
 
 
 
 
 

 

Reisverslag 2012 

Dinsdag 16-10-12 

Voordat we om 04.00 uur vertrekken, vragen we in het huis van de penningmeester de Heere, 

onze God om bewaring onderweg, goede gesprekken en een veilige aankomst in Roemenië.  

De reis verloopt voorspoedig. Er wordt, zolang het donker is buiten, heel wat afgekakeld, 

totdat de zon opkomt en we wat meer van de natuur kunnen genieten. Iedereen blijkt z’n 

goede humeur meegenomen te hebben. De bomen zijn in de bosrijke gebieden met prachtige 

herfsttinten getooid.  

We rijden een voor ons zo langzamerhand bekende route : Venlo – Frankfurt a/M – Würzburg 

– Passau – Linz -  Wenen – Boedapest – Hatvan.  Er zijn twee weghotelletjes tussen 

Boedapest en de grens van Roemenië, weten we nog van onze vorige reis. Om 20.00 uur, als 

we reeds een goed uur in het donker gereden hebben, doemt tot ieders opluchting het 

hotelletje in het donker op. Gelukkig zijn er voldoende kamers beschikbaar. We gebruiken 

een heerlijke maaltijd met voor de meesten een bordje goulashsoep vooraf, voor weinig geld. 

Voordat we onze vrolijk getinte Doppelzimmer opzoeken houden we de avondsluiting. We 

doen dit om beurten en dit keer in de kamer van Evert en Leida. We vragen om bewaring en 

rust voor de nacht. 

 Woensdag 17-10-12 

Was het dinsdag half bewolkt met zo nu en dan nog een spetter regen, vandaag vertrekken we 

onder een stralend blauwe lucht. Na het ontbijt zitten we allen  om 8.15 uur weer in de VW-

bus en rijden richting de grens. Ondanks het feit dat de vorige nacht erg kort was, blijken 

sommigen door het lawaai van de voortrazende auto’s  minder goed geslapen te hebben dan ik 

verwacht had. Na Debrecen, het centrum van de Hongaarse Reformatie, nemen we de 47 

richting Oradea. Bij de grens zetten we de klok een uurtje verder en is het ineens 11.30 uur als 

we door Oradea rijden. Als ik Henk om z’n eerste indruk van Roemenië vraag, verwoordt hij 

die en constateert een land van grote tegenstellingen. Aan de ene kant van de weg mooie 

flatgebouwen, aan de andere kant afbraakpanden en mega lege fabriekshallen, die er naar 

onze indruk al jaren staan. Een desolate toestand.  

Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen. Zo loopt er van Cluj naar Turda een 45 km lange nieuwe 

vierbaansweg, met de bedoeling dat deze doorgetrokken wordt tot Boekarest. Maar volgens 

Peter Makkai, zo bleek bij navraag, kan dit nog wel jaren duren, als die er al komt.  

In het dorpje Chetani wisselen we weer van chauffeur, drinken een bekertje koffie en eten een 

appeltje Alkmene van de eerste oogst uit Evert z’n tuin. Paula heeft nog een paar bolletjes 

over, die door twee oude vrouwtjes met smaak opgegeten worden. Ondertussen zitten Henk 

en Leida onder toeziend oog van Wil op een bushaltebankje nog even heerlijk te genieten van 

de warme middagzon. Adri start de auto en brengt ons richting Arcus, waar we rond 19.30 u. 

arriveren. Peter Makkai brengt ons meteen naar ons vendéghás, het pension, niet van Martha 

dit keer, maar van Gabi, ook een weduwe. Peter haalt zijn vrouw Enikö op en gezamenlijk 

genieten we van een heerlijke warme maaltijd,vooraf-gegaan – hoe kan het ook anders –  door 



een welkomstdronk, de palinka.  We maken een 

afspraak met Peter voor de volgende dag.  

Donderdag 18-10-12  

Om 9.00 uur rijden we met Peter naar Sf.Gheorghe, waar we eerst een kijkje nemen in het 

Iriszhuis, het dagverblijf (Irisz d.w.z. na regen komt zonneschijn, gesymboliseerd door de 

regenboog). We worden verwelkomd in de gemeenschapshal door de muziekleraar, die elke 

donderdagmorgen een uurtje muziekles komt geven aan de groep. Ze zingen voor ons “A 

bolond es az okos” (het huis op de rots), tevens als oefening voor morgen, de dag van de 

opening. Leida deelt enkele “aangeklede” poppen uit.  

