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Voorwoord 

 

Voor u ligt het verslag van de jubileumreis naar onze zustergemeente in 
Goganvarolea. 
Deze reis is georganiseerd ter gelegenheid van 25 jaar contacten tussen de 
gemeente in Goganvarolea en de wijkgemeente Hervormd-West van de Protestantse 
gemeente in Emmeloord. In de loop van 2014 kwam er vanuit Goganvarolea de 
uitnodiging om bij de feestelijkheden aanwezig te zijn. Tevens wilde men stilstaan bij 
de persoon van Sandor Gaal, een kernfysicus die in Goganvarolea is geboren, en 
het openen van het dorpsmuseum. 
 
De reis is geweest van 28 mei tot en met 2 juni 2015.  
Vanuit onze gemeente zijn 29 personen meegereisd.   
 
De tekst die in de eerste brief (mei 1990) van onze gemeente in Emmeloord naar 
onze latere zustergemeente in Goganvarolea is gestuurd is, is: 
 
Ten dage dat ik riep, hebt Gij geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in 
mijn ziel.  
(Psalm 138 : 3) 
 
Deze tekst heeft centraal staan in de kerkdiensten op zondag 31 mei2015 , zowel in 
Goganvarolea als in de Ontmoeting in Emmeloord. Ook op deze manier waren we 
met elkaar verbonden. 
 
We hopen dat deze reis heeft mogen bijdragen in het versterken van de 
vriendschapsbanden met onze broeders en zusters in Goganvarolea en ook met 
elkaar. 
 
 
Aad van Maldegem 
Secretaris werkgroep Goganvarolea  
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Donderdag 28 mei 

 

Al voor half negen stonden de eerste 

deelnemers te wachten bij de zijingang 

van De Ontmoeting, totdat Alie ons naar 

binnen riep voor de koffie. Nadat we die in 

een ontspannen sfeer hadden 

opgedronken ging ds. Otter ons voor in 

gebed. 

Spoedig daarna kwam de bus. Jammer 

genoeg kon Sietske Holtrop door 

gezondheidsomstandigheden niet mee, 

dus zwaaide zij ons samen met enkele andere achterblijvers uit. Iets na negenen vertrokken 

we. 

Na een voorspoedige busreis (met plaspauze) kwam we rond kwart voor twaalf aan op het 

vliegveld van Dortmund. Eerst moesten we de grote koffers inchecken en daarna was er nog 

gelegenheid voor koffie. Toen werd 

het tijd om zelf in te checken en in het 

vliegtuig van WizzAir te stappen. Om 

ongeveer kwart voor twee vertrokken 

we richting Tirgu Mures. 

Ook de vlucht verliep voorspoedig en 

rond vijf uur plaatselijke tijd (1 uur 

tijdsverschil) arriveerden we in 

Roemenië. Nadat we de douane 

gepasseerd waren en de koffers van 

de transportband hadden opgehaald 

stonden ds. en mevr. Nagy samen met hun beide zoontjes ons al op te wachten. We werden 

bijzonder hartelijk begroet! Daarna begeleide ds. Nagy ons naar de bus, die al voor ons klaar 

stond en die ons naar Gógán zou brengen.  

De busreis duurde ongeveer een half uur en we werden vergezeld door Christof (de oudste 

(!) zoon (3 jaar) van ds. en mevr. Nagy) die 

bij Agnes op schoot - zonder z’n ouders en 

broertje - heeft genoten van de rit. 

Onderweg zagen we veel acacia en munt. 

Een mevrouw was brandnetels aan het 

snijden. Brandnetels worden afzonderlijk, 

maar ook gemengd met andere kruiden 

gebruikt voor smakelijke thee (gezond!). 

Ook zagen we veel loslopende dieren 

(schapen, geiten, paarden, koeien, honden 

en katten). Deze dieren hebben een vrij leven maar een deel is wel ziek, gewond of kreupel. 

Er zal wel geen geld zijn voor een dierenarts, zo die er al is.  
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Uiteindelijk kwamen we aan bij de kerk in 

Gógán waar we verwelkomd werden door 

een groep gemeenteleden. Voor velen 

was het een emotioneel maar verheugd 

weerzien. In de zaal naast de pastorie 

werden we hartelijk welkom geheten door 

ds. Nagy en vervolgens “ietsepietsie” 

onthaald met allerlei versnaperingen, die 

we ons goed lieten smaken, niet wetende 

wat er nog komen zou.  

Na enige tijd gingen we lopend naar het 

gemeenschapshuis waar voor ons een 

maaltijd was bereid. Ds. Nagy las eerst 

Ps. 119: 30-35 en omdat hij dat in het 

Hongaars deed las Aad (vM) dezelfde 

tekst ook in het Nederlands en na gebed 

(ook weer tweetalig) en een hernieuwd 

welkomstwoord lieten we ons de maaltijd 

goed smaken.  

Na afloop van de maaltijd dankte ds. 

Nagy samen met ons; in het gebed stond hij er ook bij stil dat Sietske jammer genoeg 

ontbrak.  

Om kwart voor negen bracht de bus ons naar onze onderkomens voor de nacht in het nabij 

gelegen dorp Cund (Reussdorf is de Duitse naam). De indeling was anders dan we vooraf 

hadden doorgekregen, maar uiteindelijk konden we ons allen na een enerverende dag te 

ruste begeven, hoewel sommigen in Reussdorferhof eerst nog wat hebben nagepraat.  

