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De voorbereiding 

In de herfst werden plannen gemaakt voor de Hongarijereis van de Stichting Oost Europa. Half 

december zullen de cadeautjes van de “Actie Schoenendoos” worden weggebracht door een groep 

vrijwilligers vanuit de Hervormde Kapel. De groep bestaat uit Wim de Groot, Dick van der Meijden, 

Lambert Kleine Deters en Gerard Sluiskes.  

Er worden schoenendozen gemaakt door kinderen van de basisscholen en leden van de 

Gereformeerde kerk en de Hervormde Kapel. Tijdens de dienst van 17 november 2019 in de Kapel 

wordt aandacht geschonken aan de actie. Hier is ook het bestuur van de stichting bij aanwezig.  

 

Op 26 november worden wij door Ineke Elkerbout en Dick Tukker bijgepraat over de reis. Wij maken 

hierbij ook enkele werkafspraken. Er wordt in de weken voor de reis alvast contact opgenomen met 

de contactpersonen in Hongarije.  

De week voor vertrek worden de aanhanger en de bus zorgvuldig ingepakt door leden van de 

stichting. Alles is klaar voor vertrek! 

 

Vrijdag 13 december 2019 

Vandaag was het dan zover, wij gaan op weg! Om 12.45 uur verzamelden wij ons bij Jet en Dick aan 

de Ermontstraat. Ineke Elkerbout las met ons Psalm 70:5 en het gedicht ‘Samen delen’. Rond 13.00 

uur zwaaiden Alice, Nelleke, Ineke, Jet, Caroline, Kees, Arianne, Martijn en Bram ons uit en gingen we 

op weg.  
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De reis ging erg voorspoedig; weinig file en een klein beetje sneeuw. De nieuwe bus reed geweldig, 

alhoewel we wel moesten opletten met de snelheid. Wim waarschuwde om vooral in Oostenrijk niet 

te hard te rijden. En wat gebeurde er? We waren  nog maar net in Oostenrijk en werden, met Wim 

achter het stuur, prompt geflitst. Wim, bedankt voor de duidelijke demonstratie! Dick, Lambert en 

Wim stuurden ons veilig de nacht door. Lambert deed in één shift het hele Weihnachtsoratorium. 

Het laatste stuk reden we met daglicht, wat erg prettig was op het laatste stuk naar Túrkeve.  

Zaterdag 14 december 2019 

Rond 09.00 uur kwamen wij aan in Túrkeve. Na een korte rondwandeling begroette Roland Kereszti 

ons. Roland is predikant in Túrkeve. Met Roland gingen we als eerste de dozen uitladen bij de school. 

Zaterdagochtend is de school open. De dozen sorteerden wij alvast, zodat wij deze maandag vlot 

zouden kunnen uitdelen. Vervolgens bracht Roland ons naar ons overnachtingsadres. Een heel mooi 

hostel bij het Thermalbad, aan de rand van Túrkeve. Wij hadden hier twee kamers tot onze 

beschikking. In de zomer komen veel toeristen bij het Hostel en de naastgelegen camping. Nu waren 

wij de enige gasten in het complex. Bij het Thermalbad was een restaurant, hier hebben wij heerlijk 

geluncht. Met name in de zomer vormen het Thermalbad, hostel en camping een mooie bron van 

werkgelegenheid in Túrkeve.  
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Na de lunch hebben wij eerst nog even uitgerust van onze lange reis. Vervolgens hebben wij het 

Thermalbad bezocht. Heerlijk gezeten in de thermaalbaden van 38°, zowel binnen als buiten. 

Natuurlijk hebben wij ook een paar baantjes gezwommen en hebben wij genoten van een geweldig 

voorbereide sauna.  

 

’s Avonds hebben wij met Roland in het restaurant op het terrein gegeten. Roland had door een 

vriend gemaakte palinka meegebracht (before, during en after dinner) en legde uit hoe je moest 

proosten in Hongarije. Het was lekker eten en tijdens het eten hadden wij goede gesprekken over het 

gezinsleven, maar ook godsdienst en politiek in Hongarije.  

 

Zondag 15 december 2019 

Na een goede nachtrust hebben wij eerst uitgebreid ontbeten in het restaurant. Wij liepen naar de 

kerk, waarvan de toren momenteel wordt gerestaureerd. Om 09.15 uur begon de kerkdienst in 

Túrkeve. De grote kerkzaal was dicht, de dienst vond plaats in een kleinere ruimte, naast de grote 

kerkzaal. Doordat de tussenwand van glas was, hadden wij een mooi zicht op het kerkinterieur.  

