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Az Almere-Amersfoort-Heerenveen-Leeuwarden-Groningen- Assen- Steenwijk-Kampen és Zwolle
környékén élő magyar protestánsok gyülekezeti híradója.
Közreműködtek:
A „Zwollei Harangszót” a Presbitérium megbízásából
szerkeszti: dr.Hermán M. János és Szomor Attila. –
Közreműködtek: Bujtás László, Hermán Zsuzsika, Németh
Piroska, Szabó Zsolt Tamás, és Urbán Ákos.

A tartalomból:
A Zwollei Magyar Református Egyházközség hírei – Húsvéttól
Pünkösdig – Németh Piroska búcsúzik – Hadiárvák
karácsonya: Pécs, 1915-1917 – Bogdán Zsolt interjú – Békefy
Lajos: D. Bonhoeffer mártíriuma – Hermán M. János:
Mendlik Oszkár – Isky Ibolya: Lucskay Erzsébetről

A 2020-as szolgálati rend az egyházközségünkben:
•Január 12-én volt az idei első magyar istentiszteletünk Zwolléban, délután 15 órai kezdettel, amikor dr.
Hermán M. János szolgált a Plantagekerk templomában.
•Február 9-én, szintén a Plantagekerk épületében,
szolgált nt. drs. Kelemen A. Csongor urki lelkipásztor
. Fellépett a Hágai Magyar Kórus. Vezényelt Kovács
Kata karnagy. Pacsura Dávid KCSP ösztöndíjas testvérünk néptáncot tanított az alagsor egyik termében.
•Március 8-án Hermán M. János végezte a liturgiai
szolgálatot, Igét hírdetett Németh Piroska vallástanár.
Ezt követően Pacsura Dávid ismét néptáncra oktatta a
jelenlévőket.
•Április 13-án, hétfőn délelőtt, 11 órakor, Húsvét másodnapi ünneplésünk alkalmával – régi helyünkön,
a lutheránus templomban Igét hirdetett volna Hermán M. Rebeka. Az úrvacsorai liturgiát drs. Kelemen
Csongor és Hermán M. János vállalta, de a mostoha
idők, a járvány fenyegető hatása miatt ezek a szolgálatok elmaradtak.
Szomorú hír, hogy eltekintünk a május 10-iki magyar
istentisztelet megtartásától. Pillanatnyilag még nem
tudjuk, hogy miként viszonyuljunk a május 31-re kitűzött dátumhoz, amikor gyülekezetünkben vasárnap
du.15 órakor két ifjú konfirmál és reménység szerint
úrvacsoraosztás lenne.
Info: jhermanm@gmail.com, Tel: 038-4233247
refistentiszteletzwolleban
Honlap: https://zwolleireformatus.wordpress.com/
Lelkipásztorok: dr. Hermán M. János és drs. Kelemen
Csongor Attila.
Presbiterek: Urbán Ákos gondnok, Rostás Kriszta,
Németh Piroska, Truczkai József és dr. Berta Balázs.
Diakónusok: dr. Berta-Érsek Réka, Bodor József és
Czimbalmos Klára.
Orgonista: dr. Robert Helder.

Május 10-re esedékes istentiszteletünk tehát elmarad,
Pünkösd ünnepére nézve pedig később jelezzük a
gyülekezés lehetőségét.
Olvasóinknak Áldott Pünkösdi Ünnepeket Kívánunk!
LEGYEN TOVÁBBRA IS AZ ISTENRE ÉS AZ
EGYMÁSRA TALÁLÁSNAK, A VÍGASZTALÁSNAK ÉS
A GYÓGYULÁSNAK AZ ÉVE A 2020-as ESZTENDŐ
Reméljük, hogy a nemzeti összetartozásért és a világ
békéjének az erősödéséért sokan imádkozunk! Isten
irgalmazzon, szünjön meg a járvány! A 2020 dec. 6-án
esedékes Kárpátmedencei Ref. Imanap tematikáját, Deo
Volente, a Kárpátaljai Nőszövetség készíti elő.

Pünkösd ünnepe. Csíksomlyói búcsú Ferenc pápa székelyföldi látogatása: 2019 jún. 1-én

A kalendárium szerinti búcsú időpontja szombaton,
2019 június 8-án volt. – A búcsú eredete: IV.Jenő pápa
1444-ben körlevélben buzdítja a híveket, hogy építsenek templomot és a munkában legyenek segítségére a
ferences rendnek. – Két évtizeddel II. János Pál pápa
romániai látogatása után ismét katolikus egyházfő érkezett az országba. Ezúttal nem maradt el a magyar
hívekkel való találkozás. – Idén az a legvalószínűbb,
hogy a zarándokok virtuálisan kapcsolódhatnak majd
be a búcsú eseményeibe.
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Aerdenhout „magyaros” temploma

A Szentlélek kiáradásának ószövetségi előképei: a törvény tábláinak átadása Mózesnek a Sinai hegyen és a
Noé bárkájának galambja. A Szentlélek galamb képében
szállt le Jézus megkeresztelkedésekor a mennyből. Ezzel
a szimbolikus ábrázolással az aerdenhouti Pádovai Szent
Antal templomában is találkozhatunk, ahol a templombelső díszítése magyar művész terve alapján, magyar
festő kezétől származik.

Aerdenhout községben, a Sparrenlaan 9 sz. alatt épült
1922-ben a St. Antonius van Padua nevét viselő
„noodkerk”, fordítsuk szükséghelyzetben épült templomnak, amelyet jellegénél fogva sohasem szenteltek
fel. Tulajdonosai 1953-ban felkérték a közöttük élő magyar képzőművészt, a nemzetközi hírnévnek örvendő
Mendlik Oszkárt, aki a
templom
olomkeretes
üvegablakainak a mintáihoz és színeihez igazódva,
tervet készített a belső
gerendázat és az úgynevezett keresztkötések
díszítéséhez. A kivitelezés Mendlik egyik tanítványának a műve, úgy
tudjuk hogy Gyermek
Istvánnak a munkája.

Szakemberek osztoznak a díszítések találó látványában,
egyöntetű véleménnyel mesterműnek tartják. (A hívek
között volt olyan, akinek első látásra az indián színek,
másoknak a fűzött kolbász jutott az eszébe, de Bosch
lelkész, az akkori plébános egyből lezárta a vélekedési
különcködést: „De pastoor vindt het wel mooi. Amen.”
Ismételjük a jó ízlésű pap megállapítását: Tényleg szép!

Mendlik Oszkár (1871-1963) híre, neve...
Jóllehet holland feleségével 1900 óta éltek az
aerdenhouti, saját építésű házukban, az „Erdőlakban”,
mégis, csupán 1948-ban vette fel a holland állampolgárságot, mert már csak akadály lett volna a magyar útleveléhez való további ragaszkodása.

Hollandiai honosítása alkalmával így rögzítették az adatait: Mendlik Oskar Johan Alfred, aki Radváncz nevű
helységben (Ungvár mellett) született 1871 jún. 23-án.
Édesapja, Mendlik Ferenc, pécsi származású tudós tanár volt, arisztokrata származású édesanyjának a neve:
Mária von Pálffy. Sikeres budapesti képzését követően,
római tanulmányútja alkalmával megismeri és feleségül veszi a korabeli szobrászat kitüntetett művelőjét, az
Amsterdamban 1873 jún. 2-án született Mijnssen Julie
Auguste Caroline művésznőt. Eskővőjük tanúja, Kunffy
Lajos az alábbi képet festi a bretagnei népviseletbe öltöztetett, mélyen hívő házaspárról:
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Kunffy Lajos: A bretagne-i tengerparton, 1898
Híresek a portréi, tengerek, óceánok ihletett festője.
Munkásságáért itthon, de külföldön is többször kitüntették. A Képzőművészeti Társulat 1897-ben részesítette első ízben kitüntetésben, és a „Tengerparti temető”
című festményét Ráth-díjjal jutalmazta. Magyarországon 1909-ben állami kis aranyéremmel és Ferenc József-renddel jutalmazták 1912-ben. Egy későbbi kitüntetéséről is tudunk, amelyet a lexikonok nem említenek:
1933 aug. 17-én Horthy kormányzó jóváhagyja Mendlik
Oszkárnak a II.osztályú Magyar Érdemkereszttel való
kitüntetését. Ugyanazom évben, 1933-ban Hollandiában életműdíjat kapott: Orde van het Gouden Kruis
van Verdienste – commandeur fokozattal. Korán,
1932-ben elhunyt feleségét 1916-ban örökítette meg:

Egyik önarcképe 1941-ben készült:

Mendlik Oszkár, a pécsi háborús árvák angyala (1915-1916-1917)
Minden forrás kiemeli Mendlik Oszkár emberbaráti szolgálatait, becsületes tartását a német megszállás
idején, segítőkészségét az elesettek irányában. Elérhető
publikációit olvasva, megállapíthatjuk, hogy íróként is
megállja a helyét. Műveltségéről, klaszikus tudásáról is
közismert volt. Paksy János nyug. lelkipásztor testvérünk, maga is tehetséges festő, számos történetet gyűjtött össze Mendlik Oszkár aerdenhouti éveiről, ő mutatta meg nekünk a hírneves Erdőlakot és szívesen beszélt
Mendlikék gyermekeiről és unokáiról, akik valamennyien tehetséges művészek, illetve tisztelt tagjai a holland
társadalomnak. Még mielőtt 1920-ban teljes erejével és
fontos ismeretségi hálozatával bekapcsolódott volna a
gyermekvonatokkal érkező magyar kicsinyek felkarolásának az ügyébe, ő már egymagában cselekedett, több
festményét is pénzzé tette és igyekezett örömöt szerezni
a pécsi hadi árváknak. Nagyapja Mendlik János, 47 évig
volt pécsi tanító, nagybátyja pécsi plébánosként hunyt
el, egyik nagybátyja azokban az években pécsi rajztanár és pécsi magántanítónő volt a nagynénje. Tehát első
kézből ismerte a gondokat és 1915 decemberében tizenkétezer, 1916-ban pedig húsz ezer koronát küldött a
polgármester kezéhez, hogy az árva gyermekeknek és a
rokkantak gyermekeinek ajándékcsomagokat állítsanak
össze. Gondos odafigyelését tanítani kellene:” 1916 januárjában egészen pontosan 417 gyermeknek adtak át
ajándékokat a városházán az adományból. Az ünnepélyen az érintetteken kívül minden városi nagyság megje-
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lent, élükön Nendtvich polgármesterrel. A kis csomagok
mellé az édesanyáknak ajándékutalvány is járt, amivel 1
kilogramm zsírt és 1 kilogramm szenet lehetett vásárolni.” – Második körben 1916 decemberében nyolc ezer
koronát küldött és levelet írt a város hölgyeinek, hogy saját forrásaikból pótolják a rászorulóknak fontos segélyt.
Úgy is lett, az asszonyok több mint 300 gyermeknek
varrtak ruhát, vagy vásároltak cipőt. Mendlik Oszkárél
jótékonysági vitézkedése nyomán 1917 karácsonyán is
több száz pécsi gyermeknek örömszerző csomag abban
a fájdalmas világban. –- Végül, az idei év aktualítása miatt is, utalunk arra a magyar nemzeti ajándékra, amely
Vilma királynő 25 éves trónralépése alkalmával készült
a „Holland Magyar Szemle” szerkesztőségének a közbenjárásával, és amelynek hivatalos átadásakor (Paleis
Noordeinde, 1923 dec.21-én) Mendlik Oszkár is jelen
volt Hágában, dr. Antal Géza református püspök, Adele
Opzoomer (Antal Géza felesége, írónő), dr. Kállay László teológiai professzor, Adamóczi Ambró Ferenc magyar
diplomáciai ügyvivő , W. Wendelaar úr, valamint ennek
magyar felesége, szül. Baár Jolán társaságában.
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városába, onnan újra Németországba, végül pedig Hágában köt ki. Hollandiai tartózkodásának a részletei és
politikai kapcsolatainak a háttere még feltérképezetlen.

Bánffy Miklós szobra Sopronban, állítva 2013
Vonaton, 1919 augusztusában tér haza, hosszabb bécsi
tájékozódás után. Elképzelhető, hogy a Mendlik Oszkárral való viszontlátás az egyik nevezetes holland festő révén jött létre. Az aerdenhouti látogatást az „Erdélyi
Helikon” hasábjain rögzítette (1931/1-p.249-250.) Nem
tehetjük, hogy olvasóinkat megfosszuk a Bánffy Miklós virágmezős holland élményétől. A továbbiakban az
erdélyi polihisztor zseni és életművész 1919 áprilisában
fakadt benyomásait olvassuk.

BÁNFFY MIKLÓS: EMLÉKEIMBŐL Haarlemen át Aardenhout-ba

A A gödöllői Nagy Sándor által tervezett, Róth Miksa
műhelyében és Gyermek Lászlóval közösen kivitelezett, úgynevezett Magyar ablak (1923) a holland
királyi palotában (Koninklijke Verzamelingen Den
Haag)

Mendlik Oszkár és Bánffy Miklós találkozása 1919 tavaszán
Bánffy Miklós úgy került Hollandiába, hogy Bethlen István és más felelősen gondolkozó politikusok kérésére,
akik nem nézhették tétlenül az ország összeomlását, elindult Angliába, hogy felvilágosítással szolgáljanak a háború utáni helyzetről. 1918. december 31-én Bethlen István
megbízásából indult nyugatra, hogy a győztes hatalmakat
felvilágosítsa a valóságos magyarországi helyzetről („Akkor még azt hittük, hogy ez érdekel valakit odakünn”). Van
aki úgy fogalmaz, hogy nem hivatalos magyar békeköveti küldetéssel kelt útra. Kevés pénzzel indult, Bécs, Berlin
útvonalon sokszor éhezve, hajón érkezik Koppenhága