Sinds 3,5 jaar worden er dagelijks 21 mensen met een beperking voor dagbesteding/sociaal 

werk gebracht. Ze doen allerlei activiteiten: schorten en tassen naaien, kokosmatten aan het 

weefgetouw, kussens borduren, er is een kaarsenmakerij, een uitleencentrum voor rolstoelen, 

etc. Na een half uurtje wordt er een demonstratie gegeven in de gymzaal. Plotseling herkent 

Liesbeth de banken en andere werktuigen van de Rehobothschool. Ze maakt gauw even een 

foto voor haar collega’s op school. De kledingsorteerderij is verhuisd naar een ander gebouw. 

Peter brengt ons naar het nieuwe onderkomen, waar nu ook het hoofdkantoor gevestigd is. 

Daar is nu ook de kleding sorteerderij. We zien hoe professioneel de kleding wordt gesorteerd 

en keurig netjes soort bij soort ingepakt. Deze kleding wordt gekocht door eigenaren van ca. 

40 tweedehands kledingwinkels, die Sf. Gheorghe rijk is.  

We bekijken ook de werkplaatsen: de metaalwerkplaats, de timmerij/houtzagerij en de 

schilderswerkplaats. Daar staan nog heel wat potten verf, geschonken door een bouwmarkt 

voor de logeerhuizen in Valea Crisului. Een aantal gehandicapten van hoger niveau werken er 

onder begeleiding in loondienst. Voor hen wil Peter een van de gebouwen met een verdieping 

verhogen en een aantal eenpersoonskamers realiseren, zodat ze er begeleid zelfstandig kunnen 

wonen. Vervolgens brengt Peter ons aan het eind van de morgen naar z’n kledingwinkel, waar 

onder begeleiding vier mensen met een beperking de winkel runnen en hun eigen salaris 

verdienen. Via de liefdadigheidsstichting Zarfath krijgt hij van allerlei fabrieken kleding, o.a. 

van Zeeman. 

Na de lunch rijden we naar Cernatul de Sus. We worden hartelijk verwelkomd door Ilona en 

Läszlo Szocs. We gaan eerst naar het kindertehuis, waar 25 weeskinderen van 3 tot ca. 20 jaar 

wonen. Ook daar laten we enkele poppen achter, die later door Ilona uitgedeeld zullen 

worden. De kinderen zijn erg blij met de speeltoestellen en de overdekte picknicktafel. Jaap 

en Henk proberen nog even de glijbaan uit tot hilariteit van de kinderen. Daarna laten ze ons 

het gemeenschapshuis zien. Ze zijn heel blij met de bestrating die vorig jaar om het huis heen 

gelegd is.  

Het gebouw wordt inmiddels zeer multifunctioneel gebruikt: de tandarts komt er, de 

psycholoog, de computerruimte wordt drie keer per week na schooltijd gebruikt. Soms 

worden er bruiloften en conferenties gehouden. Onlangs werd er een cursus gegeven door 

Ditmar Mauermund : De omgang met kinderen. Het is goed om te zien dat het huis 

intensief wordt gebruikt voor verschillende activiteiten voor alle inwoners van het dorp en 

daarbuiten. We nemen afscheid, niet nadat we wat gegeten hebben en keren terug naar ons 

pension in Arcus.  

 

 



Vrijdag 19-10-12  

Vrijdag, de dag van de opening! Peter en Enikö, zijn vrouw hebben er in een hectische tijd 

van voorbereidingen naar toe geleefd. Via  een door hen gemaakte plattegrond bereiken we na 

een uurtje rijden het logeerhuisproject, het Iriszcamp. Het is gelegen op ruim 1 hectare grond, 

vorig jaar gekocht door Diakonia voor € 30.000, geschonken door een Duitse organisatie. Het 

ligt in een vallei van een uitloper van de kleine Karpaten in het buitengebied van Valea 

Crisului. Men heeft daar in een voor ons idee onbegaanbaar terrein, midden in de prachtige 

natuur een bijzondere plek ontwikkeld, die zeker zal bijdragen aan de ontwikkeling van deze 

vergeten groep mensen; de anders begaafden, zoals Evert ze vaak noemt. 