 

Gerry en Henk 
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Vrijdag 29 mei  

 

Na het opstaan gingen we, zoals iedere morgen weer verzamelen voor de gezamenlijke 

maaltijd in het restaurant om 8 uur.  

 

De bedoeling was om met “onze” bus vanaf 9 

uur te vertrekken voor de trip van die dag, 

hetwelk echter daadwerkelijk half 10 werd. 

 

Het reisdoel van deze dag was de plaats 

Rimetea. Op weg daarheen gingen we door 

de plaats Tarnaveni, waar jarenlang een 

nitraatfabriek heeft gestaan. Heden ten dage 

is alleen nog een bouwval te zien, omdat de 

activiteiten van deze fabriek al een aantal 

jaren zijn beëindigd. Dit heeft geleid tot hoge 

werkeloosheid in deze omgeving. In deze plaats verwisselden we van chauffeur.  

In de omgeving van Tarnaveni is veel gas aanwezig, waar de winning van in ontwikkeling is.  

Onderweg kwamen we buiten de bewoonde wereld langs zigeunerhuisjes, welke er heel 

armoedig uitzien. 

 

Vervolgens kwamen door de plaats Cornesti. De kerkelijke gemeente aldaar is een 

zustergemeente van de Samen op Weggemeente in Emmeloord.  

 

Vervolgens gingen we richting Blaj, welke plaats in 1278 de hoofdstad van het oude 

Hongarije was. 

 

Omstreeks 11 uur kwamen we aan in Aiud. Deze 

plaats ligt in Transilvanië, hetwelk later bij Roemenië 

is gekomen.  In deze omgeving zie je veel wijnbouw 

en heel mooie bermen. Hier werden we in de 

gelegenheid gesteld om via pinautomaten Roemeens 

geld (Lei/Leu) op te nemen, nadat we een kopje 

koffie hadden gedronken. Daarna hadden we ook de 

mogelijkheid om drinken e.d. te kopen. 

 

Na het vervolgen van de reis kwamen we in Aiud  en hebben we uitzicht op de bergen van 

de Karpaten. We rijden inmiddels tussen de kalkstenen bergen en zien boven op een berg 

een mooi kasteel (zwischen den Bergen). 
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Daarna kwamen we aan in Rimetea. De 

plaats waar de zon 2 keer per dag opgaat, 

hetwelk veroorzaakt wordt de bergketens in 

deze omgeving. Hier zijn we naar een 

museum geweest met allerlei oude 

werktuigen, klederdracht en andere 

voorwerpen uit de oude tijd.  

 

 

 

Buiten gekomen zijnde hebben degenen, die 

deze reis voor de eerste keer maakten in de 

directe omgeving bij een stromende water partij 

een vorm van dopen ondervonden, uitgevoerd 

door de met ons meereizende dominee van 

Gogan.  

Hierna zijn we in een kerk geweest, waar we 

werden ontvangen door de predikant aldaar. Deze heeft in het Engels een toelichting 

gegeven met betrekking tot de plaatselijke gemeenschap e.d.  

Na deze toespraak 

hebben wij onder 

instrumentale 

begeleiding (op het 

kerkorgel) van Aad van 

Maldegem enkele 

geestelijke liederen 

gezongen uit onze 

bundel. 

I 

 

n dezelfde plaats zijn we met z’n allen heerlijk gaan eten in een lokale uitspanning. 

De koek was nog niet op wat betreft het bezoek aan Rimetea en werd de tocht vervolgd door 

een bezoek aan een oude watermolen met bijbehorend molenaarshuisje (heel klein qua 

ruimte allemaal). 

De beheerster (een stokoude dame) liet voor ons gezelschap de molen draaien, zodat we de 

functie hiervan konden aanschouwenDe tocht werd vervolgens voortgezet met de bedoeling 

om een oude burcht boven op een berg te gaan bezoeken. Echter de weg daarheen was op 

het laatst van dien aard, dat wilden we erheen gaan, wij de weg naar boven moesten gaan 

lopen. De inschatting qua tijd was ruim een half uur (enkele reis). 

Dit vonden de meesten toch teveel van het goede en daarom werd van deze tocht  maar 

afgezien. 
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Aangezien een ieder geld had kunnen opnemen eerder die 

dag, werden we ook nog even losgelaten bij een supermarkt 

om drinken, eten, snoep e.d. te kunnen kopen. 

 

Als laatste onderdeel van de tocht stond nog een bezoek aan 

een wijnproeverij op het programma. 

Hier werden we in de kelders rondgeleid tussen de enorme 

vaten (w.o. exemplaren van ruim 6.000 liter) en op de hoogte 

gebracht van de historie en de komende opknapbeurt van 

het geheel. Daarna werden we aan tafels gezet en kregen 

we diverse smaken ingeschonken met een toelichting erbij. 

Toen het proeven achter de rug was, kreeg een ieder de 

gelegenheid om een fles wijn te kopen van de smaak, welke 

men het lekkerst vond. 

 

Na deze activiteiten gingen we met de 

bus weer naar onze verblijfplaats terug. 

Onderweg werden diverse (oud) 

Hollandse liederen en evergreens 

gezongen al dan niet met medewerking 

van een ieder. 

