
             ROEMENIË REIS GOGAN VAROLEA 
 

                       17  TOT  EN  MET 24  MEI 2007 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Deelnemers:    
                 Jean Paul van Gaalen 
Folkert Holtrop               Douwe Olivier 
Jan Jongman                Aad van maldegem 
F H                
           Jorien Terluin 

rank op Corrie  van Maldegem 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Donderdag 17 mei  
 
Om 3.30 uur arriveren we (Aad en Corrie) met de bus bij de kerk. Er stonden al aardig wat 
mensen bij de kerk. Heel fijn. Nadat de bus was ingepakt gingen we met z’n allen naar binnen. 
Nou ja, ‘met z’n allen?’:  Jorien ontbrak nog. Toch maar eens even bellen of ze nog van plan is 
om met ons mee te gaan. Dat is ze nog wel van plan en we spreken af dat we haar met de bus 

ophalen. 
In de hal van de kerk werden we toegesproken door Henk 
Dekker, als vertegenwoordiger van de kerkenraad. 
Henk las een stukje voor uit Filippenzen 4. Vervolgens 
hebben we met z’n allen gezongen: “Ik vermag alle dingen in 
Hem die mij kracht geeft”. Als afscheid kregen we een 
kaartje met deze tekst mee. 
Vervolgens hebben we samen gebeden. Nadat we afscheid 
hebben genomen, zijn we op weg gegaan om ook onze laatste 

mede-reiziger op te halen: Jorien. 
 
   
Jorien: 
Wekker gezet om 3.00 uur………Dan gaat de telefoon om 03.45 uur: de stem van Aad van 
Maldegem galmt in mijn oren: ‘Wil je ook nog mee vandaag?’ 
Verhip, verslapen!! 
Huize Terluin in rep en roer! Gelukkig komen ze me halen. Na afscheid te hebben genomen 
vertrekken we. 
 

  

Onderweg op een parkeerplaats 

We nemen om 6.30 uur een eerste pauze. Alle mannen (6) rijden vandaag zo’n 2 uur , dus 
hebben we regelmatig een pauze. 
 
 
We rijden door Duitsland, Oostenrijk en komen zo rond 17.45 uur in Hongarije aan. Daar 
staat op een parkeerplaats bij een benzinepompstation een vrachtwagen in brand. Dan dus 
maar naar de volgende parkeerplaats waar we een vignet halen. 
We rijden verder door Hongarije en zijn om ongeveer 19.00 uur bij gastvrouw Erica in 
Mosonmagyarovar. 
        
 

Huize Erica  
 
 



 
Nadat we ons hebben opgefrist, hebben we in het dorpje zelf 
fantastisch gegeten en met elkaar een biertje gedronken. 
We hadden niet veel ruimte op de tafel, dus op een gegeven 
moment heb ik mijn bord in een onbewaakt ogenblik, bijna 
geruisloos van tafel laten glijden en het vlees en de champignons 
maar vanaf mijn schoot gegeten…….. 
Hilariteit alom, natuurlijk.  De sfeer zit er deze dag goed in. 
                                                                                    
Na de avondsluiting, waarin we aandacht besteden aan de Hemelvaart van Jezus Christus, 
gaan we naar bed. 
Ik deel de kamer met Aad en Corrie, Jan en Frank delen een kamer en Folkert en Jean Paul 
en Douwe slapen met z’n drieën op 1 kamer. 
 

 
 

 