„Úgy hiszem ez időre esik első kirándulásom Haarlemen
át Aardenhout-ba, hova Mendlik Oszkár hivott, ki véleményem szerint a ma élő tengerfestők vagy tán minden idők tengerfestői között a legnagyobb. A látogatásra
utóbb reátérek; elsőben azonban el kell mondjam azt az
élményt, amely első odautazásomhoz fűződik. Részben
mert szeretem azt ismét fölidézni, részben azért is, mert
azt hiszem, minden szépetszerető embernek szolgálatot
teszek vele, ha mint valami Cook-ügynök bekonferálom ezt az elég ismeretlen gyönyörködési alkalmat, mely
Hollandiában április közepén kínálkozik. Utam ugyanis tulipánszüret idejére esett. Ez a három nap, midőn a
tulipán mezőkön lemetszik a virágokat, hogy a hagyma
kifejlődjék. Leyden-ig vonaton, onnan az országúton
haladó villamoson utaztam. Elsőben a régi egyetemi város öreg falain túl néhány hosszú „polder”, — tengervíz
tavak, melyek valószínűleg az egykori erődítések védőárkai lehettek. Majd sós mezők tehenekkel. Aztán az
út egy hirtelen fordulatánál váratlan kép! Széles síkság.
És ameddig a szem ellát, csupa legrikítóbb szín egymás
mellett. Hosszú négyszögök, egyik piros, másik sárga,
a következő rózsaszín vagy bíbor. Az egész vidék mint
valami óriás sakktábla, melynek minden kockáját a tavasz-isten tündöklő színűre varázsolta volna. És széltében mindenfelé a tulipán kertészek családostól, — kinn
van ilyenkor apraja nagyja, — a virágokat metszik le. Az
út mellett, az úton mindenütt gyerekek, leányok, mindeniknek óriási virágfűzér a vállán, korona a fején, — még
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a jámbor fekete-tarka tehenekre is jut virágőv, koszorú,
— a szekeres-lovakra, azokra is, a sürgöny póznák is befonva, a drótokra is földobva. Mindenütt ez a pompázás,
ez a színorgia, ez a pazarság, mely nagy vérgarmadákát
dob az útra az árok tetejére, ami mind-mind a leggyönyörűbb virág, végigszórja a síneket, beszór mindent
pazar prédasággal, mintha a kikelet tündére be nem
tudna telni a szépség ajándékozással. — Pöttömnyi gyerekek botorkálnak a virágpalástjaikban, szép üde, szőke
lányok nagy bokrétákat kínálnak kacagva és az ember
után dobják, ha tréfálkoznak velük. — Olyan ragyogó
és pompázatos ilyenkor ez a közel húszkilométeres utazás, hogy az ember midőn beér Haarlem-be, azt hiszi,
hogy megvakult, midőn hirtelen szürke színtelen házakat lát. Valóban, aki teheti, nézze ezt meg, feledhetetlen élmény ez. A tulipán főváros még azzal is tetézi a
virág-aratás szenzációját, hogy ilyenkor rendezi meg a
nemzeti virágkiállítást, hol az uj fajta tulipán-alkotások
versenyeznek egymással. Egyetlen új ruhájú virág kapja
meg az az évi nagy¬arany érmet. Üvegcsarnokban vannak kiállítva, sok más növényekkel körülvéve, azaleák
rododendrónok, jácintok körén belül. Ott áll közbül egy
domb, melyen a versenyző újdonságok emelik a kelyheiket merev vagy hajlékony szárakon. Némelyikét már
nem is hinnéd, hogy tulipán olyan bolondos alakú, vagy
olyan váratlan zománcú.
— Midőn ott jártam, a Tulipán nagy-díjat olyan sötétbíbor virág nyerte, hogy a szirma majdnem feketének
látszott; keskeny, nagyon hegyes szirmok, melyekre,
mindegyikre, akár egy-egy gyilkos tőr-pengére a hegyétől vissza és az élein keskeny vércsík íródott, mintha mindegyiket épp ebben a percben szakították volna
ki valami halálos sebből. Gyönyörű, gonosz virág volt,
dölyfös, illattalan és idegenül ágaskodott a hideg halványzöld nyílegyenes szárán.
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Mendlik Oszkár műve a marosvásárhelyi Bernádygyűjtemény tulajdonában 1913 óta.
És így festett. Megfestette a tengert, mikor még távolról, csak a láthatáron jelentkezik a közeledő orkán.
A szín-változását a haboknak az erősödő hullámveréssel, a növekvő zivatart és végül a tombolás tetőfokát, midőn már a szél ereje olyan vészesen leteperi, lenyomja
a hullámokat, hogy csak óriási sárga-szürke dombok
görbülnek egymásba, hajolnak öblösködve vagy ducolva
és minden hab nélkül, minden tajték nélkül leigázva rohannak el a szélvész leszorító tenyere alatt.
— Azt hiszem soha senki ezt így meg nem festette! Ha
az ember belegondol abba, mit jelent az tengeri viharban
odakötve lenni egy vaskorláthoz, mikor a tenger végigsöpri a fedélzetet minden hullám¬hegynél, valóban bámulni lehet a művészi alkotás mellett az embert, ki ilyen
áldozatot vállal, ilyen szenvedést magára vesz.”

Haarlemtől csak néhány kilométer Aardenhout. Szép
tölgyfaliget közepén áll a Mendlikék villája. Roppant
kedvesen fogadtak. Olyan meleg magyar vendégszeretettel, úgy éreztem magam mintha valahol otthon volnék vendég, boldogabb időkben. Mendlikkel az is ös�szefűzött, hogy ő is Székely Bertalan tanítványa volt. Ö
is annyira nagyrabecsülte azt a nagy mestert, kit annyira
félreismertek, hátraszorítottak egész életén át.
— Mendlikné szobrászművész. Nagyon tehetséges és
kedves. Megtisztelt azzal, hogy egy kis agyagfejet mintázott rólam, melyet azután nekem adott kedves emlékül.
Nagy örömöm van ma is benne.
A főszenzáció Ardenhout-ban azonban Mendlik tengeri képei voltak, és legfőképpen az olaj vázlatai, melyeket közvetlenül természet után festett. Volt különösen
egy sorozat, melyet legutóbb az Atlanti óceánon vetett
kartonra, midőn egy hollandi hajón Rotterdamból NewYorkig hajózott és vissza; kiszállás nélkül, mert mint
„háborús ellenségnek” sehol sem engedték meg, hogy
partra léphessen.
— Nagyon nagy viharba kerültek és ő megfestette a vihart. A parancsnoki hidhoz köttette magát, hogy le ne
sodorja az ár.

Adriai halászat

Þ
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Reményik Sándor: Magunkba le
Dr. Imre Lajosnak
Vedd a lámpát, magunkba szállunk – Nincs ezen kívül más szállásunk.
Magunkba szállunk: ez most minden, A külvilágban
semmi sincsen.

Tartsuk egymásban a lelket!
Bogdán Zsolt András, a Kolozsvári Állami Magyar
Színház Jászai Mari-díjas művésze, aki március 15-én
a legjelentősebb magyar művészeti állami kitüntetésben részesült, válaszol a Kolozsvári Katolikus Rádió
riporterének a 7 plusz 1 kérdésére...

A külvilág rémek világa. Te is árva vagy, én is árva.

1. Mi jót hozott az életébe a vesztegzár?

A külvilágban kockázat van A legártatlanabb szavakban.

Sok mindent. Szabadidőt, amire annyira vágytam már.
Tapicskolást, naphosszat időpocsolyákban mezítláb
a családdal. A csend-dögönyözést. A furdalás nélküli nagy semmittevéseket. Sok-sok parányi, csilingelő
nevetést, közös filmnézést, olvasást. A rácsodálkozást,
hogy milyen törékeny az ember, hogy milyen kemény.
A részvétet, az együttérzést a szenvedés iránt. A felismerést, hogy imént még térdig gázoltunk kis privátszabadságokkal bevetett táblákban s most, hogy lekaszálták, mekkora terek nyíltak meg előttünk. Jól látni
a szemközti domboldalon az Istenembert, ahogy viszi
felfelé a keresztjét érettünk. Az örömet, hogy az Élet él,
s a reményt, hogy bennünk is élni fog. És végül a készenlétet, az odaadást, hogy ha hívnak, menni tudjak.

A külvilágban kémek lesnek – Lélegzetünkre is fülelnek.
Vedd a lámpát, magunkba térünk – Nagy a vétkünk:
az emberségünk.
Magunkba még mélyebbre szállunk: Nagy a bűnünk:
a magyarságunk.
Nyáj-néppé nem akarunk lenni, Iszonyú mélyre kell
hát menni.
Idegenné nem tudunk válni, – Hát minden tárnát fel
kell tárni
Ahol még érc van: emberi s magyar, Hová le nem hat
semmi zivatar.
Lassan megszűnünk írni, sírni, Segítségül bárkit is
hívni.
Nemzet-forgácsot, csillag töredéket: Minket ugyan
kicsoda ért meg?
Vagyunk kétféle értetlenség, Mennyegzőkön külhoni
vendég.
Ki nem elégít semmi ország, Egyedül ez a mély
mennyország.
Vedd a lámpát, magunkba térünk, Nincs külvilágban
menedékünk.
Érzed? réteg réteg után szakad, Omlik be tétova léptünk alatt.
Ez még mind rögös, érzéki világ, De mi megyünk,
mind mélyebbre tovább.
Ahol már csak a Lélek lelkesít – Megyünk, meg nem
állunk az Istenig (Budapest, 1939. november 4.)

