
Nieuwe auto voor Ds. Husar 

 

ds. Husar is  predikant van onze zuster gemeente in Uioara, 

Roemenië. Hij legt pastorale bezoeken af in Uioara en omgeving, 

maar is ook erg actief met het evangeliseren in andere 

zigeunerdorpen tot in de wijde omgeving. 

Dat werk mag gezegend worden, inmiddels zijn er in ten minste 5 

andere dorpen en kampen kleine plaatselijke gemeenten ontstaan 

waar mensen tot geloof kwamen en zich in veel gevallen ook lieten 

dopen. 

De huidige auto van ds. Husar was inmiddels 24 jaar oud en er 

zouden behoorlijk wat kosten mee gemoeid zijn om deze auto weer 

voor verdere jaren rijklaar te maken. Zonder dat hij daarom gevraagd 

had, of daar vanaf wist hebben we plannen gemaakt om deze auto te 

vervangen. 

Tijdens ons verblijf afgelopen zomer hebben wij geïnformeerd bij de 

heer Petru Morar (onze contactpersoon in Cluj-Napoca) of hij ons 

wilde helpen via een bevriende garagehouder. Zij kwamen met het 

advies dat het beter was een auto te kopen in Nederland of 

Duitsland. 

We hebben de 4 diaconieën van de plaatselijke kerken die onze raad 

van toezicht vormen  gevraagd om een geldelijke bijdrage voor 

aanschaf van een andere auto voor de pastorale- en evangelisatie 

activiteiten van Ds. Husar. 

Heel dankbaar zijn we dat er vanuit de kerken positief gereageerd 

werd door middel van een bijdrage. We hebben het aankoopbedrag 

als werkgroep zelf aangevuld. 

Via de heer S. Blok (voorheen garage Delta) kwamen we in contact 

met een VW garage in Krimpen aan de IJssel.  



Hier stond een schitterende Golf variant diesel van december 2013. 

De prijs was 8.500,00 euro plus 4 winterbanden minus de BPM voor 

de export.  

 

De auto hebben wij met twee leden van de werkgroep naar Uioara 

gereden. Na een veilige autorit kwamen we op dinsdagavond 23 

januari aan in Uioara. De andere dag (woensdag) is met een 

“smoesje” ds. Husar naar de kerk gevraagd. Jullie kunnen misschien 

begrijpen dat het een enorme verrassing was dat de schitterende 

auto voor hem bleek te zijn. De voorzitter van de werkgroep, de heer 

van der Made,  overhandigde hem de sleutels van deze auto. 



 

Het voert te ver om in deze brief te vermelden hoeveel papierwerk er 

aan te pas kwam om een Roemeens kenteken te verkrijgen voor de 

auto.  Maar na een tijdelijk kenteken is er 15 maart a.s. een origineel 

Roemeens kenteken voor de auto van ds. Husar. 

  