Piet en Ina van Gaalen 
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Zaterdag 30 mei 
 
Opstaan met het zonnetje er al bij 
maakt een ieder vrolijk en blij. 
Half 9 verzamelen voor het ontbijt, 
Een fijne tijd. 
Dagopening: Lucas 17 vers 1 tot 6 Verschillende Vermaningen, 

We lieten ons het riante ontbijt goed 
smaken. 
 
Tijdens het eten voegde dhr. 
Koppejan zich bij ons en werd het 
probleem van de wificode opgelost. 
Heel belangrijk, want zo hadden we 
weer contact met onze vrienden en 
familie in het koude Nederland. Niet 
meer vergeten Valea1324. 
De muntthee, gesprek van de 
ochtend, hield het midden tussen 
bouillon en thee. 
Aangezien we op een iets ruimere 

locatie zaten, dan vrijdag, moest het personeel ver lopen voor de koffie, die per kopje 
werd gezet op de hoofdlocatie, aangezien het koffieapparaat bij ons kapot was. 
 Al snel na het ontbijt met z'n allen in de bus op naar Gogan (klopt dat wel, Aad) naar 
het sportterrein voor het feestprogramma i.v.m. 25 jaar prima relatie Emmeloord - 
Gogan. 
Daar werden we allervriendelijkst 
welkom geheten met koffie, 
koeken, koeken en koeken. 
Al snel kwamen we in beweging 
o.l.v. Ria de Vries: Holland in 
beweging. 
Allemaal vrouwen en een enkele 
man. Het ging er fanatiek om 
weg. 
Het programma kon beginnen.  

We begonnen met het proeven van diverse 
dranken. Wat je pakte moest je opdrinken. Dit 
varieerde van azijn tot hele sterke drank. Daarbij 
aten we 
koek. 
 
 
 
 
 

Daarna bierproeverij met koeken en daarna 
koffie en dranken met.... koeken.  En als 
laatste hele lekkere... koeken. 
Feestelijk en goed verzorgd.  



9 
   

Ondertussen werd er op vier verschillende 
plaatsen goulash bereid. We wilden graag 
helpen maar dat was absoluut niet de 
bedoeling. Een wedstrijd wie de lekkerste 

goulash maakte.  
Goulash is dus goulash wanneer het voor de 
helft uit vocht bestaat. Anders is het soep.  

 
Rond half 2 begonnen we met 
de spelen. 
We werden ingedeeld in teams 
samen met een aantal 
Roemenen. En ja het eerste 

spel..... koekhappen vanaf een grote pannenkoek. 1 
moest de pannenkoek met de koeken erop 
vasthouden en de anderen eten. Een roemeens 
jongetje was wel erg enthousiast en beet mij daarbij in 
mijn duim.  
Wel erg lachen.   
Parcourrijden met kruiwagens ging de dames van 
Emmeloord te ver en dit werd overgelaten aan Frank, 
Jean Paul en Piet. Wij als vrouwen moedigden echter 
wel flink aan.  
Ook deden we mee aan het bekende spel laars 
gooien. Een soort estafette. 
In de pauze werd er heerlijk gerelaxed, gedanst en 
ingenomen.  
De toiletten waren geweldig en energiezuinig.   
Doortrekken of handenwassen was er niet bij. Slechts  
mikken. 
Het was een vermoeiende dag en sommige maakten 
een knippertje. 
Daarna kwam het touwtrekken. Echt loodzwaar. We 
hadden dan ook niet vooraf op de weegschaal 
gestaan of het aantal kilo's aan beide kanten wel 
overeenkwam. 
1e plaats team Ria en Folkert. 
2e plaats team Corrie v. Maldegem. 
3e plaats team Aad en Agnes. 



10 
   

De prijs voor de beste goulash ging naar 
Mishi en Clari. 
Er moest ook nog gevoetbald worden. 
Dominee Gabor speelde met ons mee in 
prachtige blauwe shirtjes van Meeuwsen. 
Frank zat als reserve en Folkert toeschouwer. 
Jean Paul keeper. Koppejan verdediger.. 
Scheids Jan Jongman. Verder speelden er 
nog een aantal Roemenen met ons team 
mee.. Na en sportieve 1e helft stonden we 
achter met 0-1 en helaas verloren we met 0-
2.  

Dominee werd rond 5 uur door Vicky vanaf het vliegveld bij ons gebracht..  

 
Het werd nog heel gezellig tot in de late uurtjes in het appartement van Jan, Agnes, 
Henk, Gerry, Folkert en Ype. Een kamer waar je rustig kon zitten met 25 man. 

 
Het was een warme, gezellige dag 
 
Alie Boers 
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Zondag 31 mei 2015 

Rond de klok van 8.30 uur was iedereen in 

onze ontbijtlocatie gearriveerd. Het weer was 

al prachtig, volop zon. We lieten ons het ontbijt 

goed smaken. De koffie blijft een 

aandachtspunt. Het koffieapparaat staat in de 

hoofdlocatie, wij eten in de tuin in een groot 

tuinhuis. De serveersters moeten met 2 kopjes 

per keer erg ver lopen. Ondertussen moeten 

ze de andere dingen ook nog bijvullen. 

Naast het tuinhuis was de baas en een 

medewerker druk bezig stoelen uit te klappen. 