Vrijdag 18 mei 
 
Om 6.30 uur stonden we op. Om 7.00 uur gingen we buiten ontbijten, het was wel wat frisjes, 
maar het ontbijt was prima. 
Na zo’n eerste dag (en nacht) met elkaar, wordt je toch al wat ‘opener’  naar elkaar toe, en er 
volgen dan ook al snel enige “ontboezemingen”: 
Zo bekende Frank, na een nacht met Jan op één kamer te hebben doorgebracht, dat hij nu 
begreep waarom een vrouw zo graag naast een man lag………… 
En Douwe bekende even later toch wel wat ‘amoureuze’ gesprekjes gehad te hebben met 
gastvrouw Erica, terwijl hij haar sauna bekeek…….. 
Om 7.50 uur vertrekken we.  Douwe is nog met z’n gedachten bij de schnitzels van de vorige 
avond, want hij rijdt ons voor de eerste stop bijna na een restaurant. ‘Gelukkig’  konden we 
nog op tijd ingrijpen en werd het toch een parkeerplaats. 
Na de stop vervolgen we onze tocht. Volgens Jan en Folkert waren de wegen sinds de laatste 
keer dat ze hier waren, behoorlijk verbeterd. 
Om ongeveer 13.45 uur bereiken we dan eindelijk Roemenië!! Bij Oradea gaan we de grens 
over. 
Als we de grote stad uit zijn en door dorpjes rijden,  krijgen we een eerste indruk van het 
land: qua natuur en landschap prachtig!, maar wat een verwaarlozing en armoede. 
Jorien vond het nodig om haar benen in te vetten met een bodylotion; de ‘manlijke’ bevolking 
van de bus lag in zwijm van de geur….. 

 
Na lang reizen, amper pauzes, arriveren we 
dan eindelijk om 20.45 uur (19.45 uur, 
onze tijd) in Gogan Varolea!  We we
allerhartelijkst ontvangen.  

rden 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Uiteraard werden we rijkelijk voorzien van 
eten: aardappelsalade en ‘vapcici’ (dit zijn 
reepjes gekruid gehakt). 
 
Het duurde niet lang of we hadden ook onze eerste 
“ietsiepietsie” te pakken (scherp!!) 
 
 
Vervolgens horen we van ds. Lajos Orban het programma voor de komende dagen en worden 
we onder de gastgezinnen verdeeld. 
Na een lange reis waren we aan een lekker bed toe.  
 
Corrie. 
 
 
 
 
 
 
 Dit willen we jullie niet onthouden:  zes mannen ‘gedwee’ 

op een  rijtje……  Zijn ze niet lief……..???  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Zaterdag 19 mei 
 
Wakker worden in Gogan Varolea:  ongeveer 6.00 uur. Rumoer van pratende mensen (buren), 
koeien melken, dieren eten geven, kortom: gehele boerderij-arbeid. 
Vandaag maken we een toeristisch uitstapje: we gaan naar Sovata. Dit is een zout-gebied en 
ligt ongeveer 50 km. van Gogan Varolea vandaan.  
Ondanks de geringe afstand is er toch een groot verschil tussen arm en rijk: is paard en 
wagen een normaal vervoermiddel in Gogan, hier kom je de meest luxe auto’s tegen. 

                                             

Kan het contrast nog 
groter: 
Onverharde wegen in 
Gogan Varolea (links) en 
de keurig aangelegde 
asfaltweg naar Sovata 
(rechts) 

 
We maken een wandeling rondom de zout-meren                              en    

      

 

 
 genieten van de plaatselijke 
lekkernij: een soort koek gemaakt op een rol, 
besuikerd en door noten gerold, heerlijk. 

Ja Folkert,  het water is echt 
wel zout !!!! 

                                                  
Er werden in het stadje ook folders uitgedeeld waarin je werd verteld dat je verderop gratis 
ijs kon krijgen. We zouden geen echte Nederlanders zijn, als we daar niet op af zouden gaan. 
Er stond een lange rij mensen te wachten en net voordat onze groep aan de beurt was, 
besloot men dat het pauze was!  Zelfs al zouden we het ijs betalen, dan nog kregen we niets: 
pauze is pauze.  In Nederland zou zo iets nooit gebeuren. Later vertelde Lajos ons dat dit 
nog overblijfselen zijn vanuit de communistische tijd. 
We vervolgden onze tocht naar Korond.  Daar waren allemaal kraampjes langs de kant van de 
weg, waarin allerlei Roemeense  artikelen werden aangeboden. (kleden, aardewerk, 
houtsnijwerk, souvenirs etc.) Het rare was hier, dat de mensen die bij de kraampjes stonden, 
je door de hele winkel volgden om maar hun waren aan te prijzen om wat te kunnen verkopen. 