Þ

2. Mi volt az idei húsvét legkiemelkedőbb momentuma?
A nagyszombat esti, húsvét vigíliai gyulafehérvári
szentmise, a feltámadás öröme.
3. Mit sajnál, hogy nem tett meg a járvány „kitörése”
előtt? Azt hiszem, minden tőlem telhetőt megtettem.
4. Mi a legutóbbi hála-morzsája?
Hálás vagyok, hogy lélegzem, hogy kedvemre teleszívhatom a tüdőmet levegővel. Hálás vagyok úgyszintén,

Þ
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hogy gyerekeim, családom, szeretteim, barátaim, ismerőseim is ugyanezt megtehetik.
5. Mitől fél, amikor fél?
Attól, hogy célt tévesztek, hogy lámpásomból kifogy az
olaj, hogy szemhéjam elnehezül s elalszom a várakozásban, a virrasztásban.
6. Mi a legnagyobb öröm, ami az eltelt 24 órában érte?
Hogy e kérdésekre nyugodt lélekkel válaszolni tudok.
7. Mit vár, mit szeretne a járvány megszűnése után önmagától, a környezetétől, a világtól?
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Böjti szelek, avagy utolsó bibliaóra
Rotterdamban
Istenszimbólumok a Bibliában Némethné Scherman
Piroska Mária
Az összejövetelnek a „Tavaszi szél vizet áraszt” nevet
adtam, mivel a szél és a víz szimbóluma, nemcsak a természetben, a népi költészetben, nagy magyar költőink
írásaiban jutnak szerephez, hanem a bibliában is különös jelentést hordoznak. A böjti időszakban, tavasszal,
amikor a forradalomról is megemlékezünk, fontos ös�szekötő szerepet tölthetnek be gondolatainkban ezek
között az események között.

Hogy a közöny vakolata lepattogjon rólunk, hogy úgy
tudjunk embertársunkra nézni, a világ bármely pontjáról származna is, olyan féltő aggodalommal, részvéttel,
olyan szeretettel, mintha önmagunkra néznénk. Mintha
bennük a magunk életét féltenénk.
+1. Mit kérdezne most a Feltámadottól, ha megjelenne ön előtt?
Semmit. A kérdés kiszáradna ajkamon. Hagynám, hogy
csendben megeredjen bennem az eső, leborulnék a sárba, amelyből vétettem, s imádnám.
Felhő-tűz-szél
Március 13-án tartottuk az utolsó bibliaórát Rotterdamban. Napokkal korábban megbeszéltük, hogy még ezt az
alkalmat megtartjuk, mert ki tudja, hogy lesz-e még lehetőség a személyes találkozásra.

Felhő-víz-szél

Nagy örömömre, egy régen látott kedves anyukát is köszönthettünk körünkben, a kislányával. Az ezt megelőző
alkalommal istenképekről beszélgettünk. Mivel akkor is
és most is, gyerekek is részt vettek az alkalmon, igyekeztem hozzájuk is igazítani a témát és annak feldolgozását.
Gyermekéneket tanultunk, barkácsoltunk.
Az egyik legérzékletesebb példát arra, hogy Isten milyen,
Mózes történetében láthatjuk. Isten meghallja népe nyomorúságát, szabadítást küld, gondoskodik róluk, vezeti
őket. Nappal felhőoszlop, éjjel tűzoszlop képében.

Szabó Emőke, Nagy Zsófia és Németh Piroska
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A felhő azért is jó szimbólum, mert ahogy Isten is Atya, Fiú,
Szentlélek, egy Isten, mégis három megjelenési formája van,
úgy a felhőben is a víz mindhárom halmazállapota megtalálható, folyékony, víznemű, légnemű halmazállapot.
Arról is volt szó, hogy Isten nem látható, de Jézusban, emberré, láthatóvá, megismerhetővé,
megfoghatóvá,
követhetővé
vált.
A mostani alkalommal, pedig tovább figyeltük a
hasonlóságot a zsidó nép pusztai vándorlása, Istennel való ismerkedése és a mi életünk között. Két
ószövetségi történetet vettünk. A keserű víz édes
lesz Márában és a rézkígyó történetét. Mindkét történetben Jézus kereszthalálára való utalás történik.
Mindkét történet egy-egy hatalmas szabadítás után
olvasható a bibliában. Isten csodát tesz, megszabadítja a népet az ellenségtől, és a nép mégis, amint valami újabb próbatétel következik, elveszti a fejét, zúgolódni kezd, elcsügged. Ahogy rosszabbra fordul az
idő, jönnek az esős szeles napok, amihez itt Hollandiában nagyon jól tudunk kötődni, mi magyarok különösen is hajlamosak vagyunk keseregni. Pedig a
felhős, esős, szeles napok nemcsak rosszat hoznak.
A böjti időszakban, ahogy a szél letördeli az elhalt ágakat, ahogy az eső tisztára mossa az utakat, úgy minket
is Isten Lelke megújulásra, megtisztulásra, a gyermeki
lelkülethez való visszatalálásra bátorít, ösztönöz. Az
Újszövetségben Jézus, a János evangéliumában számos
helyen párhuzamot von a pusztai vándorlás szereplőinek lélekábrázolása és saját kora zsidósága jellemvonásai között. Talán azért is, hogy találjon velük közös
nevezőt, egyfajta régi ismert példát, amin keresztül úgy
tudja megfogalmazni jövetele célját, hogy mindenki
megértse. Ahogy az Ószövetségben, úgy az Újszövetségben is egy a fontos, Jézusra, mint megváltóra, mint
éltető vízforrásra, mint gyógyítóra tekinteni. Ahogy
az ószövetségi, valamint az újszövetségi időkben, úgy
manapság, a mi életünkben is rengeteg bizonytalanság,
kilátástalanság, félelem, nehéz helyzet van, amiből mi
nem látjuk a kiutat, gyógyulást, de Isten Lelke, ami Víz
és Szél, fel tud emelni, meg tud tartani, kiűzi a félelmet,
letördeli a bizonytalanságot, elfújja a kétségeinket, elmossa a bánatunkat. Megszabadít a bilincseinkként ránk
nehezedő terhektől és szabaddá, boldoggá tesz. Az az
ének is erről szólt, amit tanultunk:

1. Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?

Ha te Jézust követed, / akkor leszel boldog,
Akármerre visz utad, / véle jó lesz dolgod.
Esik eső, fúj a szél, / vihar tombol,/ mégse félj, /Ő visel Rád
gondot.

Ick ben den swaren boom die u had overlaen,

Az alkalom kötött részét, közös imádsággal és a Heidelbergi
Káté első kérdés-feleletének felelevenítésével fejeztük be.
Utána még báboztunk, bújócskáztunk és hideg meleg
játékot játszottunk. A felnőttek pedig tea és sütemény
mellett, a következő hetekről, hónapokról beszélgettek.

De bloet-bedropen croon die uwen schedel droech:

Az, hogy testestől-lelkestől – akár élek, akár halok –
nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és
Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok.
aki az Ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított.
Úgy megőriz, hogy mennyei Atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le fejemről,
sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia.
Ezért Szentlelkével bizonyosságot ad örök életemről, és
szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. /Heidelbergi Káté első kérdése és felelete./