Er wordt vandaag een groot gezelschap 

verwacht. Drukte dus. Wij vertrekken om 9.30 uur met 

onze privébus naar Gogan. We worden bij de kerk 

afgezet. Er staan veel mensen voor de kerk te 

wachten. We hadden gedacht dat mannen en 

vrouwen apart zaten, maar wij mogen “gemengd” 

zitten. Het past allemaal net, de banken zijn niet 

groot. De 

kerk zit 

stampvol, 

wat niet 

iedere 

week zo is 

begrijpen 

we. Onze 

eigen 

dominee 

Gabor 

gaat voor 

in de dienst. Gisteravond had hij doorgekregen dat de 

dominee die voor zou gaan niet kon komen. Deze dominee moest uit Budapest komen. 

Omdat hij een kind bij zich had van ongeveer een jaar die niet in zijn paspoort stond mocht 

hij de grens niet over. Ds. Gabor moest ter elfder ure nog een preek maken! Omdat het in 

het Hongaars was konden we het niet volgen. Er lag 

in de bank wel een uitgewerkte preek, maar dat was 

de preek van de dominee die niet kwam. Voor de 

preek zong de gemeente van Gogan ps. 138:1 en na 

de preek vs.2. Aansluitend zongen wij ps.138:2 in 

het Nederlands. Na gebed, stil gebed en het 

gezamenlijk Onze Vader droeg mevr. Demeter 

Katalin een gedicht voor. Daarna heette dhr. Nagy 

K.Mihaly 

ons 

welkom 

en 

bedankte voor de contacten van de afgelopen 

25 jaar. Ds. Nagy Gabor heette ons ook welkom 

en sprak ook zijn dank uit. Het werd voor ons 

door iemand van de gemeente vertaald in het 

Duits. Omdat wij wat naar achteren zaten 
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konden wij het niet verstaan. Toen kwam 

Emmeloord aan de beurt om te spreken. 

Folkert overhandigde het jubileumcadeau, 

een certificaat met daarop een bedrag van 

€1000,00 voor het jubileumboek. Ds. Otter 

hield ook een toespraak.  

Daarna hebben wij gezongen Dank, dankt 

nu allen God en Ga nu met God, Hij zal 

met je zijn. Aad begeleidde ons op het 

orgel. Het volgende onderdeel was een 

optreden van dhr. Nagy Balanzs uit 

Budapest, hij bespeelde een hurdy-gurdy. 

Dit is een draailier, een soort gemechaniseerde viool. De strijkstok is hierbij vervangen door 

een wiel dat d.m.v. een zwengel wordt rondgedraaid, met hars wordt het stroef gemaakt. De 

snaren drukken hier tegenaan. De aanwezigheid van bourbon- en melodiesnaren maakt dat 

een draailier veelal dezelfde eigenaardigheden deelt met een heel ander instrument: de 

doedelzak. We herkenden er inderdaad de doedelzak in. Onder begeleiding van de hurdy-

gurdy zongen we samen psalm 25 vers 2. 

Toen werd de nieuwe vlag van de 

gemeente getoond. De uitleg van de 

symbolen kregen we op een A4 tje. 

Folkert kreeg een kleiner exemplaar van 

de vlag voor de Ontmoeting en Jan één 

voor de commissie. De nieuwe vlag 

werd ook ingezegend. Het was de 

bedoeling dat er ook een gedenkplaat 

onthuld zou worden, maar die was nog 

niet klaar. Tot slot van de kerkdienst 

zongen we psalm/gezang 90:1 in het 

Hongaars en kregen we de zegen. 

Vervolgens gingen we in optocht door 

het dorp. Eerst een stop net buiten de kerk. Er werd een gedenkpaal onthuld, daar werd een 

krans aan gehangen. Het koor van Gogan zong een lied. Een paar huizen verder weer een 

stop. Dit was het geboortehuis van Gaäl Sándoz. 

werd door een familielid een toespraak gehouden en 

werd een gedenkplaat onthuld. Gaäl Sandoz was 

kernfysicus en in 1972 overleden. Hij had net geen 

Nobelprijs gekregen. Eigenlijk wel verdiend begrepen 

we.  

 

 

 

Weer een paar huizen verderop naar het museum. 

Een schattig wit huisje .Na een toespraak werd ook 

hier een gedenkpaal onthuld. Het koor van Gogan 

zong weer mooie liederen. Het mooie weer maakte 

dat het heel aangenaam was buiten, dat vergoedde 

de taalbarrière. We mochten het museum ook van 

binnen bekijken. 



13 
   

Ongeveer tegen 13.45 uur waren we in het 

gemeenschapshuis voor de warme maaltijd, 

samen met héél véél mensen. Volop drinken, 

soep, brood, schnitzel XXL, aardappelen en 

koolsalade. Er was luide achtergrondmuziek. 

Omstreeks 15.00 uur gingen enkelen met de bus 

naar het appartement in Cund. De anderen gingen 

naar de huisreceptie van ds Nagy, een vroegere 

predikant van 

Gogan. Hij vierde 

met zijn gezin dat 

hij 50 jaar getrouwd was. 

’s Avonds vertrok de bus om 19.45 uur richting Gogan. Op het 

programma stond volksdansen  in het gemeenschapshuis. 