We gaan weer terug naar Gogan Varolea , ieder naar zijn eigen gastgezin. Andras (de 
plaatselijke smid) gaat het vuur warm maken om hoefijzers te maken. Het paard van zijn 
zwager moet nieuwe schoenen hebben.  Als de hele groep eindelijk gearriveerd is, wordt het 
paard beslagen. Het is de hele avond erg gezellig en de families zijn zeer gastvrij, ze laten 
alles zien en natuurlijk ontbrak de wijn en de ietsiepietsie niet. 
’s Avonds laat nog een gesprek met Andras gehad over hun financiële situatie. Dan blijkt dat 
wij helemaal niet zo rijk zijn als men in het dorp denkt.  Wij hebben behoorlijk wat vaste 
lasten en aan het eind van de maand moet je maar hopen dat je uitkomt met je geld. Hier 
stond Andras toch van te kijken. 
Zij hebben eigenlijk alleen maar de inkomsten uit melk: ongeveer € 90,--.  Andere 
werkzaamheden ed. worden vaak met gesloten beurs geregeld, waardoor er een hele hechte 
gemeenschap ontstaat.  Hierin zijn ze rijk, en kunnen we er in Nederland nog wat van leren. 
Financieel zijn ze echter arm en moeten dan ook nog eens heel vaak hun zaken kopen tegen 
woekerprijzen. 
 
Douwe. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Op het erf bij Andras 
 
 
 
 

 
Tja, wat zullen we hier nu 
eens op zeggen……… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
                                         
                                             Een genoeglijk samenzijn….. 
 
 
 



 
Wat Douwe niet meemaakte: 
 
Die dag trouwden er ook 2 mensen uit het dorp. ’s Avonds kwam de bruidegom met zijn gevolg 
luid toeterend door het dorp om zijn bruid op te halen. De kinderen uit het dorp verzamelden 
zich op een punt (bij de kerk) waar de auto’s  even later weer langs zouden komen. De 
plaatselijke gewoonte is namelijk dat de kinderen een touw over de weg spannen, waardoor de 
auto’s moeten stoppen.  Er wordt dan onderhandeld tussen de kinderen en 
vertegenwoordigers van het bruidspaar  en als ze het eens zijn over de prijs, laten ze het 
touw zakken, zodat de stoet hun weg verder kan vervolgen. Op deze manier houden de 
kinderen van het dorp er toch een heel klein beetje geld aan over. 
Erg leuk om dit mee te maken. 

 
Er wordt onderhandeld…….. 

 

                                               Het bruidspaar wacht af……. 
 
 

  …gelukkig, ze mogen verder!!! 
 
 
 
 



Zondag 20 mei 
 
Na het ontbijt verzamelen we ons bij een bijgebouwtje van de pastorie. Hier begint om 10.00 
uur eerst de ‘kinderdienst’ . Dit is een aparte ‘dienst’ waar de kinderen uit het dorp welkom 
zijn. Deze dienst is vergelijkbaar met de kindernevendienst bij ons, alleen gebeurt dit niet 

tegelijkertijd met de kerkdienst, maar eerder. De kinderen vanaf 
12 jaar zijn daarna ook nog ‘verplicht’ om de kerkdienst bij te 
wonen. 
De avond er voor hebben we nog rugzakjes voor de kinderen klaar 
gemaakt. Hierin zaten stiften, pennen, schrijfblokje, bouwplaat van 
een politieauto, en nog wat kleine dingetjes.  De rugzakjes zijn 
beschikbaar gesteld door de IJsselmeerziekenhuizen. 
De kinderen vonden het geweldig en het was leuk om te zien, hoe ze 
met het rugzakje op de rug weer naar huis gingen.  

Bij het weggaan kregen de kinderen ook een snoepje mee.  
 
Vervolgens was het wachten op de kerkdienst die eigenlijk om 11.00 uur zou moeten beginnen. 
Aangezien er na kerktijd een gezamenlijke maaltijd zou zijn in verband met de afsluiting van 
het koor-seizoen, waren er nog een aantal vrouwen bezig met de voorbereidingen. Pas toen 
die ook zover waren, begon de dienst (11.15 uur). 
Nog steeds is het zo dat de vrouwen apart van de mannen zitten. Voor ons toch wel een 
vreemde gewaarwording. Gelukkig had Lajos de dienst voor ons in het Nederlands 
samengevat, zodat we toch wel het één en ander konden volgen. 
De kern van de preek was: wat is onze taak binnen de gemeente, en verder, wat zijn onze 
speciale taken in deze wereld in Roemenië of Nederland, voor 
elkaar als leden van hetzelfde lichaam van Christus.   

