
  beste broeders, 
  
  Een verslag van de reis naar Gogan-Varolea van 26- 31-5  2011. 
  
  Om half elf vertrokken we, na een korte samenkomst in "'de Ontmoeting"' samen met Klaas Ferbeek, naar 
het vliegveld van Dortmund. 
Na een voorspoedige vlucht en onder het genot van "lange soep" landden we om 17.00 u. in Cluij-napoca. 
( roemeense tijd) 
Hier stond ds. Gabor Nagy ( nee geen fam. van de andere Nagy s in het dorp) ons als een echte reisgids 
voorzien van een bord met daarop nieuwe predikant op te wachten. We  dachten nog 2 uur rijden, maar zoals 
dat wel vaker in Roemenie gaat, veranderen dingen zomaar.  
Opeens stopte hij en bracht ons naar zijn oom, die de koffie al klaar had. Hij is predikant in een dorpje met de 
prachtige maar moeilijke naam Aranyosgerend. 
Toen we rond 10uur in Gogan aankwamen, stond het comite en hun vrouwen al klaar met brood en worst .In 
het Hongaars en Nederlands werd ps. 133 gelezen. 
Hierna hebben we gezellig met Gabor en zijn vrouw Ursi (Orsolya=Ursula) priveinformatie uitgewisseld en de 
nieuwe ramen bekeken. Er was als verrassing van de gemeente uit Gogan een nieuwe tegelvloer in hun 
tuinkamer gelegd. 
Hoewel ze pas 2 dagen in Gogan waren, was het huis al bijna op orde. Ze waren erg blij met hun pastorie. 
Ook de gemoedelijke omgang met het comité was bijzonder, het leek alsof ze er al veel langer woonden. 
Vrijdagmorgen hebben we samen met G. en U. koffie gedronken bij oud-ds Nagy. Drie weken geleden heeft 
hij een heupprothese gekregen, maar we kwamen hem al op de trekker tegen.Het gaat goed met hem, zijn 
vrouw en de levende have o.a. een dik vet varken, wat voor de bruiloft van zijn zoon bestemd is. 
Op de terugweg kwamen we verschillende bekenden tegen, die wij wel en Gabor nog niet kende. (over 
hulpverlening gesproken. Wij dienden als gids in het dorp) 
Daarna bezochten we met Gabor de oudste vrouw van het dorp, een krasse dame die haar 92e verjaardag 
vierde. Ze woonden samen met drie generaties. 
De uitgebreide lunch, het was bijna een diner,was voor ons klaargemaakt in het dorpshuis. Ja de dames 
maken er altijd veel werk van. 
s Middags het overleg met het comité. ds. Orban was hier voor het laatst aanwezig. Ook hij heeft een goed 
gevoel over de nieuwe predikant. zie verslag Jan. 
Zaterdagmorgen werden we uitgenodigd door overbuurvrouw Vicky, die op een prachtige locatie op een 
heuvel woont. Joska had vlees op de B.B.Q. gebraden, er was salade en alle soorten drinken. Een 
sterrenrestaurant doet er niet voor onder. Heerlijk onder de parasol te midden van een natuur waar alles in 
bloei staat. 
s Middags hebben we op ons vertrouwde plekje onder de boom nog heel veel dingen laten passeren, het is 
fijn om zo over verschillende aspecten van de hulpverlening  te praten. 
Omdat Gabor, zoals Jan het zegt:zo technisch is als een bos wortels,zijn Folkert en Jan in het huis aan het 
klussen gegaan en heb ik (Lina) Ursi wat geholpen in de groentetuin. 
Omdat voetbal ook hier geliefd is hebben we s avonds bij Joska onder het genot van(nou ja) bier en  palinka 
de match Barcelona-Manchester United bekeken. zelfs voor iemand die geen voetbalfanaat is, wel gezellig. 
Als herinnering aan de 20jarige contacten met E oord was er een plaquette die aan de kerk bevestigd moest 
worden, en omdat in Gogan s zondags werk wel sterk is gebeurde dat voor de dienst. En hij bleef nog hangen 
ook. 
Het was de eerste keer dat Gabor in de kerk voorging. Hij preekte uit Rom.1:8-12 en 15:29-33 waarin hij zei 
dat Paulus ook gekomen was met niet zichtbare geestelijke bagage in de zegening van Jezus Christus. Zo 
moeten wij elkaar ook bezoeken  en dat is ook waarom de Ned. vrienden bij ons komen. ij eindigde met de 
woorden dat we elkaar moeten steunen, bidden en opwekken tot geloof. 
Na de lunch bij iemand thuis, omdat in het gemeenschapshuis een Ortodoxe begrafenis was, hoorden we al 
om 2 uur de klokken luiden voor de 4 uurdienst. De klokkenluider had zich vergist, maar omdat in Roemenie 
niet zo erg op de klok gekeken wordt, zaten er al enkele vrouwen op het bankje bij de kerk. 
Om 4 uur was er een korte dienst. 
Na afloop hebben we een wandeling  gemaakt en kwamen we op een punt met een prachtig uitzicht over het 
dorp. Hier konden we ook bellen. 
Maandagmorgen hebben we na lezing van ps.144 en het Onze Vader, afscheid genomen van Gogan , met 
het gevoel dat niet alleen Gogan een goed predikantenechtpaar heeft, maar dat ook wij er nieuwe vrienden bij 
hebben 
Omdat het vliegveld van Cluj vanwege werkzaamheden gesloten was vertrokken we vanaf Tirgu-Mures. dit 
bespaarde ons ongeveer 100 km in de auto. Klaas was hier ook aanwezig. Hij was enthousiast over de 
projecten die hij bezocht had. 
Om 1uur (rom. tijd) stegen we op en om kwart over 5 waren we weer in Emmeloord. 
  

  
Groeten, Lina. 