 

Roland ging zelf niet voor tijdens de dienst, maar een vrouwelijke voorganger uit een naburig dorp. 

Dit gebeurt ieder jaar op de 3e advent. De dienst was in het Hongaars, waardoor wij de teksten niet 

konden verstaan. Maar het was het een mooie viering; rituelen en liederen zijn universeel. Sommige 

melodieën kenden wij, en konden wij meeneuriën. Bijzonder was het kerstspel van de kinderen. De 

vrouw van Roland sprak ons aan het einde van de viering heel vriendelijke woorden toe in het Engels. 

Van de kerkelijke gemeenschap kregen wij een kalender, met daarin de naamjaardagen van de 
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gemeenteleden. Na kerktijd konden wij koffiedrinken bij het zwembad. Roland had deze dag een 

heel druk programma, hij verontschuldigde zich dat hij ons geen gezelschap kon houden.  

Na een korte wandeling in het dorp en een lunch in het restaurant hebben wij ’s middags een lange 

wandeling door de omgeving gemaakt. Eerst een stuk over de weg, daarna (zompig) off-road. Eerst 

langs een waterloop en daarna door het bos. Tegen de schemering (16.00 uur) liepen wij Túrkeve 

weer binnen. In het parkgebied tegenover de kerk was een kleine kerstmarkt. Er waren kraampjes 

waar etenswaren en verschillende (kerst)producten verkocht werden. De burgemeester van Túrkeve 

stak de derde adventskaars aan. Ook hebben wij een poosje geluisterd naar een band die op het 

podium speelde. ’s Avonds hebben wij rustig aan gedaan.  

 

 

Maandag 16 december 2019 

’s Ochtends om 08.00 uur ontbeten wij samen met Roland, zodat wij om 09.00 uur bij de ‘reformed’ 

school in Túrkeve waren. Doordat wij zaterdag alle dozen al gesorteerd hadden, konden wij direct 

aan de slag. Wat een feest! Alle klassen zongen ons toe, en wat waren de kinderen blij met de 

schoenendozen. De oudere kinderen lieten de dozen eerst nog dicht zitten, dat lukte de kleineren 

echter niet. Wat een verraste gezichten! Het schoolpersoneel sprak helaas geen Engels of Duits. 

Maar Roland (op zijn vrije dag) vertaalde alles voor ons en vertelde ondertussen van alles over de 

organisatie van de scholen, de problemen die er spelen, maar ook aspecten uit de geschiedenis van 

Hongarije.  
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Nadat wij ook bij een tweede ‘Kindergarten’ de kinderen verrast hadden, vertrokken wij naar Kétpó. 

Een dorp op ongeveer 20 kilometer afstand van Túrkeve. Ook hier waren de kinderen erg blij met de 

schoenendozen. In Kétpó namen wij afscheid van Roland en vertrokken wij naar Kisvarda.  

 

Wij kwamen aan bij de kerk waar dominee Láslo Iklody ons welkom heette. Hij begeleidde ons naar 

Láslo en Maria Bumberak. Bij hen zouden wij twee nachten overnachten. Ook hier werden wij 

hartelijk welkom geheten. Na een heerlijke pan goulashsoep maakten wij kennis met hun dochter 

Maja. Zij woont in Boedapest en werkt als verhalenverteller. Met haar praatten wij over de situatie in 

Hongarije, die zij erg zorgelijk vindt. ’s Avonds kwamen ook nog Pisti uit de Oekraïne, en Jurjen Knot 

met zijn dochter Rebecca. Jurjen werkt als sociaal werker voor een stichting die zich inzet voor 

kansarme kinderen in de Oekraïne.  

Aan het eind van de avond maakten we nog een korte wandeling door het mooi verlichte centrum 

van Kisvarda.  
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Dinsdag 17 december 2019 

Na een uitgebreid ontbijt kwam dominee Láslo Iklody ons om 09.00 uur ophalen. Wij vertrokken naar 

Gyűre. Op een aparte Kindergarten en school mochten wij weer dozen uitdelen. De oudste kinderen 

kregen rugzakken. Ook deelden wij hier bananen en sinaasappels uit. Op de kindergarten werden 

veel liedjes gezongen, begeleid door Láslo op gitaar. In het Hongaars werd onder meer ‘Dit is de dag’ 

gezongen. Toen zij merkten dat wij de melodie kenden, mochten wij dit lied in het Nederlands 

zingen.   

