
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 Braşov, 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.l. met verlof 
in El 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 
Braşov, 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 Nagy en 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. Al 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 



met het comité. De dames maken zich nuttig in het gemeenschapshuis en steken de 
helpende hand toe met het voorbereiden van het eten. Daarna maken ze nog een wandeling 
over de heuvels. Om 18.00 uur hebben we in het gemeenschapshuis overleg met het comité. 
We maken dan kennis met ds. Fehervari Balint uit Bahnea, consulent voor Gogan.  Er 
worden groeten uit Emmeloord overgebracht. Het overleg vindt vervolgens in een goede 
sfeer plaats. Wij spreken onze waardering uit voor hetgeen inmiddels tot stand gebracht is.  
Dertien kinderen maken in het studiejaar 2004/2005 gebruik van het studiefonds. Er is nog 
€ 900,-- over van het bedrag voor het tekort op de kerkelijke begroting 2004, deze gaat over 
naar 2005. De restauratie werkzaamheden 2005/2006 zijn begroot op € 5400,--. Onze hulp 
bestaat uit € 3000 voor de restauratiekerkelijke gebouwen en € 1000,-- voor het studiefonds 
2005/2006. Ook stellen we nog € 100,-- beschikbaar voor de nieuwe liederenbundels. Het 
comité bedankt heel hartelijk voor alle hulp. We worden uitgenodigd om het volgend jaar met 
meerdere mensen uit Emmeloord te komen en eventueel dit jaar bij de intrede van een  
nieuwe predikant. Toezeggingen hebben we niet gedaan. Wel hebben we laten weten dat de 
reizen ook voor ons erg kostbaar zijn. Na de vergadering gaan we naar een korte kerkdienst 
ter voorbereiding op het H.A. van zondagmorgen. Na de kerkdienst is er nog een 
gezamenlijke maaltijd met alle leden van het comité en hun vrouwen. Het was erg gezellig. 
Zondagmorgen lezen en horen we het pinksterevangelie en vieren we het Heilig Avondmaal, 
waarin ds.Nagy en ds.Lajos(oud predikant Gogan) voorgaan, erg indrukwekkend.Ook leest 
ds.Nagy de brief van ds.Otter voor aan de gemeente.  's-Middags gaat ds.Fehervari uit 
Bahnea voor en preekt uit Hand.2 vervolg op het pinksterevangelie. Na de dienst maken we 
nader kennis met de ds. en zijn vrouw en gaan met hen mee naar Bahnea waar we de kerk 
aldaar bezoeken. Maandagmorgen nemen we emotioneel afscheid en bedanken een ieder 
voor alle goede zorgen. We bidden in een kring voor een behouden reis en sluiten 
gezamenlijk af met het "Onze Vader".  Daarna vangt onze terugreis aan. Ongeveer 30km 
voorbij Boedapest in Bicske overnachten we. Dinsdag onderbreken we onze reis in Melk en 
bezichtigen we Stift. Via de Donau-route rijden we naar Aicha, naar het bekende adres 
Memminger, waar we overnachten. De volgende dag vertrekken in zware regen naar huis. 
Omstreeks 19.15 uur komen we aan bij de "Ontmoeting", waar we door werkgroep- en 
gemeenteleden worden opgewacht. We sluiten af met het lezen en zingen van Psalm 121 en 
waar we in gebed danken voor de goede dagen, ontmoeting en behouden reis. 
 
                                                              Agnes en Jan Jongman en Sietske en Folkert Holtrop 
 
 
 
Verantwoording ontvangen giften tot 25 mei: 
Gift koffieochtend €120, -- 
Giften: € 22, --, € 5,-- en € 25,-- 
Opbrengst plantenverkoop € 229,55 
 
Alle gevers hartelijk dank ook namens onze zustergemeente. 
 
                                                           - de werkgroep "Goganvarolea"- 


