
Reisverslag van de reis naar Goganvarolea van 23-10-2010 t/m 26-10-20103 

Opgemaakt door Jean-Paul van Gaalen 

Zaterdag 23-10-2010: 
 
8:30 Aad van Maldegem komt bij mij thuis aanrijden voor de reis richting Weeze/Dusseldorf 
We gaan met de auto onderweg richting vliegveld. We hebben weinig tot geen vertraging en zijn zeer 
op tijd op het vliegveld. 
10:45 Auto parkeren op P2 dit is vele malen goedkoper dan P1 en het scheelt qua afstand bijna niets. 
Wel moesten we lang naar een plekje zoeken totdat we erachter kwamen dat er verder op genoeg 
ruimte was.  
11:00 inchecken niet meer nodig, hebben we via internet gedaan. Dus doorlopen naar de douane en 
na een paar minuten voorbij de douane. Een lekker warm bakje koffie en wachten tot we kunnen 
gaan boarden. 
12:10 in de bus naar het vliegtuig en na het wachten op een paar rolstoelers die er nog uit moesten 
fijn een plekje opgezocht bij het raam (we waren vroeg in het toestel) 
12:40 in de lucht we maken al snel kennis met 2 Nederlandse meisjes, de ene gaat als (studie)project  
10 dagen lesgeven in roemenie op een school (zei is lerares en woont in Zwolle toeval!) 
De 2e dame komt van Urk (Toeval ?? ) en heeft verkering (al 5jr.)met een Roemeense jongen man die 
als dominee leert, en volgend jaar in Kampen verder gaat studeren. 
Door deze verhalen over en weer gaat de tijd erg snel en zetten we de landing in. 
14:40 Landing Cluj-Napoca door de douane en daar staat Lajos op ons te wachten.  
We rijden via een zeer groot overdekt winkelcentrum lulius mall (waar we wat drinken en eten halen) 
Door naar de supermarkt om nog wat inkopen te doen, daarna door naar de schoonouders van Lajos 
waar we wat te drinken krijgen en waar Lajos een appeltaart meekrijgt die erg lekker smaakte. 
19:30 aankomst in Goganvarolea  alwaar we een lekker maaltijd krijgen na het geven van de 
aardigheidjes meegenomen uit Nederland. 
Bedden op maken nog wat drinken en het is al weer tijd om te gaan slapen. 
 

Zondag 24-10-2010 
 

We beginnen de dag na een brakke nacht (slaapbanken liggen niet lekker zonder matras) met ontbijt. 
Hierna gaan we met Lajos naar de kinderdienst van de kerk, er waren zo’n 20 kinderen aanwezig 
waarvan er 15 ook naar de gewone dienst moesten komen. 
De gewone dienst volgende op de kinderdienst maar wel in de kerk. 
De dienst was slecht bezocht.  Lajos vertelde later dat dit in oktober altijd zo is omdat er veel te moe 
zijn door het werk of nog steeds aan het werk zijn in de maïs waardoor er minder mensen in de 
gemeente aanwezig zijn. 
12:00 wij komen met Lajos uit de kerk en Judith is dan net weg naar haar gemeente in Gogan. 
Lajos maakt het eten klaar en om 13:30 heerlijk gegeten. 
‘s Middags een klein stukje gewandeld in het dorp 
En daarna weer naar de gemeente Varolea waar Judith ’s middags voorgaat. 
Na de dienst wat gedronken en naar Gogan gelopen waar Lajos voorgaat in de dienst. 
Wanneer we aankomen gaat net de dienst uit er waren 7 leden aanwezig in de kerk. 
Van daar uit door gegaan naar de gemeente in Cund 
Hier waren 2 leden aanwezig, een man en zijn vrouw. 
Na deze dienst terug naar huis en een broodje eten. 
Later op de avond naar buurman Janos geweest. 
En na een drukke Zondag naar bed. (Wel met matrassen nu !!! ) 
 