Ds. Kato Bela, bisschopsvikar en plaatselijke predikant houdt in de buitenlucht onder de zon 

met 22* C een preek n.a.v. Marcus 10: 45. We hebben, ook als kerk dienend bezig te zijn, ten 

behoeve van de gemeenschap. Diakonia! Zoals de Zoon van God gekomen is om te dienen en 

Zijn leven te geven voor Zijn kinderen. Bekende liederen worden gezongen op de melodie 

van ps. 42 en ps. 65. Na de preek voeren achtereenvolgens de voorzitter van de stichting 

Diakonia, de Hongaarse consul, een vertegenwoordiger van de provincie Covasna en de 

burgemeester van Valea Crisului het woord.  

Daarna de vertegenwoordigers van de ondersteunende stichtingen: Altreformierte Kirche in 

Duitsland, dhr. Bubic namens Brot für die Welt uit Oostenrijk, Evert Gardebroek namens 

COEN en dhr. Benedik namens Stepich Charity uit Oostenrijk. Een stukje uit de toespraak 

van Evert: “ Allereerst wil ik de anderbegaafden van harte feliciteren met de nieuwe huizen. 

Wat fijn en bijzonder dat jullie op zo’n mooie plek straks mogen slapen, eten, hard werken, 

maar ook vakantie vieren. In de tweede plaats zijn we als St. COEN dankbaar dat dit 

prachtige werk onder ander begaafden een nieuwe impuls krijgt”.  

Voor het Iriszcamp is er een cadeau in de vorm van een trekker met grasmaaier en een 

houtversnipperaar. Als symbool hiervan overhandigt Evert namens COEN een 

speelgoedtrekkertje, door Leida mooi versierd met een rood-wit-blauw lint. 

Daarna bedankt Enikö, de vrouw van Peter, alle sprekers en wijst erop dat door St. COEN 

voor alle aanwezigen een klokwekkertje ter beschikking wordt gesteld. Voordat de opening 

van de huizen plaatsvindt, zingt de muziekgroep van gehandicapten het lied: “ Ëz az a nap : 

Dit is de dag!”  Daarna worden de huisjes officieel geopend en in gebruik genomen. Onder 

luid applaus knipt Evert samen met de Hongaarse consul het lint van het COEN-huis door.  

Er staan op het terrein drie huisjes; een huis, waarin een grootkeuken met veranda en een 

groentekas met kippenrennen. Als het aan Peter ligt, wordt het een complete zorgboerderij. In 

de kas, voorheen geitenschuur, worden tomaten, paprika, pepers en veel spinazie geteeld. De 

huisjes zijn prachtig beschilderd, deels ook door enkele gehandicapten. In elk logeerhuis 

bevinden zich drie 2-persoonskamers, twee badkamers en een gemeenschapsruimte met 

keukenblok. En op de bovenverdieping is er nog uitbreiding mogelijk.  

We schudden vele handen, o.a. ook van een groepje uit Hardenberg. Ze hebben een 

wasmachine geschonken. Voor iedereen is er tenslotte nog een heerlijk bordje goulashsoep, 

bereid door een blinde kok in een grote koperen pan, op open vuur, buiten in het veld.  

Als we afscheid willen nemen, heeft Peter nog een verrassing voor ons en zijn familie. We 

worden uitgenodigd voor een piano/contrabas-concert om 19.00 u. in een prachtig kasteeltje, 

Aura Castellum, waarna we de feestelijke dag met een gezamenlijk etentje afsluiten.  

 



 Za 20-10-12  

We vertrekken  rond 8.30 u. richting Cluj, waar we de zondag zullen doorbrengen. We rijden 

de noordelijke route via Georgheni, door een prachtig bergachtig gebied van de kleine 

Karpaten. We praten wat met elkaar over de verschillen met Nederland. Wil heeft gehoord dat 

Roemenië 27 keer Nederland is met slechts 19 miljoen inwoners. We geloven het meteen, nu 

we door dit woeste onherbergzame gebied rijden. Ik vraag Adri wat je in Nederland per kuub 

aan bouwkosten betaalt, als het vergelijkt met Roemenië. 

Onvoorstelbaar dat de huisjes van het logeerhuisproject met 120 m2 vloeroppervlak slechts € 

23000,-- kosten.  

