
Werkgroep	  Roemenië	   	  	  
	  	  
In	  2002/2003	  kwam	  het	  verzoek	  van	  de	  Kerkenraad	  om	  contact	  te	  
zoeken	  met	  een	  zustergemeente	  in	  Roemenië	  met	  als	  
doelstelling:	  Elkaar	  op	  een	  gelijkwaardige	  manier	  te	  steunen	  en	  
bemoedigen	  in	  geloof.	  In	  2003/2004	  is	  de	  werkgroep	  begonnen	  
met	  een	  voorbereidingsperiode	  waarin	  men	  contacten	  heeft	  
gezocht	  met	  andere	  groepen,	  kerken	  en	  organisaties.	  Bij	  de	  eerste	  
reis	  naar	  Roemenië,	  in	  2004,	  werd	  gezocht	  naar	  gemeentes	  in	  
Roemenië.	  De	  tweede	  reis	  ging	  naar	  Ludos	  en	  Hoghiz,	  twee	  
gemeentes	  waar	  we	  tot	  op	  de	  dag	  van	  vandaag	  zeer	  hechte	  banden	  mee	  hebben. 	  
	  	  
In	  2006	  zijn	  vijftig	  Roemenen	  op	  bezoek	  geweest	  in	  Zwartsluis.	  Hier	  is	  veel	  voorbereiding	  aan	  vooraf	  
gegaan	  voor	  o.a.:	  
•	   Gastgezinnen	  zoeken	  
•	   Programma	  maken	  
•	   Bijbelstudies	  voorbereiden	  
•	   Kerkdienst	  voorbereiden	  
•	   Een	  bootreis	  vanuit	  Blokzijl	  organiseren	  
•	   De	  bemoediging	  van	  elkaar	  
	  In	  2007	  is	  er	  een	  jongerenkamp	  in	  Roemenië	  geweest. 	  
	  
Vanaf	  2008	  tot	  op	  heden	  verzorgt	  de	  werkgroep	  de	  volgende	  activiteiten:	  
•	   Contacten	  onderhouden	  via	  brieven,	  e-‐mail,	  chatten	  en	  telefoon	  
•	   Voorbereiding	  voor	  uitwisseling	  van	  Roemeense	  jongeren	  in	  Zwartsluis	  
•	   Studiefonds	  Zoli	  in	  samenwerking	  met	  de	  zendingscommissie	  
•	   Bezoek	  aan	  zustergemeentes	  
•	   Verdieping	  van	  de	  contacten	  
•	   Onze	  banden	  uitbreiden…..	  
In	  samenwerking	  met	  de	  zendingscommissie	  heeft	  de	  werkgroep	  een	  
studiefonds	  verzorgd	  voor	  de	  Theologiestudent	  Zoli	  uit	  de	  gemeente	  
aldaar.	  Inmiddels	  is	  Zoli	  bevestigd	  als	  predikant! 	  
	  
De	  gemeente	  van	  Hoghiz	  (ofwel	  Olthéviz)	  

Hoghiz	  ligt	  in	  Transsylvanië,	  een	  gedeelte	  van	  Roemenie	  wat	  voor	  1918	  
behoorde	  bij	  Hongarije.	  	  Hoghiz	  is	  de	  Roemeense	  naam	  en	  Othéviz	  in	  het	  
Hongaars.	  	  In	  oude	  documenten	  wordt	  Hoghiz	  voor	  het	  eerst	  genoemd	  in	  
het	  jaar	  1235.	  In	  die	  tijd	  had	  het	  een	  Latijnse	  naam:	  Aqua	  Calida,	  wat	  
betekent	  Warm	  Water.	  	  De	  naam	  Hévíz	  wordt	  het	  eerst	  genoemd	  in	  het	  jaar	  
1606,	  het	  heeft	  dezelfde	  betekenis	  als	  de	  Latijnse	  naam,	  het	  was	  een	  dorp	  
met	  overwegend	  Hongaarse	  inwoners. 	  
	  
