdorf. Vervolgens rijden we Hemelvaartsdag door naar de 

grens Hongarije /Roemenie, onderweg halen we nog 60 bijbels op in Tatabanya, bestemt voor 
onze zustergemeente, in Berettyujfalu over nachten we in zimmer frei ,de volgende morgen 
vertrekken we 7.45 uur naar de grens die propleemloos word gepasseerd, dan gaat de klok wel 
een uur vooruit, we drinken koffie bij route 60, in Turda eten we nog een broodje bij een 
riviertje aan de rand van de stad. Vervolgens rijden we nu door naar Goganvarolea en komen 
daar aan om 17.15 uur. We worden hartelijk ontvangen door het comite zoals gebruikelijk, 
toch ook wel emotioneel Mihay was ook aanwezig maar nu zonder zijn vrouw Jolan, zij stierf 
12 dagen voor onze aankomst 51 jaar oud, zij was een drijvende kracht in de gemeente. 
Na deze eerste ontmoeting gaan we eten in het gemeenschapshuis waar weer een goede 
maaltijd voor ons is klaar gemaakt. Daarna gaan we naar onze gast gezinnen. Zaterdag 
morgen gaan we om 10,00 uur naar de kerk van Judit waar de kinderen worden voorbereid 
voor de moederdag op zondag waar ze liederen zingen en een gedicht opzeggen voor hun 
moeders wat in alle kerken gebeurd. We bezoeken nog een huis in Cund waar toeristen zich 

verpozen in de stijl van oude dorps gebruiken. Op de terug weg gaan we samen met Mihay en 

Ds. Orban het graf van Jolan bezoeken, waar we haar in stilte herdenken, erg emotioneel. 
Zaterdag middag gaan we een groep jeugd uit beider gemeenten bezoeken die verblijven in 
huis van de gezamelijke kerken voor ontspanning en bezinning 1 1/2 uur van Goganvarolea. 
Bij terug komst gaan we eten bij Mihay dat was nog een wens van Jolan bij haar leven maar 
helaas was zij er niet meer, nu vervulden Mihay en haar kinderen haar wens, het was goed zo. 
Om 21.30 begint het overleg met het comite, wel wat laat maar goed we zijn in Roemenie. 
Het overleg verloopt goed, jaarrekening en begroting en plannen waren al in ons bezit via 

internet, we verlenen hulp voor het studiefonds, renovatie, jeugdprojecten, Bijbelkennis en 
kerkkoor . Ze waren zeer ingenomen met onze steun. 
Tevens overhandigden we hen schoenen (15 bananen dozen) tafelvoetbalspel zaden,60 bijbels 
een white board en nederlandse vlag (uitsteken bij komst van hollanders). Heel veel dank. 
De renovatie is in volle gang de kerk is aan de buiten kant volledig ontdaan van het pleister- 
werk dit is een klus die met eigen mensen en deskundigen van monumenten zorg gebeurd. 
Daarna volgt de binnen kant het word dus echt een meerjaren project, met steun van het rijk. 
Het kerkbezoek loopt redelijk goed, de kinderkerk word goed bezocht, het kerkewerk staat 

wel onder druk nu toch veel vrouwen werken in de keramiek industrie, lange dagen werken, 
en dan is er thuis ook nog veel werk ,de mannen doen weinig of geen werk thuis. 

Zondag gaan we om elf uur naar de kerk Ds.Orban preekt uit Rom.8: 6-16 en 1. kor. 12: 4-7. 
Thema van de preek: Wat hebt gij,dat gij niet ontvangen hebt? 
De kinderen zingen een lied en zeggen een gedicht op voor hun moeder en geven bloemen. 
s'Middags hebben we nog een korte dienst met s'avond een gezamelijke afscheids maaltijd. 
Maandagmorgen is het al weer tijd om afscheid te nemen van onze zustergemeente om 8.45 

uur staan we in de kring Ds. Orban leest enkele versen uit de bijbel dankt voor de goede 



kontakten vraagt een zegen voor de verdere reis, we sluiten af met het onze Vader, waarna het 

afscheid volgt met de nodige emoties en hopelijk tot een spoedig weerzien 9. uur vertrekken 