Als het tegen drieën loopt bellen we Agota, secretaresse bij Diakonia in Cluj. We hebben met 

haar een gesprek over het nieuwe project “Meergeneratiehuis” in Mera, nabij Cluj. We vragen 

haar naar het centrum te komen, dan kunnen we haar oppikken en kan ze ons naar Mera 

dirigeren. We wachten op haar bij de prachtige Russisch Orthodoxe kerk, in Neo Byzantijnse 

stijl gebouwd. Door deze bouwstijl lijkt de kerk heel oud, echter ze dateert van 1923, laat ik 

me door iemand die daar rondloopt vertellen. Ondertussen is Agota daar . Ze stalt haar fiets 

op het plein en rijdt met ons naar Mera. 

Vooraf heeft ze ons reeds uitvoerige informatie gestuurd, inclusief tekeningen en een 

begroting. De fundering is reeds gelegd. Het gaat om een stukje nieuwbouw van een 

verzorgingshuis met 12 plaatsen op de 1
e
 en 2

de 
verdieping en op de begane grond twee 

nieuwe ruimten voor een Romakinderproject met een kantoortje voor het personeel. Zo 

kunnen i.p.v. 25, 50 kansarme Romakinderen uit het dorp in de leeftijdsgroep van 6 t/m 14 

jaar geholpen worden. Ze krijgen dagelijks naschoolse opvang in de vorm van begeleiding bij 

het leren en huiswerk maken, incl. een warme maaltijd.  

Daarnaast worden onderwerpen besproken, zoals persoonlijke hygiëne, gedragsregels, 

christelijke normen en waarden etc. Ook de ouders worden hierbij betrokken, waardoor ze 

steeds meer gaan deelnemen aan het gemeenschaps- en zelfs gemeenteleven. Het gehele 

project gaat €120.000,-- kosten. Via allerlei organisaties is reeds € 95.000,-- binnen. Dus we 

weten wat ze nog tekort komen. In ieder geval hebben we een goede indruk gekregen wat het 

project behelst.  

Helaas gaat Agota, met wie we in het Nederlands hele goede kontakten onderhouden op korte 

termijn weg bij Diakonia. Ze gaat bij een internationaal bedrijf werken, waar ze twee keer 

zoveel verdient. Vanwege de hoge energieprijzen en kamerhuur kan ze haar rekeningen niet 

meer betalen. Dus wordt ze gedwongen dit mooie werk, dat haar hart heeft op te zeggen. 

Agnes zal haar taak overnemen. Er zal dan noodgedwongen in het Duits of Engels 

gecommuniceerd moeten worden. We nemen afscheid van Agota met de wens: Isten áldja: 

God zegene je.  

Om 18.30 u. worden we in het Diakonaal Centrum “Bethlen Kata Diakonaia” verwacht voor 

de maaltijd, waar we ook de nacht doorbrengen.  

  



Zo 21-10-12 

Zoals gebruikelijk gaan we op zondagmorgen naar de kerk. Dit keer naar de kerk van ds. Pap 

Geza, die om 10.00 u. begint. We worden in de tuin van de kerk verwelkomd door Pap Geza 

zelf en door de predikant, die voorgaat, ds. Kerékgyástó Zsolt. Hij reikt een speciaal voor ons 

gedrukte “ Orde van dienst” uit, met daarin opgenomen de samenvatting van de preek. We 

worden pontificaal voorin de kerk een gereserveerde plaats gewezen. Er zitten ca. 300 mensen 

in de kerk. Het orgel speelt voor de dienst enkele koralen uit het Büchlein van J.S.Bach. 

Voorin op de eerste rij zitten 13 jongelui van 14 – 18 jaar aandachtig te luisteren. De tekst van 

de prediking is Matth. 11: 28-30. Wat voor lasten hebben wij? Is onze dienst aan God een 

last? Hoe kunnen wij met innerlijke vreugde dienen? Jezus biedt aan het juk te dragen. We 

kunnen een op maat gemaakt juk van Jezus krijgen, maar we worden niet bevrijd van het 

lastdragen. Zo wordt het lastdragen licht en zacht, met nederigheid en zachtmoedigheid, zoals 

Jezus deed. We zingen de psalmen uit de Magyar Reformatus Enekskönyv, alle op de voor 

ons bekende Geneefse melodieën van Marot en Beza. We hebben ons best gedaan om in het 

Hongaars mee te zingen. 