Maandag 25-10-2010 
 

Beter geslapen als gisteren, matrassen werken toch wel 
Vandaag een drukke dag op het progamma staan, we gaan kijken bij wat gasthuizen. 
Dit omdat we als werkgroep/gemeente  het plan hebben opgevat de pastorie en bijgebouwen te 
verhogen zodat er ruimte ontstaat  hier kamers en een Club te realiseren. 
Zoals altijd moeten we wel een stukje rijden om dit te gaan bekijken. 
Aller eerst gaan we naar  Bahnea . 
Hier is 15jr. terug een verbouwing geweest en is er ruimte gekomen om gasten te ontvangen. 
Een aantal  verschillende kamers zijn er gemaakt. Variërend van 2 pers. Tot 4 pers. kamers. 
Hier hebben we een aardig idee kunnen opdoen. 
Ook direct de kerk en grafkelder bekeken. 
Zo nu op naar het volgende gebouw  in Ungheni 
Om 12:00 daar aangekomen en wat een prachtige opbouw zit er hier op, is ook pas 1½ jaar oud 
En je kan zien dat hier met liefde is gewerkt,  dit is gedaan door een groep uit Nieuwegein. 
Hier zijn wat minder gasten kamers maar er is een ruimte ontstaan die gebruikt word bij feesten en 
partijen (kerkelijk) en een zondagschool ruimte. 
Ook zijn er nog 2 kamers met 2 een persoonsbedden. 
Dit alles een lust voor het oog. Van deze predikant nog wat nuttige tips gekregen en op naar huis. 
Thuis aangekomen bedenkt Lajos zich dat hij had moeten bellen dat we onderweg zijn zodat Judith 
het eten op kon zetten, nu is het eten dus niet klaar. 
We besluiten op de zoldering te gaan kijken en meten. 
Hier ook meer als een uur bezig geweest met allerlei opties en uit eindelijk  voorlopig gekozen voor  
een bepaalde optie. Deze gaan we verder uitwerken. 
Na het eten naar ds. Nagy  geweest. 
Gezellig gepraat en na een ½ uurtje verder gelopen omdat we nog wat bezoekjes te doen hadden. 
Bij de overbuurvrouw  Victoria geweest, hier haar vakantie kiekjes aan de Zwarte Zee bekeken en na 
een uurtje of anderhalf  huiswaarts gegaan. 
Brood gegeten en na het brood eten vertrokken naar de buurman Jozef alwaar we de avond hebben 
doorgebracht. 
Hierna snel naar bed want morgen alweer naar huis. 
 

Dinsdag 26-10-2010 
 

6:00 Zo dat is vroeg op of was het gister te laat naar bed. 
Eten en brood klaar maken voor onderweg de kinderen komen 1 voor 1 kijken omdat ze ons horen 
praten maar gaan toch weer terug naar hun bed. 
De slaapkamer opruimen en afscheid nemen 
Vlug in de auto want we moeten toch nog 2 uur en een kwartier rijden naar Cluj zeker in de spits.  
Rond 9:00 op vluchthaven Cluj wederom hoeven we niet in te checken en lopen direct naar de 
douane. We weten nu wat we allemaal moeten uitdoen en zijn nog sneller door als heen. 
Nu wachten op boarden. 
Tegen 10:00 mogen we lopend naar het vliegtuig en het vliegtuig vertrekt precies volgens schema om 
10:30 richting Weeze 
We zaten nu niet aan het raam maar ik mag naast een lieftallige jonge dame plaatsnemen. (wanneer 
zij naar buiten keek zagen wij niets meer maar ja) 
En we zetten koers naar Duitsland, alles verloopt rustig op wat turbulentie na. 
En we landen netjes rond 12:00 op vliegveld Weeze. 
Na de douane zoeken we de auto op en rijden we terug naar Nederland. 
Rond 14:45 stappen we bij mij thuis binnen en bellen naar de achterblijvers dat we veilig thuis zijn. 
Aad en ik doen nog een kopje koffie en Aad besluit daarna ook naar huis te gaan.  