Onze groep was niet compleet. Een gedeelte had eten besteld 

in Valea Verde en het duurde erg lang voor het geserveerd 

werd. De bus gemist. Het volksdansen was erg leuk. Bijzonder 

om te zien hoe dit een “happening” voor het dorp is  Een paar 

vrouwen met hoofddoekjes 

op zaten te genieten op de 

eerste rij!  Een vrouw die 

we de volgende dag 

spraken vertelde dat ze om 3.00 uur in bed lag en om 

5.30 uur weer op! Wij waren eerder terug want er 

moesten nog schnitzels worden opgegeten! Wat over 

was van de middag hadden we meegekregen, weggooien 

doen we niet. Geen straf hoor, heel gezellig. 

Bijzonder om te horen dat de vorige dominee veel opgezet heeft 

voor de jeugd in Gogan. Ook voor de jeugd die niet bij de kerk 

betrokken is. Ds. Gabor zet dit werk voort. Op zaterdagmiddag 

kan de jeugd bij de kerk komen voor een aktiviteit, spel of iets 

dergelijks. Ze krijgen ook een traktatie. Op deze manier zijn ze 

zinvol bezig, anders zou een gedeelte in het café zitten en films 

zien die niet geschikt zijn voor kinderen.  

We sluiten af met de opmerking dat dit een bijzondere zondag was die we niet snel zullen 

vergeten. Grote verschillen: paard en wagen of de auto als vervoer. Opgewekte mensen die 

ook genoten van ons bezoek. Uitgebreide maaltijd, knap om voor zoveel mensen (het hele 

dorp??) een lekkere maaltijd te maken. Hulde! 

Frans en Lia  
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Maandag 1 juni 

Wandelen naar het restaurant 

9 uur ontbijten in het restaurant Valea Verde 

De dagopening wordt gedaan door Jean Paul . 

Weer: mooi weer veel zon en weinig wind 

Vertrek om 10.15 met de bus naar Gogan. 

Deze dag gaan we in groepjes naar een paar gezinnen  n Gogan om te zien hoe ze wonen 

en leven. 

We gingen naar een oudere mevrouw maar haar huis was op slot. Na even rond te hebben 

gekeken bleek dat ze op het land aan het werk was. Ze kwam op ons af en er werd gevraagd 

of we even een in haar huis mochten 

kijken. Ik had al de afgelopen dagen 

gemerkt dat ze allemaal erg vriendelijk 

en blij met ons bezoek waren dus 

mochten we wel even kijken. Haar zoon 

had voor haar een badkamertje met 

douche gemaakt. Ze was er erg trots op 

dus liet ze dat met heel veel trots zien. 

De kamer was ook haar slaapkamer. Ze 

slaapt op de bank. En een heel klein 

keukentje. Ze haalde meteen wijn 

tevoorschijn om het in te schenken maar 

we vertelden dat we naar haar zoon 

gingen en nog meer bezoekjes wilden 

afleggen. Buiten was een bak met kleine 

kuikentjes, die waren om groot te 

brengen voor de winter om op te eten. 

Helemaal naar het einde van het dorp bij de school hebben we de boerderij van de zoon 

bezocht en we bekeken de kippen, geiten, varkens, niet in schuren (is een te groot woord) 

maar armoedige overkappingen die je in Nederland alleen maar tegen komt bij 

afbraakboerderijen. Na het toilet buiten hok met planken en wc bril zoals bij ons nog in 1950 

kwamen we bij een prachtige groentetuin die bijna iedereen  heeft. Heel veel mensen daar 

verbouwen alles voor eigen voedsel . 

De geiten worden ‘s morgens gemolken en de melk  gaat naar de kaasfabriek, zelf houden 

ze niets  

Ook de melk niet. Als ze die echt nodig heeft koopt ze die in de winkel. 

Toen we weer binnen kwamen kregen we drinken; koffie of frisdrank en erg lekkere koeken 

De boerin was erg emotioneel, vertelde dat ze bijna geen familie meer had. 2 kinderen,  een 

jongen en een meisje en dat wij met name fam. van der Zande haar Nederlandse ouders 

waren. Hun zoon werkt als pizza kok en de dochter gaat nog naar school. Voor hun kinderen 

is er geen werk in Gogan. ze zijn erg blij en heel dankbaar dat Emmeloord hen  meehelpt 

met de studiekosten van de kinderen . 

Na de koffie gingen we weer verder met bezoeken.   

Even inkopen in het dorpswinkeltje die speciaal voor ons open ging om 12 uur 
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Lekker een ijsje gegeten en wat te drinken gehaald en er tegenover was een prachtig hek die 

op de foto is gezet door mij er stond helaas een auto voor . 

Daarna nog kijken bij Jozef die naast de dominee woont. 

Hij is vrijgezel en woont alleen. Zijn vader was smit vroeger en hij heeft alles bewaard in een 

schuur  

Achter het huis was een hele grote schroothoop want hij kan alles gebruiken zegt hij en kan 

misschien zo ook andere mensen nog helpen met onderdelen. Hij werkt niet meer. Ook hij 

heeft kippen en een hele grote moestuin, ziet er allemaal erg goed uit. 

Ik heb hem gevraagd wat hij met zoveel groente en dieren moet maar hij zegt hiernaast 

woont de pfarrer en gezin en die lust het wel allemaal. 

Zijn was hangt buiten allemaal heel netjes aan de waslijn . 