Uiteraard werden we opnieuw welkom 
geheten en ontvingen we voor de gemeente 
in Emmeloord een prachtig bord, met 
daarop de Huiszegen. (zie foto).  
Natuurlijk sprak ook onze voorzitter 
(Folkert) prachtige woorden en 
overhandigde het cadeau voor de gemeente in Gogan Varolea. 
Vervolgens bracht het koor nog enkele liederen ten gehore. 
Daarna gingen we met z’n allen naar het gemeenschapshuis. Daar 
waren de tafels al gedekt en hebben we genoten van een prima 

maaltijd met elkaar. 
 
 
 
Later op de middag is de groep, samen met Lajos, de 
heuvels in gewandeld en hebben we met elkaar gezongen en 
gebeden. 
 
 
 
 
Vervolgens is ieder naar zijn eigen  gastgezin gegaan.  



 
 
 

Maandag 21 mei 
 
Het begint heerlijk: prachtig weer, aangename temperatuur en geen wolkje aan de lucht. 
Vanmorgen vindt er eerst de vergadering met de beide comités plaats. 
Jorien en ik maken een wandeling door het dorp en 
komen onderweg Frank en Jean Paul tegen, die met paard 
en wagen door het gastgezin van Jean Paul door het dorp 
worden gereden. Ook wij gaan mee, erg leuk.  
 
 
 

 
Tijdens de vergadering is besloten dat we met 
de hele groep ’s middags  met paard en wagens 
de heuvels intrekken en een soort Roemeense 
barbecue gaan houden. 
Als we echter vertrekken is het weer niet zo 
mooi meer en pakken donkere wolken zich 
samen boven de heuvels. Hoe verder we komen, 
des te meer lichtflitsen er om ons heen door de
lucht gaan. En natuurlijk houden we het dan ook
niet droog, we worden overvallen door 

behoorlijke hoosbui.  Er schuilen wat groepjes mensen onder wat bomen, of onder een deken 
op de kar, of onder de paraplu.  Korte tijd later is het weer droog.  We vervolgen de tocht en 
staan net voor de rand van het bos stil.  Eerst drinken we natuurlijk wat (wijn) en vervolgen 
dan de tocht door het bos. Het gaat af en toe wel door diepe dalen en je ziet dan ook 
regelmatig mensen de lucht in gaan of bijna van de kar 
vallen. Het was zeker niet overbodig om je heel goed 
vast te houden. Later hebben we hier ook heerlijk om 
gelachen. 

 
 

een 

Op een open plek in de heuvels, vanwaar je een prachtig 
uitzicht hebt op Gogan Varolea, hebben de Roemeense 
mannen in ‘no time’  een geweldig vuurtje gemaakt en 
prachtige spiezen gesneden om het spek aan te doen. 
Dit moest je dan boven het vuur houden  en roosteren 
en dan vervolgens met brood en lente-ui opeten. Heel 
lekker, maar ook heel machtig.  Ook hierbij mag de wijn niet ontbreken.  
Helaas, worden we opnieuw overvallen door een onweersbui en gaan we weer terug naar 

beneden. Ditmaal via een andere route: heel stijl en we gaan dus 
behoorlijk hard. Eén paard en wagen zijn zelfs een sloot 
overgestoken. Het paard wou eerst niet, maar na een zetje te 
hebben gekregen ging het in volle vaart over de sloot: de mannen 
waren gelijk schoon ……… 



Weer beneden hebben we ds. Nagy nog even bezocht. We waren net op tijd bij hem onder 
het afdak: opnieuw een heel behoorlijke bui, je kon werkelijk de overkant niet meer zien. 
Het werd een gezellig samenzijn, met veel wijn en er werd vrolijk gezongen.  
Daarna ging ieder naar zijn eigen gastgezin om te eten en om te kleden. Het is in Gogan 
Varolea de gewoonte om in de week voorafgaand aan een christelijk feest (in dit geval 
pinksteren) elke avond om 21.00 uur een kerkdienst te houden.  Ook daar zijn we als groep 
naar toe gegaan.  
Vervolgens ging ieder naar zijn ‘eigen huis’, om de laatst avond bij het gastgezin door te 
brengen. 
 