Hágai Magyar Énekkar – Zwolle, Plantagekerk, 2020
február 9-én

Jacob Revius: Hy droech onse smerten
T’en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,
Noch die verradelijck u togen voort gericht,
Noch die versmadelijck u spogen int gesicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puysten,
T’en sijn de crijchs-luy niet die met haer felle vuysten
Den rietstock hebben of den hamer opgelicht,
Of het vervloecte hout op Golgotha gesticht,
Of over uwen rock tsaem dobbelden en tuyschten:
Ick bent, ô Heer, ick bent die u dit heb gedaen,
Ick ben de taeye streng daermee ghy ginct gebonden,
De nagel, en de speer, de geessel die u sloech,
Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.
/Over-Ysselsche sangen en dichten/
Ő hordta fájdalmainkat
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Nem, nem zsidó volt, ki megfeszített,
Sem árulód a tárgyalás alatt,
Uram, nem ők köpték le arcodat,
Nem ők csomózták rád a kötelet.
Nem hadfi ökle nyúlt ki a szegért,
s emelt pörölyt a zsoldos, vad kaján,
nem az vert átokfát a Golgotán,
Vagy kockázott a köpönyegedért.
Ó, Jézus, én, csak én okoztam ezt,
én lettem válladon a rút kereszt,
a fojtó gúzs, minden, mi téged ért,
A korbács, dárda, kalapács, a szeg,
a töviskoronád, vérző sebed:
ó jaj, miattam, az én bűnömért.
/Jacob Rervius (1586-1658) szonettjét Gerrit van Dijk
segítségével fordította Sinka Magdolna: 1928 – 2011/
Leo Elshout húsvéti üdvözlete
Kivánok néktek Boldog Húsvét ünnepeket, azzal az
énekkel, amelyet tavaly Németh Piroskaval énekeltem
a családi napon Wassenaarban: „Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek,
életet ajandékozott!”
Háromszor énekeltem el most a computer előtt néktek. Szép az újság! Most láttam először!! Leo (2020,
Wassenaar)
Húsvéti körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára
„Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen.” (Jn 15, 11)
Húsvétnak ezen a szent ünnepén tetszett az Istennek úgy
próbára tenni minket, hogy el kell engednünk mindent,
ami az ünnepi megszokás része volt. Most húsvétkor a
harangszó a televízió vagy az internet elé hívogat minket, az úrvacsorát nem a lelkész kezéből vesszük, elmaradnak az ünnepi köszöntések és kézfogások. Egyetlen
egy dolog maradhat most meg: a Krisztusban elnyert
szabadítás, s a Megváltó bennünk teljessé lévő öröme.
Így lehetünk mégiscsak gyülekezetben összegyülekezés nélkül, így lehet templommá minden otthon, s így
kapaszkodhat össze lélekben mindenki, aki osztozik a
húsvét örömében.
A húsvétot követő negyven napos felkészülési időszak
hasonlóan fontos, hiszen átéljük és megéljük a húsvét
csodáját, a feltámadás mindent átjáró örömét, azt a
teljes örömöt, ami a megváltott keresztyén emberek
ismertetőjegye. Húsvét a kezdete és a kiindulópontja a keresztyén ember örömének, hiszen az evangélium örömhír, a keresztyénség pedig az öröm vallása.
Ez az öröm nem holmi könnyed vígasság, nem evilági
„örömködés”, hanem a mi örömünk, a Krisztusban és
Krisztus által legyőzött szomorúság. Krisztusban elnyert új életünk, tőle kapott apostolságunk ennek az
örömnek a megélésére és hirdetésére hatalmaz fel bennünket, különösen is ebben az időszakban, szolgálva és
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könyörögve azokért, akik még nem ismerik a feltámadt
Krisztust és a megszabadított ember örömét. Tudva és
nem felejtve Megváltónk szavát: „…kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.” (Jn 16,24b) Az egyházi évben két nagyon fontos, kötött idejű felkészülési
időszak van. Mindkettő negyven-negyven napig tart.
Mindkét időszak középpontjában a húsvéti esemény,
Jézus Krisztus feltámadása áll. Az első negyven nap a
visszahúzódásnak, a befelé fordulásnak, a lemondásnak és az elcsendesedésnek az időszaka. Sok-sok imádsággal, bűnbánattal és böjtöléssel készül a keresztyén
világ, s benne mi, reformátusok is Krisztus halálának
és feltámadásának ünnepére.
Tiszántúli Református Egyházkerület - Dunamelléki
Református Egyházkerület-Dunántúli Református
Egyházkerület- Erdélyi Református Egyházkerület Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház
- Kárpátaljai Református Egyház - Királyhágómelléki
Református Egyházkerület - Szerbiai Református Keresztyén Egyház - Református Keresztyén Egyház
- Tiszáninneni Református Egyházkerület. A tíz egyházkerület nevében, a püspök és főgondnok testvéreink
aláírásával, 2020 húsvétján

Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége
HÚSVÉT ÜNNEPÉN - LÉLEKBEN
EGYÜTT
„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az
Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket,
miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.” (1Péter 3,18)
Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!
Húsvét ünnepe 2020 tavaszán rendkívüli módon köszöntött ránk. Templomaink zárva vannak, otthonaink
csendességében ünnepelünk, de lélekben és imádságban
mégis együtt lehetünk, hálát adva Istennek mindazért,
amit Fia halálában és feltámadásában nekünk ajándékozott: a megváltást és az örök élet ígéretét. Nyugat-Európa szórványmagyarsága között szolgáló lelkipásztorokra a nehéz időkben is nagy feladat hárul: őrállóként
vigasztalni, kitartásra buzdítani, erősíteni Isten népét,
pásztorolni a sötétség völgyén át, az ige útmutató és
erősítő magaslataira vezetni a hívőket. Ebben a missziói szolgálatban állva buzdíthatjuk, segíthetjük, támogathatjuk egymást, hiszen a nagy távolságok ellenére
a szolgálatunk célja egy maradt: Isten igéjét hirdetni
alkalmas és alkalmatlan időben. Ehhez a szolgálathoz
kívánunk minden lelkipásztornak, világi szolgálattevőnek, Isten országáért munkálkodónak erőt, kitartást, bölcsességet, áldást. Jó visszaemlékezni az elmúlt
évek találkozóira, mikor egymás hite által épülhettünk,
megoszthattuk gondjainkat és örömeinket egymással.
2020-ban a tavaszi találkozóink a koronavírus-járvány
miatt sajnos elmaradtak, de Isten kegyelmében bízva,
jó reménységgel vagyunk afelől, hogy 2020. szeptember
10-13 között a Zürich melletti Männedorfban (Svájc)
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megtarthatjuk a nyugat-európai magyar gyülekezetek
képviselőinek találkozóját és közgyűlését. Hordozzuk
együtt Isten előtt imádságban, hogy erre a várt találkozóra sor kerüljön, és szeretetben, jó egészségben újra
együtt lehessünk majd. – Befejezésként és áldásként
Péter első levelének üdvözlésével az őszi találkozás reményében küldjük ünnepi jókívánságainkat mindnyájatoknak! „…szórványban élő jövevényeknek, akik ki
vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint
a Lélek megszentelő munkája által az engedelmességre
és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem
és békesség adassék nektek bőségesen.” (1Péter 1,1c-2)
Isten áldása és megtartó szeretete kísérje mindnyájatok életét, tartson meg benneteket és szeretteiteket is jó
egészségben! – A Szövetség elnöksége nevében: MolnárVeress Pál elnök, Svédország; Jaskó Irén titkár,Anglia;
dr.Karvansky Mónika, Ausztria.

Szeretetkórház: A WJC elnökének köszönő
levele a felújításért
Levélben mondott köszönetet Orbán Viktor miniszterelnöknek Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus
(WJC) elnöke a budapesti Mazsihisz Szeretetkórház
támogatásáért és a felújításához nyújtott kormányzati segítségért; valamint azért, hogy a kormány - többek
között a magyar zsidó közösséggel összefogva - bátor
küzdelmet folytat a koronavírus-járvány ellen.
A WJC elnöke kiemelte: a budapesti zsidó kórház
egyedülálló és különleges intézmény közösségük és a
világszerte élő zsidók számára egyaránt. „Mivel az intézmény a régió egyetlen zsidó kórháza, létezése, valamint a személyzet és a betegek jóléte különösen fontos
számunkra. Heisler elnök úrral együtt éppen ezért külön szeretnék köszönetet mondani az idős embereknek
nyújtott támogatásáért, akik közt számos holokauszttúlélő is van” - hívta fel a figyelmet.
https://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/
a-zsido-vilagkongresszus-elnoke-koszonetet-mondottorban-v iktor nak-a-mazsihi sz-sz eretetkorhaztamogatasaert