Na afloop drinken we koffie in een zaaltje van het bejaardentehuis, vlak achter de kerk. Pap 

Geza vertelt me dat zijn moeder, die in het tehuis verbleef, twee maanden geleden overleden 

is. Een vrouw vraagt me of ik de groeten wil overbrengen aan haar schoonzoon in Utrecht, 

ds.G.de Groot. Boven gaan we nog even de oudjes begroeten en biedt Leida de directrice een 

paar mooi gebreide spreien aan. Daarna brengen we Martha in de pastorie nog een kort 

bezoek. Pap Geza vertelt dat er binnenkort verkiezing van een nieuw bisschop plaatsvindt, 

omdat zijn termijn van twee keer 6 jaar er op zit. Hij zelf zal dan weer als predikant in zijn 

gemeente terugkeren. 

Voor de tweede dienst, die om 18.00 u. begint gaan we naar de kerk van ds. Kallay Csaba. 

We zitten op vertrouwde banken, ooit door de gemeente Nijkerk geschonken. Tunde, de 

vrouw van ds. Kallay en zus van Enikö bespeelt het orgel. De tweede predikant, een jonge 

dominee gaat voor en preekt merkwaardigerwijs over dezelfde tekst als waarover vanmorgen 

gepreekt werd. Na de dienst spreken we hem. Hij spreekt tot onze verbazing zeer goed 

Nederlands. Hij blijkt een jaar in Kampen gestudeerd te hebben en vorig jaar afgestudeerd bij 

Dr.S.Paas. Hij groet ons, want hij heeft om 19.30 u. weer een groep jongeren voor 

bijbelstudie. Ondertussen is Henk achter de klavieren gekropen. Het klinkt goed. De bouwer 

van het orgel kunnen we niet achterhalen, maar het blijkt een orgel van 1905 uit Oudegard, 

Friesland te zijn. 

Voor een kopje koffie  en een gezellige babbel gaan we nog even mee. Ds. Kallay blijkt nogal 

last van zijn rug te hebben. Ook vandaag is het weer erg. Hij toont ons een spijkermatje van 

40x12 cm, dat hij een paar keer per dag gebruikt, waarmee de pijn wordt verlicht. Maar 

niemand van ons durft het even uit te proberen. Tunde heeft een drukke baan. Ze is adjunct-

directeur en begeleidt ook nog drie koren. Even gaat het over lage alten en hoge tenoren. 

In de gemeente zijn er vele bijbelstudiegroepen voor volwassenen en jongeren, die alle door 

de dominee geleid worden. Voordat we weggaan moet de dominee nog even vlees uit de 

koelkast halen voor morgen, want de gemeente heeft een diakonaal project, een programma, 

deels gesubsidieerd door de plaatselijke overheid. Zo’n twintig ouderen blijkt vijf keer per 

week gratis een warme maaltijd aangeboden te worden. Bij het afscheid buiten vertelt Evert 

dat hij gezocht heeft naar de toren van de kerk. In Nijkerk zie je de toren reeds van ver, zoals 

voorheen hier ook het geval was. Maar nu niet meer, omdat alles eromheen volgebouwd is 

met hoogbouwflats. 



Voordat we naar bed gaan houden we de avondsluiting. Door alle gezelligheid is het toch nog 

laat geworden.  

Vertrek 

Omdat we in Cluj, aan de westkant van Roemenië zijn, vertrekken we niet zo vroeg. Na een 

goed ontbijt en voor ieder een lunchpakketje gaan we op weg. Bij Igura Crisului, en plaatsje 

met aan beide kanten van de weg allerlei bonte “winkelstalletjes”, willen de dames nog even 

shoppen om wat souveniers te kopen voor het thuisfront. Terwijl de heren heerlijk in het 

zonnetje toekijken, komt de een terug met een matroeska, de ander met een portemonnee, een 

derde met een brillenkoker met “smaragden” versierd. En Leida wil toch wel graag haar 

appeltjes op een Roemeense houten fruitschaal thuis zien staan.  

We rijden twee lange dagen en komen dinsdagavond rond 20.00 uur veilig, door onze goede 

God bewaard, in Nijkerk aan. We zitten weer om de tafel bij Henk en Wil om God te danken 

voor de fijn verlopen reis. De reis is voorbij, maar de herinnering blijft.  

Jaap Bakker, secr. Coen  

 