 
 
 

Dinsdag 22 mei 
 
Dag van vertrek, helaas.  Om 6.00 uur 
laden we onze bagage weer in de bus en 
lezen we met elkaar nog een stuk uit de 
bijbel en bidden we met elkaar. Maar dan 
is toch echt het moment van afscheid 
nemen gekomen.  Het is verbazingwekkend 
nu blijkt dat na een paar dagen in Gogan 
te zijn geweest, we beseffen dat we heel 
wat achter laten. Mensen met wie we in 
korte tijd bevriend zijn geraakt, ook 
daadwerkelijk onze naasten zijn 
geworden, mensen van wie je, met pijn in je hart, afscheid moet nemen. Natuurlijk vloeien er 
tranen,  maar we worden hartelijk uitgezwaaid, hopelijk tot een volgende keer. 
 
 
 
 
 
 

Opnieuw rijden we door Roemenië, maken nog even 
n stop bij een aanta marktkraampjes langs de ee l 
kant van de weg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
De temperatuur stijgt intussen, het is een mooie, warme dag. Na een voorspoedige reis 
komen we weer aan in het Hongaarse Mosonmagyarovar, weer bij gastvrouw Erica. 



Ook nu hebben we weer in hetzelfde restaurant als op de heenreis, gegeten. Onze plek was al 
voor ons gereserveerd! 
We zijn allemaal op tijd naar bed gegaan. 
    

Woensdag 23 mei 
 
Na een goed ontbijt achter in de tuin bij gastvrouw Erica (ditmaal gelukkig iets warmer dan 
op de heenreis), gingen we om 8.00 uur weer op weg voor de volgende etappe. Ditmaal was ons 
reisdoel Melk, in Oostenrijk, waar het beroemde Stift-kerk staat.  

Na de armoede gezien te hebben in Roemenië, is 
het contrast toch wel heel groot als je deze rijk 
versierde kerk ziet, met heel veel goud van 
binnen afgewerkt.  
Toch is het een prachtige kerk, zeer 
indrukwekkend en zeker de moeite van het 
bezichtigen waard. 
We kregen van Jan en Folkert 2 uur de tijd om 
er rond te kijken. Zij hadden het al vaker gezien 

en hebben heerlijk van hun rust genoten, op een bankje in de zon. 
Deze 2 uur hadden we ook wel nodig, aangezien er veel te zien was.  
 
 
We vervolgden onze reis naar Schärding, een dorpje net voor de grens met Duitsland. Dit is 
een lief stadje met 
een plein waar 
allemaal huizen 
staan met 
verschillende gevels, 
ook nog eens in 
verschillende 
kleuren. Aan de 
rand van het dorp kon je een mooi stukje langs de rivier de Inn lopen. 
 
Aangezien we het ook wel wat waard vonden om een keer lekker op tijd op ons 
overnachtingadres aan te komen, hebben we hier niet zo veel tijd doorgebracht.  

Om ongeveer 18.00 uur arriveerden we in 
Rathsmannsdorf, bij Gasthof ‘Zur alten 
Post’. 
Een prima pension en nadat we ons 
opgefrist hadden, hebben we hier heerlijk 
gegeten. 
Vervolgens trokken een aantal mensen zich 
terug en een aantal bleef nog even wat 
zitten drinken en praten. 
 

Nog één dag en dan zit de reis er helaas al weer op! 
 
 



 
 

Donderdag 24 mei 
 
Na een goede nachtrust en een prima ontbijt gingen we om 8.00 uur op weg voor de laatste 
etappe. 
 
De reis verliep voorspoedig en het was mooi 
weer.  Het was zelfs warm. 
Zoals elke reisdag, wisselden de 
chauffeurs ook nu weer na elke stop elkaar af. 
Op die manier kreeg iedereen voldoende 
ontspanning tijdens het rijden.  We kwamen 
met elkaar tot de conclusie dat het een 
comfortabele bus was om mee te reizen.  
 
