
Emmeloord/Goganvarolea: 
Verslag reis naar onze zustergemeente van  30april tot 10 mei 2008. 
  
Woensdag 30 april komen we Jan en Agnes Jongman  en Folkert en Sietske  Holtrop om 6.45 
uur  bijeen in de Ontmoeting met een groep gemeenteleden  Ds. Otter leest uit psalm 32  met 
een korte uitleg en gebed. We zingen psalm 121. 
Het deed ons heel goed dat er zoveel gemeenteleden waren om ons uit te zwaaien. 
Het is 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 
overnachtingsadres 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 overnachten we in zimmer frei. De volgende morgen 
vertrekken we 7.45 uur naar de grens, die probleemloos wordt gepasseerd. De klok gaat dan 
een uur vooruit. We drinken koffie bij Route 60 en 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 om  17.15 uur aan. We worden zoals gebruikelijk hartelijk ontvangen door het comité, 
toch ook wel emotioneel . Mihay was ook aanwezig, maar nu zonder zijn vrouw Jolan. Ze 
stierf 12 dagen voor onze aankomst , 51 jaar oud, ze was een drijvende kracht in de gemeente. 
Na deze eerste ontmoeting gaan we eten in het gemeenschapshuis, waar een goede maaltijd 
voor ons klaargemaakt is. Daarna gaan we naar onze gastgezinnen. Zaterdagmorgen gaan we 
om 10.00 uur naar de kerk van Judit waar de kinderen worden voorbereid voor 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 terugweg gaan we samen met Mihay en Ds. Orban het graf 
van Jolan bezoeken, waar we haar in stilte herdenken, erg emotioneel. 
Zaterdagmiddag gaan we een groep jeugd uit beide gemeenten bezoeken die verblijven in huis 
van de gezamenlijke kerken, voor ontspanning en bezinning. Op 1 1/2  uur rijden van 
Goganvarolea. 
Bij terugkomst gaan we eten bij Mihay dat was de wens van Jolan bij haar leven,maar helaas 
was ze er niet meer. Mihay en haar kinderen vervulden nu haar wens, het was goed zo. 
Om 21.30 uur begint het overleg met het comité, wel wat laat, maar goed we zijn in 
Roemenie. 
Het overleg verloopt goed, jaarrekening, begroting en plannen waren al in ons bezit via 
internet. We verlenen hulp voor het studiefonds, renovatie, jeugdprojecten,  bijbelkennis 
wedstrijden en kerkkoor . Ze waren zeer ingenomen met onze steun.  
Tevens overhandigen we schoenen (15 bananen dozen), tafelvoetbalspel , zaden, 60 bijbels, 
een white board  en een 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 
pleisterwerk dit is  een klus die door eigen mensen en deskundigen van monumentenzorg is 
uitgevoerd. 
Daarna volgt de binnenkant. Het wordt dus echt een meerjaren project, met steun van het rijk 
en de regionale kerk. 
Het kerkbezoek  loopt  redelijk goed, de kinderkerk wordt goed bezocht. Het kerkenwerk staat 
wel onder druk nu veel vrouwen werken in de keramiek industrie. Ze moeten lange dagen 
werken en daarna is er thuis ook nog veel te doen. De mannen doen weinig of geen werk 
thuis.  



Zondag gaan we om 11.00 uur naar de kerk. Er wordt gepreekt 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 allemaal een gedicht op voor hun moeder en geven 
hen bloemen.  
‘s-Middags hebben we nog een korte dienst met ‘s-avond een gezamenlijke afscheidsmaaltijd. 
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 en dankt voor de  goede 
kontakten en vraagt een zegen voor onze verdere reis. We sluiten af met het onze Vader, 
waarna het afscheid volgt met de nodige emoties en hopelijk tot weerziens. Om 9. 00 uur 
vertrekken we richting Godlea nabij Brasov. Onderweg drinken we nog koffie bij Wilma en 
Thiomer.  Hem hebben we ontmoet  tijdens de renovatie van de school in 1993. Wilma zijn 
vrouw komt uit Barneveld en 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 wordt geraadpleegd , die medicijnen voorschrijft en 
bedrust. Jan en Agnes bezoeken diverse kennissen en het  kindertehuis Casa Emanuel waar 
een groot aantal  truien worden gegeven, ook krijgt de heer Scurtu een groot aantal truien. Hij 
werkt veel onder zigeuners. 
Woensdagmorgen voel  ik me redelijk en vertrekken we naar  Racastia waar we overnachten  
in een gasten woning van de gemeente aldaar, de predikant is een vriend van Ds. Orban. Een 
Hongaarse warme maaltijd staat voor ons klaar. s’-Avonds een wandeling door het dorp en 
een bezoek aan de kerk. Na een goede nachtrust en een goed voorzorgde lunch gaan we een 
kasteel bezoeken in Hunedoara, erg interessant. We rijden via het Fagaras gebergte waar de 
sneeuw nog op de toppen ligt , een erg mooi gebied, naar Hongarije waar we met de nodige 
tussenstops om 19.00 uur aankomen in Bicske, voorbij Boedapest. De volgende morgen 
willen we om 9.00 uur vertrekken, maar helaas de bus heeft kuren. 
De wegenwacht erbij en dan naar de garage waar de nodige reparaties  worden verricht en na 
de nodige uren vertraging gaan we richting Rathmannsdorf , waar we om 21.00 uur in het 
Pension Losl aankomen. Zaterdagmorgen om  07.45 uur richting Emmeloord (nog 850km) 
waar we na de nodige “stau”om 20.00 uur aankomen.  We zijn  God dankbaar dat Hij het alles 
goed heeft gemaakt en voor onze veilige thuiskomst van deze reis, waar het toch nog wel eens 
emotioneel en spannend was. Zondag werden weer welkom geheten in dienst en werd er 
gedankt voor de behouden terugkeer in de gemeente van Emmeloord. 
Hierbij nog  de hartelijk groeten uit Goganvarolea en nogmaals dank voor al de goede gaven. 
                                                                      
                                                                                    Sietske - Folkert  / Agnes - Jan 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


