
Bezoek Uioara van 18 april tot en met 25 april 2016 

Deelnemers: Jan en Corry van der Made, Wim en Fenny Hoogmoed, Wim en Gea Kardux. Bart-Jaap de 

Bakker. 

18 april  

Reis begonnen met schriftlezing en gebed. Vertrek met een tweetal auto’s naar Dortmund. Vertrektijd 

13.15 uur met Wizzair. Opgehaald door Petru en naar hotel Sport gebracht. Na een rondje wandelen in 

het nabij gelegen park op tijd naar bed. 

19 april. 

Om 9 uur opgehaald door Florin die ons naar Blajel bracht. Daar was het orgel, geschonken door Bart-

Jaap al naar toe getransporteerd. Na een andere locatie als gepland (naast de kansel en niet op de 

galerij) zijn de orgelonderdelen op de gemaakte vlonder in elkaar gezet.  Na een tweetal heerlijke 

maaltijden zijn we (zonder Bart-Jaap) weer teruggebracht bij het hotel door Florin.  Bart-Jaap zou de 

komende twee dagen hulp krijgen van een Roemeense orgelbouwer. 

20 april 

’s Morgens een gesprek met Cornel, Petru, Istvan en de aanwezige werkgroep leden in een apart zaaltje 

in hotel Sport. 

’s Middag komen ook de mensen uit Uiowara erbij ( ds Husar, Nicosur en Nelutu) Petru is deze middag 

verhinderd. Wat er die dag allemaal besproken is komt in een aparte bijlage. 

De dames bezoeken deze dag Cluij. ’s Avonds gaan we met z’n allen eten in Sinai restaurant aan de rivier. 

21 april. 

Na ontbijt om half 8 brengt Petru het busje waar we de komende dagen mee op pad gaan. Dan op weg 

naar de zoutmijn bij de stad Turda. Jan en Corry rijden rond naar de grote parkeerplaats. De beide 

families Hoogmoed en Kardux beginnen het bezoek aan de achteringang van de mijn. Komen dan via 

diverse gangen en een bezoek aan de hoofdschacht bij de hoofdingang weer boven. Daarna vertrek naar 

Uioawara. Bezoek aan het magazijn. Rugzakjes ingeladen en de loep (gekregen) voor Petru ingeladen. In 

het kerkje de lunchpakketten deels genuttigd. Wat we teveel meegekregen hadden uitgedeeld aan de 

spelende kinderen buiten in de speeltuin. 

De winkel Tabitha bezocht waarna we de woning in aanbouw van Nelutu hebben bezocht. Met twee 

auto’s naar het dorpje Cistei gereden een kilometer of 12 buiten Uiowara. In dit plaatje is ds. Husar bezig 

een gemeente te stichten. Enkele bewoners worden nu nog opgehaald met het busje om naar de kerk in 

Uiowara gebracht te worden. Maar het worden er te veel om ze allemaal te kunnen vervoeren. Twee te 

koop staande percelen bekeken op eventuele geschiktheid. Beide woningen waren vervallen maar het is 

ons ook om de omliggende grond te doen. Om hier misschien iets van een tuinderij te beginnen. Maar 

dat is voorlopig nog toekomstmuziek. Bij onze vaste transporteur (Emile) een drietal transporten 

afgerekend. Daarna weer op de terugweg naar Cluij. Bij Turda hebben we Bart-Jaap de Bakker opgepikt 

die daar was afgezet door de Roemeense orgelbouwer. Na de maaltijd om halfnegen weer bij het hotel. 

 



22 april. 

Om negen op de koffie bij Petru in de Foundation. De (lees) loep uitgeladen en een rondleiding door de 

fysioruimte en de apotheek. Inmiddels is er ook een ruimte gemaakt waar een dokter zitting houdt. Rond 

elf uur naar Pata Rad. Daar is een zigeunerkamp vlak naast de vuilnisbelt. Daar is een gebouwtje door 

Nederlanders gebouwd en gerund met ook een klaslokaal. Daar geeft een medewerkster van de 

Foundation les aan de zigeunerkinderen. De aanwezige kinderen kregen allemaal een rugzakje. Dit leidde 

soms tot grote vreugde maar ook tot ongeloof dat er kinderen uit het verre Nederland iets van hun 

overvloed aan hen gaven.  