we richting Godlea nabij Brasov, onderweg drinken we nog koffie bij Wilma en Thiomer, 
Thiomer hebben we ontmoet met de renovatie van de school 1993, zijn vrouw Wilma komt 
uit Barneveld hij is predikant in Vanatori bij Sighisoara, in de loop van de middag komen we 
aan in Godlea waar we overnachten in een appartement van de Europa Zending s'avonds eten 

we bij vrienden in Brasov . De volgende morgen laat mijn (Folkert) gezondheid het afweten 

zodat een arts word geraadpleegd die medicijnen voorschrijft en bedrust, Jan en Agnes 
bezoeken diverse kennissen en het kinderhuis Cassa Emanuel waar een groot aantal truien 
worden gegeven, ook krijgt Scurtu een groot aantal truien, hij werkt veel onder zigeuners. 
Woensdag morgen voel ik me redelijk en vertrekken we naar Racastilea waar we over- 
nachten in een gasten woning van de gemeente aldaar, de predikant is een vriend van Ds. 

Orban, een warme maaltijd staat voor ons klaar een goed verblijf, s'avonds een wandeling 
door het dorp en een bezoek aan de kerk. Na een goede nachtrust en een goed voorziene lunch 
gaan we een kasteel bezoeken in Hunedoara, erg interessant, we rijden nu door Fagaras 
gebergte waar de sneeuw nog op de toppen ligt erg mooi gebied, naar Hongarije waar we met 
de nodige tussen stops om 19.00 uur aankomen in Bicske, bij Boedapest, na een prima maal- 
tijd en een goede nachtrust willen we om 9.00 uur vertrekken maar helaas de bus heeft kuren. 
De wegenwacht erbij en dan naar de garage waar de nodige reparatie' s worden verricht en na 
de nodige uren vertraging gaan we richting Rathmannsdorf waar we eten in Zur Alten Poft en 
zijn dan om 21.00 uur in het Pension van Katharina Losl, na een goede nachtrust en lunch 

vertrekken om 07.45 uur richting Emmeloord ,(nog 850. km.) waar we met de nodige file's 
s'avonds om 20.00 uur aankomen, we danken God dat Hij het alles goed heeft gemaakt, en 

dankbaar zijn wij voor de veilige thuis komst van deze reis waar het toch nog wel eens 

emotioneel en spanend was, zondag werden weer welkom geheten in dienst en werd er 

gedankt voor de behouden terug keer in de gemeente van Emmeloord. 
Hierbij nog de hartelijk groeten uit Goganvarolea en nogmaals dank voor al de goede gaven. 

Folkert en Sietske Holtrop en Jan en Agnes Jongman 
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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 word 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 Cluij in Roemenie waar 
Ds.Orban en Ds, Nagy 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 
knekel graf aan getroffen en een graf .dit alles word 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 comite van Goganvarole waar verslag werd 
gedaan van de verleende financieele hulp voor het studie fonds, evangelisatie jeugdwerk en 
restauratie en werd aan hun de begrote hulp verleend voor het komende jaar 2009/2010. 

Tevens hoopt men de binnen kant dit jaar in sept lokt 09 klaar te krijgen en dan in de laatste 
week van oktober een feest te houden voor in gebruik name 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 ,gebrek aan de nodige gelden. 
Donderdag eigen invulling brengen een bezoek aan een historische kerk in Biertan, in Medias 
word de markt bezocht waar alle producten van het land te koop zijn en groente en fruit. 
Via Ternaveni naar Cund waar een Duitse Fam. een restaurant zomerhuisjes en pension heeft. 
Donderdag avond een maaltijd in het gemeenschapshuis met comite 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 z'n vijven eten bij de Fam Nagy. 
Waarna er om 18.00 uur een korte kerkdienst als afscheid word gehouden. 
Met als liturgie: Gebed om Gods aanwezigheid. Groet- zingen Psalm 42. I-lezen Ps 37: 4.23 

Verlustig u in de Heer; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Door de Heer 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. 

Daarna nemen we afscheid van de gemeente en het comite 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 Ermmeloord gaan waar om 13.45 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 voor Gods leiding en bescherming voor deze goede reis. 

Namens Jan en Agnes Jongman Lina Jansen Folkert en Sietske Holtrop 