Egy mártír teológus „karantén” pünkösdje:
Dietrich Bonhoeffer

Kereken 75 évvel ezelőtt történt, hogy az SS főparancsnoka (Heinrich Himmler) személyesen adott parancsot Dietrich Bonhoeffer evangélikus lelkész, teológus akasztására,
melyet 1945. április 9-én hajnalban a flossenbürgi koncentrációs táborban hajtottak végre.
Idén 75 éve, hogy Dietrich Bonhoeffer német evangélikus
lelkészt április 9-én a flossenbürgi koncentrációs táborban
kivégezték. A kiváló teológus így halt mártírhalált. 19431944 során keletkezett börtönleveleiből nagyon egyértelműen kiérezhető, mennyire vágyódott arra, hogy családjával és barátaival töltse az ünnepeket, így a pünkösdöt is.
Szüleinek 1943 pünkösdjén írt levelében így fogalmazott:
„Még pünkösdöt is egymástól elszakítva ünnepeljük, mégis különös módon jó alkalom ez a közösség ünneplésére.
Amikor ma hajnalban megkondultak a harangok, erős
vágyat éreztem arra, hogy istentiszteleten legyek. Úgy tettem, mint János Patmosz szigetén (Jelenések 1,9kk), s magamnak egyedül tartottam meg az oly szép istentiszteletet.
A magányt egyáltalán nem éreztem, annyira érezem, hogy
ti mindnyájan itt vagytok velem. És itt érzem azokat a
gyülekezeteket is, amelyekben korábban pünkösdöt ünnepelhettem. Már tegnap este óta jó néhányszor felmondtam
magamban Paul Gerhardt szép énekének a sorait: „Te az
öröm Lelke vagy...”, s hozzá vettem még a Példabeszédek
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könyve Igéjét: „A nyomorúság idején kiderül, hogy erős-e
az, aki annak mondja magát” (Péld 24,10). Aztán rálapoztam erre: „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az
Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Tim
1,7). És a különös nyelvcsoda története is nagyon megérintett (ApCsel 2,1-13). Az, hogy a babiloni nyelvzűrzavarnak, amikor az emberek nem értették már egymást, mivel
mindenki a maga nyelvét használta, vége szakadt, aminek
Isten beszéde vetett véget. Az a nyelvezet következett, amit
aztán mindenki megértett, s az egyház lett az a hely, ahol
ennek meg kellett történnie. Ezek mind nagy és igen fontos
dolgok”.
Bonhoeffer a börtönmagányban tökéletesen átérezte a lényeget: pünkösd valóban a közösség ünnepe, az egyház
születésnapja. Ezt az ünnepet ezért csak közösségben lehet
igazán megünnepelni. Akkor és ott neki a tényleges, fizikai
közösség helyett a lelki közösséggyakorlás lett a kenyere.
Mivel vigasztalódott? Érezte szülei még szorosabb lelki
jelenlétét, az egykori gyülekezetekét is, ahol elmúlt pünkösdökön szolgált. De a közösség nem csak horizontális,
szemhatáros volt, hanem éghatáros is. Hiszen Igék sorjáztak elő a lelkében, emlékezetében és szép énekek.
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1906-1945(német)/
Valójában magányában volt még egy vigasztaló eszköze:
a levélírás. Igazából kiírja magából a fájdalmas egyedüllétet, és így szerez feloldozó közösséget saját magának is.
Ez 1943 pünkösdjén volt. Két év sem telik el, s a levél írója
halott. De levele bizonyítja: a magány sem magány többé,
ha Istennel, az Ő Igéjével, a Bibliával, énekekkel népesítjük be különös helyzetünket.
Idén mi a koronavírus okozta önkéntes karanténeket lakhatjuk be hasonlatosképpen. Ezen a különös pünkösdön
töltsön el mindannyiukat áldott, szép pünkösdjeink emléke, s tudjunk úgy örülni, mint akiknek semmijük nincs,
mégis sokakat gazdagítanak. Mert velünk az Isten, és
Lelkét, evangéliumát nem lehet karanténba zárni! Ő meg
végképpen nem ezt akarja... Szerző: dr. Békefy Lajos

Felvidéki lelkipásztor is segíti a
karanténközpontban lévőket
A szlovák belügyminisztérium több városban is az állam tulajdonában lévő épületet alakított át a hivatalos
karanténközponttá, ahol a külföldről hazatérteket helyezik el tizennégy napos kötelező ottlétre.
Ilyen gyűjtőhely jött létre Nagymegyeren is, az erdőparkban lévő egykori pionírtábor épületében, amely a pénzügyminisztérium nyaralójaként, illetve továbbképzési
központjaként működik.
Ide kapott kihelyezést a Belügyminisztérium Ökumenikus
Lelkigondozói Szolgálatának munkatársa, Lucskay Erzsébet református lelkipásztor is.
Mikor érkezett az értesítés, hogy a koronavírus-járvány
miatt létrehozott nagymegyeri karanténközpontba helyezik át?

2. Ha gyötri, bántja szívünket a régi, És múlt napoknak terhe ránk szakad, Megrettent lelkünk vigaszodat kéri, Mit nékünk szerzett, Atyánk, szent Fiad.
3. S ha szenvedések kelyhét adod inni, Mely színig töltött, keserű s nehéz, Te segíts békén, hálával elvenni, Hisz áldva nyújtja hű atyai kéz!
4. És ha az úton örömöt adsz nékünk, Ha szép napod ragyogva ránk nevet, Biztasson, intsen sok nehéz emlékünk, Hogy életünket szenteljük neked!
5. A csend köröttünk mélyen szerteárad. Hadd halljuk azt a tiszta éneket, Amely betölti rejtett, szép világod, Hol téged dicsér minden gyermeked! /D.Bonhoeffer