We  moesten mee kijken in de wijnkelder en proeven natuurlijk. Deze wijn was erg goed 

(zelfs ik vond het goed te drinken) ook hebben we zijn woning van binnen mogen bekijken. 

Ook hij slaapt in de woonkamer op de bank en hij had een ligbad en een douche  en een 

klein keukentje. 

Om 13.00 uur eten bij het gemeenschapshuis  

Het huis met het mooie hek kon nu op de foto 

want de auto was weg. 

We kwamen helaas iets te laat maar de foto is 

goed geworden. 

Bij het eten ging de dominee van Gogan voor in 

gebed en daarna dominee Otter. Deze middag 

kregen we een soort vermicellisoep. 

Daarna rijst met kip en rauwkost  Koffie na 

‘s Middag naar de Hoefsmid geweest 

Hij heeft uitgelegd dat zijn werk steeds minder wordt er waren nog maar een paar paarden . 

Zijn werkplaats zag er erg goed uit  

Zijn  vrouw werkte bij de keramiekfabriek van Ikea en hij ging een paar maanden per jaar in 

Duitsland werken anders hadden ze niet voldoende inkomen om voor het gezin te zorgen . 

Op het einde van de middag kregen we 

een rondrit door Gogan op een paard en 

wagen(boerenkar) 

In 2 delen eerst naar het noorden en 

daarna naar het zuiden   
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Het eerste gedeelte was door het boerenland over de tractorwegen  het tweede gedeelte 

gingen we naar de Roemeense zigeunerhuisjes 

Je zou hier niet willen wonen, vies en nog eens vies, ze 

wonen tegen de vuilnisbelt. Hun huisjes zijn grijszwart en 

klein (De Nederlandse oude krottenzijn er niets bij) ze 

reden er ook snel voorbij omdat ze het volgens mij ze niet 

vertrouwden. De honden zagen er ook erg vals uit. Het 

was allemaal wel erg zielig vond ik. 

Einde van de middag samen met de bus weer terug naar 

Cund. 

Laatste avond  

Bij het grootste appartement hebben 

we de resten van zondag gegeten en 

‘s avonds nog even de oude kerk op 

de hoek bij Cund bezichtigd. Ds. 

Otter had een sleutel geregeld. Nog 

gezongen in de bouwvallige kerk. 

Buiten gekomen werd er nog 

bedankt voor het mooie zingen   

Vroeg naar bed want dinsdag om 7 

uur ontbijt en koffers moeten dan zijn 

gepakt. 

 

 

 

Ria de Vries 
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Dinsdag 2 juni 
 
Vandaag onze laatste dag van de reis naar Gogan. Jammer, jammer, jammer! Wat hebben 
wij genoten. Maar vanmorgen gaat de wekker om 05.45 uur af en is het menens. Voor de 
meesten van ons is het een kort nachtje geweest. Om 06.45 uur vertrekken wij vanaf ons 
appartement naar het restaurant, waar wij 's 
morgens het ontbijt geserveerd krijgen. Wat een 
verwennerij. Wij zullen zeker de pannenkoekjes 
missen. Het is sowieso een belevenis samen te 
ontbijten, erg gezellig en wij hoeven alleen maar 
op te halen, wat er voor ons is klaar gezet.  
Om 08.15 de koffers naar de bus gebracht en 
rijden maar naar Gogan, waar het domineesgezin 
en gemeenteleden uitgebreid afscheid van ons 
namen. Wij kregen allemaal als aandenken een 
mooie mok mee.   
Na een gebed van ds. Gabor Nagy en 
uitgezwaaid door onze gastheren en 
gastvrouwen, vertrokken wij richting vliegveld. Dominee Gabor Nagy reed met zijn zoontje in 

zijn eigen auto met ons mee naar het vliegveld 
om ons daar uitgeleide te doen. Het vliegtuig 
zou om 11.50 uur vertrekken van het vliegveld 
in Tirgu Mures. Eerst de koffers inchecken en 
dan allemaal door de douane. De controle 
was wel streng, maar ging redelijk snel. Na de 

laatste drink- en plaspauze is het dan zover. 
Met een vertraging van ongeveer een half uur, 
kunnen wij onze plaatsen in het vliegtuig 
innemen en gaan wij op weg naar Dortmund. In 
het vliegtuig kan ons horloge weer een uur 
terug worden gezet. Om ongeveer 14.00 uur 

landen in Dortmund, waar de bus ons 
opwacht. In de bus wordt besloten, dat er in 
het najaar een reünie georganiseerd zal 
worden. Om 16.45 uur kwamen wij moe, maar 
voldaan aan bij de Ontmoeting, waar een 
aantal familie- en gemeenteleden ons op 
stonden te wachten. Na een dankgebed van 
ds. Otter, namen wij uitgebreid afscheid van 
elkaar en gingen wij huiswaarts. Moe, maar 
voldaan kunnen wij terugzien op een zeer 
geslaagde en indrukwekkende reis.  
 

Anneke 

 



18 
   

  

 

 

 

 

Uitnodigingen Hongaars en Roemeens 
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Programma zondag 31 mei 
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Samenvatting preek Jubileumdienst 
 
Psalm 138 vers 3 en 8 
 
Lieve broeders en zusters! 
 