 

Van de kinderen van de kindergarten kregen wij een presentje: erg mooi. Ook dronken wij met Láslo 

en de directrice van de school een kop koffie met lekkere cakejes/ koekjes erbij. Het was teveel om 

op te eten, vandaar dat wij deze mochten meenemen (nb. deze zijn zondag na kerktijd in de 

Hervormde Kapel bij de koffie gegeten). Doordat het personeel hier ook enkel Hongaars sprak, waren 

wij weer blij dat Láslo kon vertalen.  

 

Toen wij na ons bezoek bij de kindergarten weer bij de school aankwamen voor de lunch, kwamen er 

direct leerlingen op Láslo af. Zij bedankten uitvoerig voor de mooie pakketten. Een leerling vertelde 

dat dit het enige cadeautje was dat zij dit jaar kreeg. Op school kregen wij een geweldige lunch 
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voorgeschoteld. Aangezien wij niet alles opkregen, mochten we de restjes meenemen voor Láslo en 

Maria Bumberak. Daarnaast kregen wij alle vier een grote pot jam mee en een grote doos met 

appels.  

 

Op de terugweg naar Kisvarda gingen wij bij Aaron en Annamaria in Nyirlövö langs. Annamaria is 

enkele maanden zwanger van een zoon (Abel). Wij mochten hen verrassen met een kinderwagen en 

alle toebehoren. Ook brachten wij hier verschillende dozen. Aaron is deze periode als dominee erg 

druk. Wel nog tijd voor een kop koffie samen in het gemeenschapshuis bij de kerk. Hier vinden tal 

van activiteiten plaats voor de gehele dorpsgemeenschap.  

In Kisvarda brachten wij de wasmachine bij dominee Láslo. Hij zorgt ervoor dat deze bij de mevrouw 

komt, voor wie deze bestemd is. Om bij haar huis te komen, zouden wij met een pont moeten. Deze 

vaart echter niet meer om 16.00 uur. Met Láslo en Gabor (een vriend van hem die op bezoek was) 

dronken wij nog een kop koffie. Zij vertelden onder meer over de restauratie van hun kerk, die een 

aantal jaar geleden heeft plaatsgevonden. Hier heeft een groep van een kerk uit Zetten bij geholpen. 

Uit deze tijd kent Láslo ook nog de nodige Nederlandse woorden; met als mooiste zin ‘Dat denk ik 

ook’ waar mee hij ons verraste toen wij even in het Nederlands overlegden… 

Na weer een mooie wandeling door het centrum van Kisvarda, hebben wij ’s avonds nog met Láslo, 

Láslo en Maria gepraat. 

 

Woensdag 18 en donderdag 19 december 2019 

Woensdag 18 december zijn Wim en Alice 49 jaar getrouwd! Van harte gefeliciteerd! Ook vanuit 

Kisvarda hartelijke gelukwensen.  
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Om circa 09.30 uur nemen wij afscheid van Láslo en Maria en zetten koers naar Nederland. Van Láslo 

hebben wij nog de nodige pakketjes meegekregen voor vrienden/ bekenden uit Nederland. De 

terugreis verloopt, net als de heenreis, erg voorspoedig. Lambert loodst ons dwars door Budapest. 

Net voorbij Wenen genieten we van een heerlijke ‘Wiener schnitzel’. ’s Ochtends om 08.00 uur 

komen wij aan bij het gebouw van Stichting Oost Europa. Het is een hartelijk weerzien met 

familieleden, mensen van de stichting en onze predikant, Kees Benard.  

De ochtend gebruiken wij verder voor het opruimen van de spullen en het schoonmaken van de bus. 

Bij Sanderman in Rijssen waren ze echter niet te spreken over het feit dat wij elders al getankt 

hadden en (dus) bij hen alleen maar de bus wilden laten schoonmaken. De bus wordt ’s middags 

weer naar Enter gebracht.  

De lichten van de aanhanger deden het in de nacht niet. Wij konden dit gelukkig snel verhelpen, 

maar het is nog wel raadzaam dit nog eens goed na te kijken. 

Met zijn vieren kijken wij terug op een onvergetelijke reis, met veel mooie contacten, goede 

gesprekken en een hoop blije kinderen.  

 