Losoncon van a szolgálati helyem, de Tornagörgőtől
egész Nagykürtösig ér el a szolgálati területem. Református és protestáns rendőrök számára is biztosítjuk a
lelkiszolgálatot. Részt veszünk a Kerületi Krízis Stábok
munkájában, a rendőrségi pszichológusokkal együtt
igyekszünk elsősegélyt és lelkigondozást is nyújtani a sok
embert érintő baleseteknél, vagy a nagy katasztrófáknál.
Ökumenikus Lelkigondozói Szolgálatunk igazgatója részt
vett a belügyminisztérium válságstábjának a tanácskozásán. Ott merült fel az a kérés, hogy a mi szolgálatunk is
ki vehetné a részét a külföldről hazatértekről való gondoskodásból. Segédszolgálatunk hét lelkipásztorból áll, ebből
három lelkipásztort helyezték át a karanténközpontokba.
Engem, mivel nagymegyeri származású vagyok, az igazgatónk felkért, hogy egy evangélikus lelkésszel együtt segítsünk itt, a városban. A pénzügyminisztérium alkalma-
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zottai mellett, mi belügyminisztériumiak is ott vagyunk,
mert a karanténközpontok felügyelete esősorban ez utóbbinak a feladata.
Hogyan fogadta ezt az új szolgálati területet, ahol még
ha megfelelő biztonsági intézkedések közepette is, de
szorosabb kapcsolatba kell kerülni a feltételezett vagy
akár a koronavírus hordozójával?
Örömmel, mert rendőrlelkészként, csakúgy mint gyülekezeti lelkészként nagyon ritkán érkezik visszajelzés, hogy
jól szolgálunk-e. Itt az ember elvégzi a rá bízott feladatot, és többé-kevésbé tudja, hogyan teljesített. Félelmeim
is voltak, sőt vannak is ezzel a szolgálattal, hiszen feltételezett vagy akár vírushordozókkal kerülünk kapcsolatba.
Mi nők, édesanyák jobban féltjük az életet, s ha lehet, inkább kerüljük a veszélyt. Kisebb nagyobb félelem ott van
minden munkatárs szívében kimondatlanul
Mi a konkrét feladata?
Naponta háromszor védőruhában osztjuk az ételt, a vizet, kivisszük a szemetet. A karanténközpont megpróbál
különféle igényeknek is megfelelni. A normál ételek mellett ezért diétás és speciális diétásakat is kérhetnek az ott
tartózkodók. A feladatunkat az teszi nehézzé, hogy minél
kevesebb időt szeretnénk eltölteni a fertőzésveszélyes folyosón, miközben különböző csomagokat kell elhelyeznünk a
szobák ajtaja előtt. Egy nagymegyeri étterem főz a külföldről hazatelepítetteknek és az őket kiszolgáló személyzetnek, vagyis nekünk is, a minőséggel nagyon meg vagyok elégedve. Fizikailag is nehéz ez a munka, mert vizet
és ételt kell kihordanunk, illetve stresszes is, mert minél
hamarabb szeretnénk végezni a feladatunkkal.
Naponta hányszor találkozik az ott lévőkkel?
Naponta háromszor, illetve, ha orvosságra van szükségük,
akkor többször is. Mi szerezzük be a kért gyógyszereket.
Nálunk is, mint másutt is, először megpróbáltunk az ott
elhelyezettek más kéréseiknek is eleget tenni, de annyi
különféle és felelőtlen kívánság érkezett a részükről, hogy
azok teljesítése egy idő után megszűnt.
Milyen előírásokat kell betartani azoknak, akik kapcsolatba kerülnek az épületben elhelyezett személyekkel?
Az egészségügyi előírások szigorúak, bár igazából még az
sem ismert, mennyire, milyen intenzitással terjed a vírus.
Ezért mindenki arra törekszik, hogy minél kevesebb legyen a kapcsolat a központban lévőkkel.
Lelkileg hogyan viseli ezt a feladatot? Bár itt bizonyára
könnyebb szolgálni, mint a haldokló betegek között.
Lelkileg egész jól viselem, bár van bennem félsz, de a kálvini lelkület, teológia sokat segít. Hogy haldoklóknál fogunk-e szolgálni, azt nem tudom. Személyes véleményem
az, hogy nem. Láttam az olaszországi képsorokat: renge-
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teg beteg, haldoklók, túlterhelt orvosok. Olyan válsághelyzetben szerintem az orvosoknak inkább a terhére, mint
hasznára lennénk, de nem lelki értelemben gondolom,
hanem a kialakult helyzet miatt. Most fontos a megelőzésben sietni. Falun az a mondás járja, ha a pap jön, akkor
már késő. Hiszem, hogy közösen legyőzzük a vírust még a
kezdeti szakaszában.
Vannak-e félelmei egy-egy nap kezdetén?
Nem tagadom, vannak.
Hogyan kezdi egy-egy napját? Imádsággal, Bibliaolvasással?
Én mindig a nap vége felé közeledve szoktam Igét olvasni, imádkozni, itt is ezt gyakorlom. Mindenhová, ha lehetséges, magammal viszem kávéfőzőmet, és egy valódi
cream-coffee-val kezdem a napot.
A kötelező karanténban lévőket kell-e lelkileg is segíteni? Élnek-e ezzel a lehetőséggel vagy nem is tudják,
hogy lelkipásztorok is vannak a személyzet között?
Nem tudják hogy lelkipásztorok vagyunk. A karantén úgy
működik itt, mint a bibliai időkben a leprások telepein.
Messziről kiabálva jelzik, hogy kik ők. Mi is kiabálva vagy
telefonon kommunikálunk velük. Ez itt nem lelkisegély,
hanem vírus, járvány elleni segély.
Meddig lesz Nagymegyeren? Amíg működik ott a
karanténközpont, vagy egy idő után máshová helyezik
szolgálatra?
Nem tudom. Még két-három hétig biztosan, aztán attól
függ mit hoz a járvány és meddig tart. Ahová Isten állít,
ott kell teljes szívvel, becsületesen, nem mellet verve szolgálni.
Interjú: Isky Ibolya (Forrás: reformata.sk - http://www.
reformata.sk/mutat/6230/)
TRIANON - Apponyi https://pestisracok.hu/igyhangzott-100-eveapponyi-grof-trianoni-beszede/
Száz éve indult el az első vonat az „ígéret földjére”
http://www.reformatus.hu/mutat/16963/
Hermán M. János: Mgr.Knébel Miklós szolgálata
/1892-1949/, in: „Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél”, 2020/1, p.10-14. /A hírlevél letölthető: www.fritsvangaans.wix.com/ekt-den-haag /
Képíró Ilona emlékét kutatja a családja
A Hollandiai Magyar Szövetség címére érkezett az alábbi
levél, a kereséshez olvasóink szíves segítségét kérjük.
„ Tisztelt Szövetség! A segítségüket szeretném kérni. Nagymamám testvére (Képiró Ilona) a harmincas években Hollandiába ment férjhez, 1936-ban,
Wissenkerkében, Jan Aart van der Maas-hoz ment fe-
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leségül 23 évesen. Egy online talált cikk alapján úgy tűnik, hogy valamilyen egyházi csereprogramon vett részt.
Tudnának esetleg segíteni, hogy milyen program lehetett ez, hadd tudjak meg többet róla?
A cikk: https://www.de-bevelander.nl/nieuws/
algemeen/834970/passie-voor-peeland-van-sophiegaakeer-mooie-lucht- – Ilona 1911-ben született Kispesten, református családban nevelkedett.
Köszönettel, József Andrea”
IN MEMORIAM

Tisztelettel értesítjük mindazokat, akik ismerték és tisztelték, hogy elhunyt
Jan Reijnen tiszteletbeli konzul
(Loon op Zand, 3 febr.1927- Wassenaar, 4 apr. 2020)
Isten nyugtassa!
Tisztségeit a hozzánk érkezett szomorú jelentésből idézzük: „Oud-burgemeester van de gemeenten
Wervershoof, Oldenzaal en Heerlen. Voormalig Lid
Eerste Kamer der Staten-Generaal. Oud-Voorzitter
Bestuur ABP. Oud Honorair Consul van Hongarije.
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw; Officier
in de Orde van Oranje-Nassau; Ridderkruis van de Orde
van Verdienste van Hongarije
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Naptár nagylelkűen vállalta az európai egyházi adatok
és kapcsolatok közlését, de a valós igényeknek ők sem
tudtak eleget tenni egy valóban felelős és tevékeny európai szervezet hiánya miatt. A kísérletezéseket végleg
meghaladta az idő. A jelenlegi, mintegy egyháztörténeti esemény számba menő egyházi és magyar állami
támogatásokért Istené legyen a hála és a dicsőség!
https://reformatus.hu/egysegben/magyarreformatusok-vilagban/europa/
Szentegyházi Gyermekfilharmónia júliusra tervezett
zwollei és hágai fellépése elmarad.
Honlapjaik: www.fili.ro és www.fili.hu. – Haáz Katalin
nevében is igen köszönjük hollandiai barátaink értékes
felajánlásait.
Dr.Gábor Dzsingisz magyar származású holland
politikus, a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA)
tagja 2020 ápr. 19-én sugárzott beszélgetése a Karc
rádióban. Kérdez Pelyach Gergely. https://karcfm.hu/
archiv/alaphang-2020-04-19-0800-0900/
A Zwollei Lutheránus egyház lelkésze, Margo Jonker
várja híveiket, a magyar reformátusokat és az anglikán gyülekezetet. A képeket a felújított templomról
lásd a „Reformatorisch Dagblad” 2020 ápr. 23-iki
számában a Krusipunt” melléklet 10-ik oldalán. Az
interjút Jan van Reenen készítette.

Bibliaolvasó Kalauz – Igemagyarázatok https://

ONLINE ISTENTISZTELETEK: http://www.
reformatus.ro/online-reformatus-istentiszteletek.
html – https://reformatus.hu/mediumok/onlinekozvetitesek/magyarorszagi-gyulekezetek-onlinekozvetitesei/

reformatus.hu/isten-szolt/

Egyházközségünk bejegyzése Hollandia Kereskedelmi Kamarájának a nyílvántartásába

Fraternet-napiige A napiigék (visszamenőleg is)
elérhetők az evangélkus honlapon: http://www.
evangelikus.hu/oldal/a-mai-nap-igei
Ingyen nézhető filmek... http://filmarchiv.hu/hu/
alapfilmek/online-filmklasszikusok
SITER – húsvét hajnali szolgálat......
https://www.facebook.com/siteritemplom/
videos/233854047857314/
Paál Károly lelkész virágvasárnapi szolgálata 2020 ápr. 5-én https://www.facebook.com/
groups/1565898767001214/ és: https://www.
facebook.com/HollandiaiMagyarSz/
Van Bolhuis-Szabó Emőke lelkész igehírdetése a
goudai nemzetközi gyülekezetben, 2020 ápr. 19-én:
https://icf-gouda.com/thuis/
Köszönet a MORE Zsinatának a nyugati magyar református gyülekezetek szakszerű felsorakoztatásáért !
Hetvenöt évet váratott magára ez a hittestvéri szolgálat, amelynek hiányát bizony megszenvedte a külföldre került magyar hívek serege. Az amerikai Bethlen

