
Verslag najaarsreis Zuid-Roemenië en Hongarije (20 t/m 27 oktober 2022) 

Namens het bestuur van MeHoRo hebben Gerard de Gans en Laurens Sterk een aantal bezoeken 

gebracht aan gemeenten die wij als stichting ondersteunen en aan mensen die de hulp uiteindelijk 

ontvangen. Het was heel bijzonder en waardevol om hen te ontmoeten, helpen en bespreken waar 

verdere hulp nodig is. Hierbij een verslag van dag tot dag om alle belangstellenden een indruk te 

geven en wellicht enthousiast te maken om te helpen als vrijwilliger, spullen te schenken, een gift 

over te maken en/of een volgende keer mee te gaan ! 

Belangrijkste om mee te geven is: 

- er is behoefte aan zo ongeveer alles, want er is grote armoede en ook bij hen zijn veel 

basisbehoeften onbetaalbaar geworden. Denk aan kleding, meubels, keukengerei, dekens, 

ziekenhuisgoederen, voedsel of tandpasta. Schenkt u dit ruimhartig tijdens de maandelijkse 

inzameling op Energieweg 3j in Meerkerk. 

-er is geld nodig om de vrachtwagentransporten mogelijk te maken. Stichting MeHoRo is blij met 

iedere vorm van financiële ondersteuning of het nu een periodieke overboeking of een eenmalige 

schenking betreft. Maakt u het bedrag dat u kunt missen over naar Stichting MeHoRo in Meerkerk op 

bankrekening NL22RABO0127039201. 

- de relatie met God wordt heel intens beleefd in deze gemeenten. Bid met ons mee voor hen. 

Dag 1 Donderdag 20 oktober 

We werden om 6:00 uur uitgezwaaid en vertrokken met een auto vol dozen kleding voor kinderen in 

Roemenië. In Mosonmagyaróvár, in het noorden van Hongarije, overnachten we. 

Dag 2 Vrijdag 21 oktober 

Na een reis van 10 uur komen we rond 18:00 uur 

(Roemeens tijd +1 uur) aan in Drobeta bij de compacte 

kerk van dominee Titu. Daar ontmoeten wij hem en 

zijn collega predikanten Ion en Aurel, maar ook Aurels 

vrouw Liliana (zangeres, keyboard, kinderactiviteiten) 

en Jantina Bucur-Mastenbroek (vertaalster, 

kinderactiviteiten). Zij vertellen hun plannen en 

behoeften in de gemeenten en wij geven een 

financiële gift namens MeHoRo. Predikant zijn 

betekent hier echt van alle markten thuis zijn, bijvoorbeeld: in meerdere gemeenten voorgaan, taken 

uitvoeren waar onze kerken commissies voor hebben, gemeenteleden vervoeren, combineren met 

een andere baan, etc. Daarnaast ook op zaterdag preken en/of drie diensten op een zondag. 

Van links naar rechts stellen wij de dominees aan u voor. Titu Cirstenoiu heeft nu twee jaar zijn kerk 

zo groot als een huiskamer. Hij is gevangenispredikant in een plaats op 30 km van Drobeta. Ion Coler 

heeft 50 mensen onder zijn gehoor in twee kleine kerkjes in Ostrovul Corbului en Murgilesti. Aurel 

Bazavan heeft het grootste aantal gemeenteleden, waar hij samen met zijn vrouw de diensten leidt. 

Jantina is onze vertaalster van de avond en kerkdienst en werkt voor Stichting Kimon: 



een interkerkelijke zendingsorganisatie die zich wereldwijd inzet om samen met veldwerkers 

noodlijdende kinderen een toekomst te geven.  

Dag 3 Zaterdag 22 oktober 

Wij werden opgehaald door Jantina en Ion die ons brachten naar de kerk 
in Hinova, waar wij een kerkdienst meemaakten. Ion en Aurel verzorgden 
de diensten samen met de vrouw van Aurel, die op het keyboard speelde 
en heel goed zong. Laurens vertelde wat MeHoRo doet en Gerard las een 
bijbeltekst. De dominees vertelden heel gepassioneerd, maar ook rustig 
genoeg, zodat Jantina voor ons kon vertalen. Leuk om te zien hoe de jeugd 
een koor vormde en mooi zong. Na afloop kwamen verschillende mensen 
naar voren om ons de hand te schudden.  

Ion liet ons samen met Jantina zijn eigen kerkje in Ostrovu Corbului zien. 

Een broeder en een zuster toonden ons heel gastvrij een kerkzaaltje dat 

deels wordt verwarmd met een elektrisch kacheltje. In de opslagruimte en 

op andere plekken herkennen we veel MeHoRo spullen in gebruik. We 

zien ook hier een klein gastverblijf (op de 

eerste etage) en buiten een vrij grote tuin. 

Daarna rond 16:00 uur naar Calafat 

gereden.  

  



Om 17:45 uur komen we aan bij een van de twee kerken van Daniël. Hij laat ons de ruime en keurige 

kerkzaal zien. We ontmoeten ook dominee Caius. We hebben met hen en drie bij hen inwonende 

kinderen gegeten bij Daniel in zijn kerk in de ruime kelder, die ook voor kinderactiviteiten wordt 

gebruikt. 

