
Reisverslag van de najaarsreis naar Noord-Roemenië. 

Reizigers: Theo Verweij en Huib Slingerland. 

Periode: 15 – 22 september 2022 

 

Op donderdag 15 september ’s morgens vroeg zijn we weggereden uit Meerkerk. Dit 

keer zonder het gebruikelijke afscheidsmoment. Er waren verschillende bestuursleden 

niet beschikbaar en omdat we deze keer met twee ervaren bestuursleden op pad gingen 

zijn we dit keer met stille trom vertrokken. 

Ons eerste bezoek was een vriendschappelijk bezoek aan Felvinc. In 

deze plaats is jaren een jeugdproject ondersteund waar Theo vaak is 

geweest. Ook met jeugd uit Meerkerk. Het was goed om daar weer 

eens langs te gaan en wat ‘oude’ bekenden te ontmoeten en wat bij te 

praten. De gemeente maakt het goed, maar is wel krimpende qua 

aantal. Wat vroeger ondenkbaar was is nu mogelijk. Felvinc is bijna 

geheel via de snelweg te bereiken! In Roemenië liggen steeds meer 

nieuwe snelwegen. Het was fijn om weer eens te slapen in het gebouw 

waar velen zo hard aan hebben gewerkt. Het staat er prima bij. 

Op zaterdag zijn we verder gereisd naar Jibou. Daar hebben we gesproken met Roberto 

en Helga Gál. We verblijven hier het hele weekeind. We mogen slapen op een 

gastenkamer in de botanische tuin. Een toeristische attractie die ’s avonds en ‘s nachts 

geheel verlaten is. Een unieke plek om te mogen zijn. 

Roberta en Helga zijn druk met de thuiszorgorganisatie die zij vanuit de diaconie 

vormgeven. Zij hebben een diaconaal werker in dienst die een twintig tot dertigtal 

ouderen en arme mensen bezoekt. Zij doet dat vijf dagen in de week. Deze organisatie 

loopt goed. Roberto wil zich ook gaan inzetten om een instituut op te zetten. Hij is er met 

zijn vrouw nog niet uit of dat een weeshuis moet worden of een instelling voor palliatieve 

zorg. Vanuit de classis is hij gevraagd om zich te gaan inzetten voor het missiewerk in 

de classis. Hier zat hij niet echt op te wachten, maar hij gaat er toch aan beginnen.  

Op zondagochtend wonen we de kerkdienst bij in zijn gemeente. Uiteraard is Roberto de 

voorganger. De organist een jonge vrouw meldt zich ook in de pastorie. Er worden nog 

wat zaken doorgesproken. Altijd een druk moment in een domineesgezin. Na de 

gewone kerkdienst heeft Roberto nog een uitvaart te leiden van een gemeentelid. Wij 

lunchen daarom met Helga en een ouderling met haar zoontje die ook zijn uitgenodigd. 

In de middag neemt Roberto ons mee om wat van de omgeving te zien. We bezoeken 

de kloof bij Turda en het berggebied bij Torotsko. Daar hebben vrienden van hem een 

restaurant waar we uitstekend hebben gegeten. Een Hongaarse Gouyash. In het donker 

rijden we terug naar Jibou. 

 



   
De volgende ochtend bezoeken we met de diaconiale werker nog drie alleenstaanden 

die zij regelmatig bezoekt. Dat zijn indrukwekkende bezoekjes, die een inkijkje geven in 

het leven dat deze mensen (moeten) lijden en hoe de diaconale hulp daarbij wat 

verlichting kan geven. We hebben flink wat incontinentiemateriaal en nog wat 

sondevoeding meegenomen uit Nederland wat we daar achterlaten voor de thuiszorg. 

Ook geven we een financiële gift namens MeHoRo. 

Tijdens het weekeind had Roberto verteld dat hij een periode overbelast is geweest. Van 

Helga weten we dat zij een ernstig gezondheidsprobleem heeft. Daarom bidden we bij 

het afscheid nog voor hen en met hen persoonlijk. Om bescherming en om genezing. 

We reizen door naar Akos. Een rit van ruim een uur. Daar ontmoeten we Zoltan en Edith 

Dobai. Ook dit is een vriendschapsbezoek. De hulpverlening is hier teruggebracht ten 

behoeve van drie projecten in Zuid-Roemenië, die later dit jaar zullen worden bezocht 

door Gerard de Gans en Laurens Sterk. Ook ontmoeten we Valeria Bara. Zij is lerares 

op de school naast de kerk, waar zij vroeger ook directrice was. Zij vindt het fijn om zich 

tot het lesgeven te kunnen beperken. Huib herinnert zich een zigeunermeisje van zijn 

vorig bezoek zes jaar geleden; Christina. Zij was toen ongeveer 6/7 jaar oud en zeer 

leergierig. Toen was er de hoop dat zij uit het milieu kon breken waarin zij opgroeide. 

Huib informeert naar haar. Het was schokkend om te horen dat dit niet gelukt is. 

Christina is inmiddels ‘getrouwd’ met een man die al tien kinderen had, en is nu zelf een 

kindmoeder. 