Gisterenavond om half 10 was het zeker, dat Csere Mátyás, de dominee van 
Budakalász vandaag niet hier zal zijn. U kunt begrijpen dat ik heel nerveus was, tot het 
moment, dat ik de Bijbeltekst gelezen had (additie: en tot dat ik met de vertaler van deze tekst 
over de Bijbeltekst gesproken had:). 
 Met deze Bijbeltekst begon het contact tussen Gógánváralja en Emmeloord, maar ik 
weet, het spreekt nu voor en door mij. Mijn ziel zal versterkt worden met kracht. Deze tekst, 
kan ik vanuit mijn hart zeggen, ondersteunt mijn eigen ervaring.  
 

1. De Psalm begint met het loven van de Heer en bereikt de verzoeking – maar voor de 
psalmist is dit alles lof. Als wij de Psalmen lezen, vooral van die van David, dan zien 
we dat er psalmen zijn over dankbaarheid, klacht, boetvaardigheid, vloek – maar ze 
hebben een ding gemeenschappelijk: de lof van de Heere. In ons leven hebben wij ook 
heel veel te klagen, dankbaarheid, blijdschap, rouw – kunnen wij over deze dingen 
praten, en God loven? Kan ik over mijn eenzaamheid, ziekte zo praten? 

2. De psalmist heeft ervaren dat God zijn roepen heeft gehoord. Wij zijn vandaag samen, 
want wij hebben hetzelfde ervaring. Dit dorpsfeest gaat niet alleen over ontmoeting 
tussen Hongaar met Nederlander, de mensen die hier wonen met de mensen die hier 
ver vandaan wonen. Dit dorpsfeest gaat ook over onze gemeenschappelijke ervaring: 
God hoort ons, geeft ons kracht, heeft ons lief… Wij moeten inzien dat onze 
dankbaarheid niet gaat over mensen, maar vooral over God. God leidde de mensen in 
deze 25 jaar. 

3. De psalmist roept, en God heeft het gehoord, aanmoedigt en versterkt. (vers 3). Wij 
roepen alleen maar, en Hij antwoordt met drie dingen. De liefde en genade van God 
kan veel meer doen dan wij. Wij zijn mensen die in meervoud zondig zijn. 

4. Na Pinksteren – de uitstorting van de Heilige Geest, die in ons gebeurt, hebben wij de 
ervaring, dat er kracht in onze ziel komt. Wij horen het heel vaak: ik had geen kracht… 
Misschien hebben we deze roep niet in ons leven. Wij moeten veel meer roepen en 
veel minder schreeuwen.  
25 jaar geleden hebben onze Nederlandse broeders deze Bijbeltekst ook gekozen. 
Naast het 3e. vers  neem ik ook vers 8. Over dit vers zal ik nog 2 dingen zeggen: 
  

5. David zegt, dat God alles doet. Hij is niet alleen in het begin met ons, niet alleen soms, 
niet alleen als wij verloren zijn, maar Hij is hele weg met ons. Hij heeft niet alleen deze 
wereld geschapen, Hij zorgt ook nu voor ons, Hij is onze Verlosser. Voor ons moet dit 
elke dag tot kracht, hoop en troost zijn: God werkt af, wat Hij is begonnen in mijn leven, 
in het leven van de wereld, in het leven van onze gemeente.  

6. De psalmist zegt: VOOR MIJ – God doet alles voor mij. Hoe kan ik dit zeggen? Als God 
in het centrum van mijn leven staat, dan zie ik, samen met David, dat ik in het centrum 
ben, dan zie ik, hoe veel God voor mij heeft gedaan. Dit is geen egoïsme, maar het 
herkennen van het plan van God in mijn leven. Veel mensen zoeken het in de wereld. 
Ik zeg nu: God heeft voor ons in het middelpunt van de wereld gezeten, via Christus: 
voor mij geboren, voor mij het kruis gedragen, voor mij uit de dood opgewekt, en voor 
mij zal Hij terugkomen! 

  
Lieve broeders en zusters van Gógánvárlaja en Emmeloordse broeders en zusters van 

Gógánváralja. Onze vraag is dezelfde vraag van David: “laat niet varen de werken Uwer 
handen”. Achter deze vraag moet onze lofzang komen, moet onze ervaring over God staan, 
de drie-enige God , de voleindiging die God doet, en het feit, dat Hij het middelpunt is, dat wij 
in het middelpunt kunnen staan – in het midden van Gods liefde. 

 
Amen. 
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Toespraak gehouden door ds. Nagy in de jubileumdienst op 31 mei 

2015 in Goganvarolea 

 

“Zo zullen wij, Uw volk en de schapen Uwer weide, U loven in eeuwigheid, van 

geslacht tot geslacht; wij zullen Uw roem vertellen”  Psalm 79 : 13 

 

Beste mensen uit Emmeloord, gasten, oud inwoners en inwoners van Goganvarolea. 

 

Toen we begonnen met het organiseren van het feest dachten we alle mensen uit te nodigen 

die hier geboren zijn. Maar er zijn veel meer mensen die hier niet geboren zijn, maar wel een 

relatie met ons dorp hebben. Vandaag zijn er geen vreemden. Er bestaat een band die 

belangrijker is dan een bloed- of geboorteband. 

Deze band is dat we een volk van God zijn, de schapen van zijn weide: de mensen uit de 

omgeving van Goganvarolea en uit Emmeloord. 