 

We overhandigen een gift van MeHoRo en van het goede doelen winkeltje en hebben naar Daniel’s 

plannen gevraagd. Hij legt uit een aantal gemeenteleden, die het heel zwaar hebben, te zullen 

helpen. Hier is ook een deeltransport bezorgd. Bijzonder blij zijn ze met de gekregen spullen.  

Dag 4 Zondag 23 oktober 

We hebben de hele zondag met Caius Bodi 

opgetrokken die drie diensten verzorgd per zondag. 

Zijn vrouw heeft ons enorm verwend met heerlijke 

maaltijden. De pastorie grenst aan het grootste 

kerkgebouw waar Caius preekt. Daar hebben we de 

ochtenddienst meegemaakt die verrijkt werd met live 

accordeon muziek en beamer. Het is een dienst vol 

passie en warme begroetingen na afloop. Ook bij 

Caius laten wij giften achter. Dankbaarheid alom. 

Daarna op weg naar de kerk in Galicea Mare voor de 

1e middagdienst waar Anna de lokale kappersruimte heeft omgebouwd tot kerkzaal met 18 stoelen. 

We zien tot ons genoegen veel MeHoRo spullen gebruikt worden in de keuken. Na afloop krijgen we 

vruchtenthee en koeksalami. 

We vieren de avonddienst in het gebouw van de gemeente in Tunarii Noi waar wij twee nachten 

verbleven. De mensen vragen ook geïnteresseerd naar onze kerken in Meerkerk. Wij brengen 

groeten en complimenten over en wensen hen Gods zegen toe. 



Dag 5 Maandag 24 oktober 

In de ochtend brengen wij samen met Caius lokaal ingekocht 

eten en drinken bij een arm één-ouder-gezin. Daarna rijden wij 

naar Craiova.  

Wij ontmoeten dominee Constantin en Costel om 15:00 uur bij 

de kerk. We rijden achter elkaar aan naar enkele “straten” een 

eind buiten Craiova. Het zijn eigenlijk doodlopende weggetjes 

vanaf de snelweg tussen Craiova en Bradesti. Slecht wegdek, spelende kinderen midden op straat, 

armoedige huisjes en mensen langs de weg, geven al een eerste indruk: hier is onze hulp hard nodig. 

We delen kledingdozen uit die specifiek voor deze kinderen zijn samengesteld (maat/geslacht). Blije 

kinderen.  

 

We brengen ook een ziekenhuisbed naar een erg zieke hoogbejaarde vrouw met de bestelbus van de 

heren. Daarna een kort bezoek aan de mooie kleine kerk in Bradesti met een buitentoilet. 

Fijn dat we bij Constantin thuis mochten eten ten noorden van Floresti. Hij is blij met de spullen. Zij 

kunnen veel gebruiken. Specifieke wensen als kledingmaten/ziekenhuisbed blijft hij aangeven. Voor 

deze kerken laten wij ook de inmiddels bekende giften achter. 

Dag 6 Dinsdag 25 oktober 

We ontbijten bij Constantin aan de etenstafel. Zijn vrouw heeft alles goed voorbereid en de jongste 

van zijn vijf zonen eet met ons mee. We vertrekken rond 9:00 uur richting Boedapest waar wij in de 

avond in het prachtige historisch centrum aankomen en overnachten aan de rand van de stad. 

Dag 7 Woensdag 26 oktober 

We ontmoeten Janos Bencze om 11:00 uur bij het kinderziekenhuis “Bethesda”. Wij drinken koffie in 

de kantine en hij laat ons het ziekenhuis zien: een lege kamer als voorbeeld met extra aandacht voor 

de bedden. Hij spreekt vloeiend Nederlands, omdat hij in Nederland heeft gestudeerd. Wij rijden met 

hem mee naar het centrum van Boedapest en bezoeken de synagoge. Dit is de grootste van Europa, 

want Hongarije heeft nog altijd een van de grootste joodse gemeenschappen van de wereld. 



Indrukwekkend zijn de strenge beveiliging, de prachtige “kerkzaal” en de Holocaust 

herdenkingsmonumenten. 

 

Janosz weet ons veel te vertellen over het ziekenhuis en haar historie, het historisch centrum van de 

stad, de ontwikkeling van het land als geheel en de synagoge. Wij nemen afscheid van hem en rijden 

van 15:00 tot 22:00 uur naar Neuberg am Inn, een klein Duits dorpje bij Passau net over de 

Oostenrijkse grens.  

Dag 8 Donderdag 27 oktober 

Na het ontbijt rijden we rond 9:00 uur terug naar Nederland, waar wij rond 19:30 uur aankomen. 

Tijdens de spoedig verlopen reis evalueerden we hoe het de afgelopen week was gegaan, de 

samenwerking met elkaar en de lokale contacten. We concludeerden dat het ons goed heeft gedaan 

en meer inzicht heeft gegeven. We hebben er van geleerd en we hopen dat het in de landen ook zo is 

ervaren. Al die tijd zijn wij gezegend geweest met droog en zonnig weer. Het was bijzonder fijn om 

door familie en MeHoRo vrienden te worden ontvangen en begroet na afloop van onze reis. 