Nu op pad naar Gherla waar in de shop van ds. Cornel kennismaakten met zijn nieuwe medewerkster. 

Ook verdere uitleg over de enorme papierwinkel die nodig is om geen forse boetes te krijgen. Bij de Lidl 

een twaalftal grote boodschappentassen gevuld. Om deze middag te gaan uitdelen bij de allerarmsten. 

Maar eerst de beide opslagruimtes van ds. Cornel in Hashdate bezocht. De rest van de middag diverse 

kampen bezocht om de tassen uit te delen. Ook een accordeon die met het transport was meegekomen. 

Deze gegeven onder de voorwaarde dat de kerk eigenaar is en blijft. De betrokken oude man blij en 

begon direct te spelen. Waar we onder zijn begeleiding het Amazing Grace zongen. Na de maaltijd bij ds. 

Cornel weer terug naar Cluij waar we halfnegen arriveerden. 

23 april. 

Na enkele inkopen voor ons zelf bij de Lidl daar koffie op het terras gedronken. Dan op weg via Houdin 

naar het zomerkamp van ds. Cornel. Onderweg (de veelal half afgebouwde woningen) van de diverse 

zigeunerkoningen bekeken. Op de weg naar zomerkamp kom je door Crisului. Langs beide kanten van de 

weg diverse winkeltjes met mooi houtsnijwerk. Hier een uurtje gestopt om rond te kijken. Dan het 

zomerkamp in Valea Draganului bezocht. Voordat ds. Cornel was er nog tijd om de verderop gelegen 

stuwdam te bezichtigen. In het zomerkamp rondleiding gehad van ds. Cornel. Er moet daar nog erg veel 

gebeuren voordat het af is. Gegeten bij Route 60 een chauffeursrestaurant. Daar afscheid genomen van 

de familie Cornel. Om halfeen pas bij het Sporthotel. 

24 april (zondag) 

Vertrek uit Cluij met ook Petru in de auto. ’s Morgens de dienst in Uiowara bezocht. Na de dienst 

afscheid genomen in de kerk van de verschillende bekenden. Wij kregen een warme maaltijd in het 

zaaltje boven de kerk. Hoewel het niet gebruikelijk is om zaken te bespreken op de zondag vroeg Nicosur 

toch om wat tijd hiervoor. Er waren toch nog wat zaken die hem bezighielden. Ook de resultaten 

baarden hem grote zorgen. Hij voelt zich verantwoordelijk daarvoor. Ook dat er 7 personen een inkomen 

uit hebben. Verder de vraag naar huishoudelijk gereedschap. Ook de gemeenschap in Cistei wil graag 

een eigen samenkomst mogelijkheid. Hij zag niets in een gebouwtje in Silivas en/of Gabud. Mensen zijn 

daar van een erg laag niveau en erg agressief. Zelfs naar hem en ds. Husar. De zigeuners in Cistei hebben 

volgens zijn zeggen een hoger niveau. Als ingang in een gemeenschap is het meenemen van voedsel erg 

belangrijk. We bedanken hem voor zijn inbreng en zeggen dat we zijn inspanningen zeer waarderen.  

Om twee uur vertrokken door een mooi heuvellandschap en een erg slechte weg richting Blajel. Vier uur 

in Blajel. Zien daar alles keurig aangeharkt langs de kant van de weg. Zelfs de bruggetjes over het 

regenafvoer kanaaltje zijn gewit.  



Mooie dienst met hoog bezoek vanuit het bisdom. De liturgie is vrijwel vergelijkbaar als bij onze 

kerkdiensten. Zingen de psalmen met hele noten. Het aanwezige dameskoor zingt enkele liederen.  

 Na de dienst spreekt Bart-Jaap nog kort over de herkomst van het orgel. Wim Hoogmoed een korte 

inleiding over de werkgroep en haar werkzaamheden. Ds. Istvan vertaalt alles in het Hongaars. Als 

bezoekers zingen wij nog enkele liederen met orgelbegeleiding van Bart-Jaap.  

Na de dienst wordt er warm gegeten in het gebouwtje naast de kerk. Om halftien vertrekken we in de 

regen naar Cluij.  

25 april. 

Terugreis naar Dortmund.  