In de avond brengen we een vriendschapsbezoek aan Geres en we eten samen met 

dominee Atilla Nagy. Zijn dochter heeft de maaltijd gemaakt. Zij heeft een vrijer in 

Felvinc, dus ons bezoek van vrijdag was al besproken door de aanstaande 

‘schoonfamilies’. Later op de avond schuift Erzebeth, de vrouw van Atilla, nog aan. Zij 

heeft vanaf die ochtend 5 uur tot 6 uur in de middag gewerkt op de hartafdeling van het 

ziekenhuis in Satu Mare waar zij verpleegster is. Wij grappen dat dit echtpaar ieder op 

hun eigen wijze voor het menselijke hart zorgt. 



Op woensdagochtend reizen we verder naar Satu Mare. Een korte rit van 40 km. Hier 

ontmoeten we Jószef Kiss op zijn kantoor in de stad. Vanuit de kerk van Satu Mare zijn 

veel vluchtelingen geholpen die in het afgelopen half jaar zijn gevlucht uit Oekraïne. Dit 

heeft de gemeente gedaan naast hun normale diaconale project voor de thuiszorg in de 

wijde omgeving. Dus het ene blijven doen en het andere niet laten.  In de omgeving van 

Satu Mare vangt de kerk 400 vluchtelingen op die op verschillende adressen wonen. 

Ook wonen er 1000-1200 vluchtelingen net over de grens in Oekraïne. Dat gebied is 

Transkarpatië en hoorde vroeger bij Hongarije. De 

vluchtelingen (zowel Oekraïense als Russische) zijn daar 

relatief veilig vanwege de goede band tussen Poetin en 

Orbán de premier van Hongarije. Met onder andere de 

bus die via crowdfunding in Meerkerk is aangeschaft 

worden deze vluchtelingen vanuit Satu Mare voorzien 

van de nodige goederen. De door MeHoRo ingezamelde 

goederen waren voldoende voor ruim de eerste twee 

maanden. 

In het oriënterend gesprek met Jószef besluiten we ons in dit bezoek te 

richten op de vluchtelingen. Jószef stelt voor om samen de grens met 

Oekraïne over te gaan. Na enige aarzeling over de risico’s die dit in zich 

heeft besluiten we om dit avontuur aan te gaan. Enkele uren later zijn we 

in Oekraïne in Pyiterfolvo. Toevallig zijn daar verschillende predikanten uit 

Oekraïne bijeen in vergadering met bisschop Fabian Zan. Het gezelschap 

is net klaar met de vergadering en staat op het punt om aan tafel te gaan. 

Wij vallen dus met onze neus in de boter. Er is goed gekookt door een 

team en wij eten met het gezelschap mee. Een echte Hongaarse Bogracs. 

De bisschop zelf eet niet mee. Wij spreken hem nog even. Vanuit Pyiterfolvo is tot op 

heden 250 ton voedsel verspreid over 

grote delen van de Oekraine. Al dat 

voedsel is via Satu Mare . Hij spreekt zijn 

waardering uit voor MeHoRo. Wij waren 

de eerste met een hulptransport toen dat 

nodig was en zijn nog steeds betrokken. 

Een mooi compliment dat we bij deze 

graag overbrengen aan al de vrijwilligers 

die deze hulp hebben mogelijk gemaakt.  

Na nog wat details te hebben doorgesproken over de hulp met Jószef 

en de predikant van Pyiterfolvo gaan we weer terug de grens over naar 

Roemenië. Voor ons met een lege auto kost het passeren van de grens 

met uitgebreide controle ongeveer drie kwartier. Ben je met de 

vrachtwagen dan heb je pech. Er staat een rij van wel 20 kilometer voor 

de grens. Vrachtwagenchauffeurs staan daar vier dagen in de file voor 

ze aan de beurt zijn om de grens te kunnen passeren. Een bizarre 

aanblik. 



’s Avonds ontmoeten we ook decaan Lajos 

Király. Lajos en Jószef nemen ons mee uit 

eten. Wederom een uitstekend restaurant dat 

eigendom is van een van de gemeenteleden 

van Lajos. We bespreken de toekomstige hulp 

en geven alvast een financiël gift namens 

MeHoRo. De volgende ochtend, na een goede 

nachtrust, bezoeken we met Jószef nog een 

Oekraïens vluchtelingengezin uit Dnipro. Zij 

verbleven in een pension. Vader, moeder 

en drie kinderen. De kinderen volgenden 

online lessen en vader kon ook online 

werken. Na dit bezoek namen we 

afscheid van het gezin en van Jószef. 

Jószef vertrok naar een vergadering en 

wij naar de Hongaarse grens. 

 

Bij de Hongaarse grens bleek dat Theo zijn kentekenbewijs zo goed had verstopt dat dit 

even onvindbaar was. Dat leverde toch wel weer ouderwets spannende momenten op, 

maar uiteindelijk kwam het ontbrekende document boven water en konden we 

ongeschonden deze grens passeren. 

Midden in Hongarije maakten we nog even een stop in Tiszafüred om daar 

het gehandicapten tehuis te bezoeken. We spreken met ons 

contactpersoon Sandor Szücs en de plaatsvervangend directeur Peter. Wij 

krijgen een lijstje mee met kleine zaken waarmee we hen kunnen 

ondersteunen. Ook hier geven we namens MeHoRo een financiële gift. Dit 

was ons laatste bezoek. Het wordt tijd om onze gedachten weer op thuis te 

richten. Even geen zware maaltijden meer, maar de komende anderhalve 

dag zijn we kilometervreters. 

 