Tot	  1725	  waren	  de	  meeste	  inwoners	  lid	  van	  de	  Unitarische	  Kerk,	  vanaf	  die	  
tijd	  begint	  de	  Reformatus	  Kerk	  te	  groeien.	  	  Een	  vrouw	  genaamd	  Bethlen	  
Kata	  heeft	  de	  bouw	  van	  de	  kerk	  mogelijk	  

gemaakt.	  	  Het	  kerkgebouw	  is	  in	  de	  jaren	  1748-‐49	  gebouwd.	  De	  
meest	  bekende	  predikant	  van	  Hoghiz	  was	  Bod	  Péter.	  Hij	  heeft	  
meer	  dan	  tien	  boeken	  geschreven,	  een	  bekende	  geschiedschrijver	  
en	  theoloog.	  Bijzonderheid	  is	  dat	  hij	  ook	  in	  Nederland	  aan	  de	  
universiteit	  van	  Leiden	  heeft	  gestudeerd.	  
De	  gemeente	  bestaat	  nu	  uit	  ongeveer	  370	  leden,	  in	  160	  gezinnen,	  
veel	  oudere	  alleenstaande	  mensen	  (meer	  dan	  60)	  	  De	  kerkelijke	  



gemeente	  bestaat	  naast	  Hoghiz	  nog	  uit	  de	  plaatsen:	  Homerod	  (60	  leden),	  Ugra	  (7	  leden)	  en	  Kaca	  (4	  
leden).	  	  ’s	  Zomers	  (als	  de	  weg	  beter	  begaanbaar	  is)	  haalt	  de	  predikant	  de	  leden	  van	  de	  kerk	  van	  Ugra	  
vaak	  op	  om	  de	  dienst	  mee	  te	  maken	  in	  het	  kerkgebouw	  van	  Hoghiz. Predikant	  is	  ds.	  Aba	  Sylvester.	  
(1976)	  	  	  	  
	  
De	  gemeente	  van	  Ludus	  (	  ofwel	  Marosludas)	  

Ludus	  ligt	  in	  het	  departement	  Mures,	  ook	  in	  Transsylvanië,	  aan	  de	  
rivier	  de	  Mures.	  	  In	  het	  Hongaars	  heeft	  het	  de	  naam	  Marosludas,	  
wat	  “Ganzen	  op	  de	  Maros”	  betekent.	  Uit	  archeologische	  
opgravingen	  blijkt	  dat	  Ludus	  al	  in	  200	  v.Chr.	  een	  bewoond	  gebied	  
was.	  	  Ook	  Ludus	  ligt	  in	  Transsylvanië	  een	  gedeelte	  van	  Roemenië	  
wat	  tot	  voor	  de	  1e	  wereldoorlog	  bij	  Hongarije	  hoorde.	  	  Ludus	  is	  
een	  kleine	  stad	  met	  ong.	  20.000	  inwoners	  waarvan	  25%	  van	  
Hongaarse	  afkomst.	  
	  

De	  reformatus	  kerk	  van	  Ludus	  ligt	  aan	  de	  hoofdweg,	  die	  dwars	  door	  de	  oude	  kern	  van	  Ludus	  loopt.	  
Het	  huidige	  kerkgebouw	  is	  in	  1889	  gebouwd.	  	  De	  kerk	  heeft	  1800	  leden,	  2	  diensten	  op	  zondag,	  8	  
maal	  per	  jaar	  wordt	  het	  Heilig	  Avondmaal	  gevierd	  en	  daarnaast	  kent	  de	  kerk	  nog	  tal	  van	  activiteiten.	  
•	   Bijbelstudiegroepen	  
•	   Catechese	  
•	   Speciale	  kinderactiviteiten	  
•	   Een	  Koor	  
Predikant	  is	  ds.	  Czirmay	  	  Levente	  
	  