 
Om nog één gezamenlijke  maaltijd met elkaar te 
hebben, gaan we nog even bij de ‘snackbar’ in Wezep 
aan. Hier hebben de meesten zich tegoed gedaan aan 
een bord overheerlijke boerenpatat.  
Maar ja, de ‘stal’ lonkt en iedereen wilde nu zo snel 
mogelijk naar huis, naar zijn/ haar gezin.  
 
 

 
 
Om 
19.1
kwamen we weer aan bij de Ontmoeting. Hier 
werden we opgewacht door een aantal 
gemeenteleden.  

5 uur 

met de 

Na de hartelijke begroeting zijn we met z’n 
allen nog even naar binnen gegaan. Hier 
hebben we onze indrukken gedeeld 

gemeenteleden, een lied gezongen en gebeden en gedankt.  We hebben een zeer voorspoedige 
reis gehad en zijn God dankbaar dat Hij met ons meegegaan is en ons weer veilig thuis heeft 
gebracht. Glorie aan God! 
Daarna is ieder, moe, maar voldaan en nog steeds onder de indruk zijns weegs gegaan. 
 
Uiteraard hebben we onderweg de reis al geëvalueerd. Folkert was blij dat er deze keer een 
hele groep nieuwe, wat jongere mensen mee zijn geweest.  
Wij (de nieuwe , jongere groep) hebben de reis als zeer indrukwekkend ervaren.  
De ontmoeting met de mensen van de gemeente uit Gogan Varolea was zeer hartelijk. 
Men deed alles om het je maar naar de zin te maken. Tegelijkertijd werden we met onze neus 
op de feiten gedrukt dat wij het in Nederland o zo goed hebben en dat wij zaken als stroom,  
waterleiding, gas e.d. als ‘gewoon’ ervaren, maar dat dát nog helemaal niet zo gewoon is.  En 



dat mensen, hoe arm ze ook zijn, zelfs bereid zijn om het laatste van wat ze hebben, nog aan 
ons te geven, om het ons naar de zin te maken. 
Maar ondanks het feit dat ze financieel gezien arm zijn,  hebben ze in de omgang met elkaar, 
het ‘er zijn’ voor elkaar,  een grotere rijkdom dan wij hier in Nederland.  
Het is goed om dat te ervaren.  De verbondenheid met de gemeente van Gogan Varolea wordt 
op deze manier alleen maar groter en ook onze gezamenlijke verbondenheid in God.  
De dominee, Lajos Orban, is erg druk en geïnspireerd aan het werk om het woord van God ook 
levend te maken binnen zijn gemeente, zo organiseert hij huwelijkscursussen voor mensen die 
willen trouwen. Hierin gaat hij ondermeer in op de positie van de vrouw binnen het huwelijk, 
zoals God die bedoeld heeft en hoe te leven naar Gods woord.  Ook probeert hij de mensen 
te leren te bidden en danken, voor en na het eten en ook bijbel te lezen; hij neemt met de 
plaatselijke jeugd deel aan bijbelwedstrijden.  Het valt niet altijd mee om oude gewoontes, 
om te buigen naar nieuwe dingen, maar heel langzaam worden kleine stapjes gedaan.  
Ondanks de korte periode dat we er geweest zijn, hebben we de gemeente van Gogan Varolea 
in ons hart gesloten en hebben we er een deel van ons hart achtergelaten. 
 
Als groep hebben we het ook zeer goed met elkaar gehad. Ook hier is toch een soort band 
ontstaan en hebben we elkaar op een prettige manier leren kennen.  We kijken al uit naar de 
reünie, die zeker nog voor de zomervakantie zal plaatsvinden. Ook de vele foto’s die gemaakt 
zijn, zullen worden uitgewisseld. 
Rest mij nog één ding:  dank uit te brengen naar God, die de hele reis met ons is geweest en 
ons weer veilig heeft thuisgebracht. Hem zij alle eer!! 
 
Corrie van Maldegem. 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 