Onze kerk is vol met herinneringen: een doop, een belijdenis, families die hier een eigen 

bank hebben, de mensen die er vóór ons waren, deze herinneringen geven ons de hoop dat 

dit in de toekomst ook zo zal zijn. Deze band is niet alleen horizontaal, maar ook verticaal, 

met God. Deze twee banden, met onze broeders en zusters, en met God, Onze Vader, deze 

eensgezindheid noemen wij kerk. Zonder deze band was het contact met onze broeders en 

zusters in Emmeloord niet mogelijk. 

Vandaag zijn we dankbaar dat er in Goganvarolea er een kerk, een gemeente is waar de 

klok luid en het woord wordt verkondigd. Vandaag kunnen de verhuisden zich thuis voelen bij 

de mensen die hier wonen, en de Nederlanders kunnen zich thuis voelen bij de Hongaren. 

Het is waardevol dat we in vrede bij elkaar kunnen zijn in een wereld waar veel mensen op 

de vlucht zijn en misschien geen thuis meer hebben.  

Ik wil benadrukken hoe belangrijk de 25 jaar contacten met de gemeente van Emmeloord 

voor ons zijn. In het westen is het de gewoonte dat als iemand 18 jaar oud is, de ouders hem 

of haar zijn of haar eigen weg laten gaan. Wij willen jullie bedanken dat jullie na 18 jaar onze 

hand niet hebben losgelaten. Misschien zijn wij nog niet volwassen genoeg, maar ik denk dat 

deze contacten meer zijn dan een jaarlijkse ontmoeting.  Deze contacten gaan over 

persoonlijke banden, liefde en broederschap.  

25 jaar, een generatie, 4 dominees, in vreugde en verdriet, in gebed en elkaar helpen – deze 

twee gemeenten zijn één geworden. In de afgelopen 25 jaar is de gemeente van 

Goganvarolea veel kleiner geworden. Deze vermindering was voor de gemeente van 

Emmeloord geen reden om niet verder te gaan, maar ze heeft de volgende generatie in deze 

band betrokken gemaakt.  

Wij willen voor de zorg, de energie, de gebeden, de broederlijke liefde bedanken. Dit maakt 

onze identiteit sterker: gezegend door God, want wij zijn Zijn volk, weide en kerk. 

Dat deze dankbaarheid en lof nooit zal ophouden. Dit wens ik iedereen die vandaag hier is, 

aan de gemeente in Emmeloord, onze gasten, aan de oud inwoners en voor ons zelf. 
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Wapen Goganvarolea 

“De Heere is mijn Rots” 
Psalm 144 : 1 

 



24 
   

 

 De nieuwe vlag van Goganvarolea 
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Beschrijving van de nieuwe vlag van de Gereformeerde kerk te 

Goganvarolea 

 

In de afgelopen 25 jaar hebben veel dorpen in Transsylvanië een eigen vlag gemaakt. 
In veel vlaggen is er het “rode en witte strepen” motief te vinden, maar ik wilde een 
andere weg bewandelen. Ik  dacht aan de burcht, maar die bestaat niet meer, dus dat 
zal schijn zijn. Uiteindelijk vond ik de drie groene heuvels het beste, omdat alle dorpen 
die Varalja genoemd worden in heuvelachtig gebied liggen. Ook symboliseert het de 
Hongaarse bevolking. De achtergrond van het nieuwe wapen van Goganvarolea is 
groen. De kerk en de klokkentoren staan er op. De vorm van het wapen is ontleend 
aan één van de plafondcassetten in de kerk. 
 
In het bovenste deel van de kuif zijn 15 blokjes, 8 gouden en 7 rode. Dit symboliseert 
de plafondcassetten in de kerk, welke sinds 1903 in Boedapest zijn. Het betekent ook 
dat er in deze buurt Saksen geleefd hebben. In het midden, in de drie rode blokjes  zijn 
er drie bekende wapens. Rechts: het  “rode en witte strepen” motief, in het midden: 
Het Bethlen-wapen, Bethlen Miklós was de heer van het dorp en hij heeft de plafond- 
cassetten laten maken. Links:  het rode schild met de lelie van Somi Jósz, de 
commissaris van de koning in Temesvár. De kleuren van de omlijsting van de wapens 
zijn van de plafondcassettes in de kerk. Onder de wapenen is de tekst uit Psalm 144 
vers 1 te lezen: De Heere is mijn Rots.  
 
Aan de andere kant van de vlag is het wapen van Transsylvanië en het rode schild van 
de provincie Kisküküllö. Op het schild: de twee zilveren lijnen zijn de twee rivieren 
(Maros en Kisküküllö), tussen de twee lijnen is een griffioen met een tros druiven. Hij 
staat ook op de drie heuvels. 
 
Aan beide kanten van de vlag zijn de traditionele Wolfstanden aangebracht. 
 
De vlag is gemaakt door Borzási Éva uit Bálványosváralja, het ontwerp is gemaakt 
door Szabó Lázló, gereformeerd predikant in Marosvásárhely. 
 
“Heft op een banier, op een hoge berg…. Er is een ruisende stem op de bergen…. De 
HEERE der heerscharen monstert een krijgsheer (Jesaja 13).  Dat de Heere God zal 
geven dat deze witte vredesvlag Zijn glorie verkondigd en de bewoners van het dorp 
daarvan mogen getuigen. Dat deze vlag de goede naam van Goganvarolea mag 
verspreiden. 
  
 
Szabó Lázló 
 