Presbitériumunk határozata nyomán jogi személyként jegyeztettük be a Zwollei Magyar Református
Egyházközséget. Gegevens Kerkgenootschap: RSIN
860184420. Activiteit: 94911- Religieuze organisaties.
Naam: Hongaarse Protestantse Gemeente Zwolle.
Zwollei Magyar Református Egyházközség.
– Pénztáros: Rostás Kriszta Timea, Zwolle. A bankszámla másik kezelője nt. Kelemen Csongor. A számlaszámunk: Hongaarse Protestantse Gem Zwoll NL46
INGB 0006 9360 50
Egyházközségünk tisztségviselői Lelkipásztorok: dr.
Hermán M. János (Zwolle) és drs. Kelemen Csongor
Attila (Urk). Presbiterek: Urbán Ákos gondnok, Rostás
Kriszta Timea, Németh Piroska, Truczkai József és dr.
Berta Balázs. – Diakónusok: dr. Berta-Érsek Réka, Bodor József és Czimbalmos Klára. Orgonista: dr. Robert
Helder.
„.....Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei” Ef.
5,1–14
Különös nyomatékkal tanít bennünket az apostol az
Efezusi levél fejezetein keresztül a keresztyén életvitelre.
Ma a sötétség és világosság ellentétpárja van előttünk,
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amely nem csupán természeti törvényszerűség, hanem
minőségi kérdés is. A világosság kiszorítja a sötétséget,
Krisztus a világ világossága, aki feltámadásával elűzte a
sötétséget, a halált, és ezek cselekedeteit. Húsvét reggelének reménykeltő fénye ragyog be bennünket, Isten irgalma és hűsége „minden reggel megújul” (Jer.Siralmai
3,23). /Pap Ferenc igemagyarázata/

és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,
új gyümölcs terem,
másoknak terem,
érik csendesen
erő, győzelem…
ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Az év Igéje 2020-ban:
Hiszek! Segíts a hitetlenségemen! (Mk: 9,24)

Március 8-án készült a zwollei Plantagekerkben
// A „Zwollei Harangszó” 2020/3 számának Németh Piroska, Téglásy Sándor, Urbán Ákos, Csanády Ágnes, Rostás Kriszta Timea, Kelemen Attila Csongor és Csohány
János volt a munkatársa, ez a fejlécről sajnálatosan kimaradt.// –
Urbán-Kátay Emőkének ápr. 24-én volt a születésnapja! Isten éltesse sokáig!
Malmöben élő drága Édesanyjának is jó egészséget kívánunk!
„Úrnak szolgái mindnyájan, áldjátok az Urat vígan!
Kik az Ő házában éjjel / Vigyázván vagytok hűséggel” Psalm.CXXXIV https://www.youtube.com/
watch?v=2Ok0iCGMn4o&vl=en

Túrmezei Erzsébet:

Ha nem teszek semmit sem
Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Most megnyugoszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyerek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
S míg ölel a fény

Egyházközségi munkanapló adatai a járványveszély
meghírdetése óta - – telefonos pásztoráció 52 alkalommal;
– családlátogatás utcai beszélgetés vagy ablak előtti jelentkezés módszerével Zwolleban, Joureban és
Emmeloordban élő híveink címén;
–- igemagyarázat éa úrvacsoravétel webcamerás felvétellel, tíz személy részvételével;
–- levelek és könyvek postai küldése több alkalommal;
beteg híveink címére virágot küldtünk.
A „Piroska Melléklet” anyagát 90 levél írásával gyűjtöttük egybe. Hermán M. János lelkipásztort többen is
felkeresték, un. küszöbön kívüli, vagy kerti látogatás
keretében és módjával....

Dsida Jenő: Menni kellene házról házra
Nem így kellene hűvös, árnyas
szobából, kényelmes íróasztal
mellől szólani hozzátok, jól
tudom. Menni kellene házról
házra, városról városra, mint
egy izzadt, fáradt, fanatikus
csavargó. Csak két égő szememet,
szakadozott ruhámat, porlepett
bocskoromat hívni bizonyságul
a szeretet nagy igazsága mellé.
És rekedt hangon, félig sírva,
kiabálni minden ablak alatt:
Szakadt lelket foltozni, foltozni!
tört szíveket drótozni, drótozni! Kolozsvár, 1930
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PIROSKA MELLÉKLET

Búcsúzik
Németh Piroska presbiter testvérünk, a hollandiai
gyülekezetek KCSP ösztöndíjas munkatársa
Németh Piroska egyike azon lelkes testvéreinknek,
akik a Kőrösi Csoma Program keretében „indultak
világgá”, hogy különböző országokban segítsenek a
hitélet és a magyarságszolgálat művelődési területén.
Társai a 2019-2020-as tanévben: Juhos Barnabás
(Hannover), Nyakas Gergő (Adelaide), Ratkovics
Petra (Brüsszel) és Varga Adalbert (Sydney). Németh
Piroska a zwollei gyülekezet presbitere és férjével,
Ádámmal együtt tevékeny támogatója a szervezésben
és az ügyek felkarolásában.
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megmaradjanak, nemcsak testileg, lelkileg, szellemileg
is. Egy ilyen háborús időszakban, nemcsak a testünk
szenved, éhezik, szomjúhozik, lelkünk és szellemünk,
mentális egészségünk is próbának van kitéve. Nagymamám többek között arról számol be, hogy versekkel énekekkel, matematikai feladványokkal táplálták magukat.

Piroska a családlátogatásaival, bibliaórák tartásával,
írásaival, konfirmációi előkészítő munkájával járvány
idején is jelen volt és van, amint az alábbi cikke is mutatja.

Krisztus feltámadt, mi is feltámadunk!
Húsvét előtt még személyesen vehettünk részt a Zwollei
Magyar Református Gyülekezetben, ahol Jézus tanítását
hallhattunk a mennyei eledelért való fáradozás szükségességéről.
Akkor még nem tudtuk, hogy mennyi minden borul fel
az életünkben.
Mi minden válik elérhetetlenné megvalósíthatatlanná,
mennyi dologról kell megtanulni lemondani, elengedni.
Igazán különös böjti időszakot élhettünk végig.

Jézus feltámadását is szűk családi körben, keresztyéni ősközösségekhez hasonló módon élhettünk az Úrvacsora
szentségével, bűneink bocsánatára. A régi idők rengeteg
olyan ünnepet, jeles napot ismernek, ami keretet, irányt,
célt, erőt és motivációt ad a mindennapok nehézségeihez.
Amióta bezártságban élünk sokszor eszembe jut, mind
az utolsó prédikáció üzenete, mind pedig a nagymamám
ostromnaplója. Abban is az, ahogy arról ír, 14 évesen,
hogy mivel töltötték a napjaikat, mi segítette őket, hogy

Húsvétra készülve Jézus hét szavát a kereszten osztottam meg az általam létrehozott kis csoportokban, illetve gyülekezetünk honlapján. Ezek a gondolatok,
mint aranymondások egész napon át elkísértek, erőt
adtak, és segítettek a gondolataimat felfelé és befelé irányítani. Az ember, és Éva is olyan, hogy mindig
új célokat, új motivációt keres, amivel lekötheti, elfoglalhatja, táplálhatja gondolatait. Jézus szavai kiválóan alkalmas célok és motiváló erő volt számomra.
A feltámadás utáni időszak szerintem a tanítványok
életébe is egyfajta légüres tér lehetett egészen pünkösdig, amikor a Szentlélek erejével telve hirtelen minden
világossá, egyértelművé, és nyilvánvalóvá vált. Helyére
került minden. Most, amíg a tanítványok átmeneti időszakban vannak, mi viszont egyszerre emlékezhetünk
a bibliai eseményekre, és tudhatjuk, hogy mint Isten
gyermekei, célt, erőt, hitet kapunk, de közben mi is valamilyen átmeneti időszakot élünk, már semmi nem a
régi, de azt sem tudjuk ehhez a helyzethez hogyan viszonyuljunk. Egyszerre élünk bizonytalanságban és
mégis van mi motiváljon, van cél, van végső ígéret. Én
is találtam magamnak egy ilyen kis célt és motivációt.
A tanítványságra nevelés szép feladatát. Nagyon megörültem, amikor Isten meghallgatta az imádságomat és
ötletet adott, hogy hogyan tudjam folytatni a gyerekek
között kezdett hitoktatói szolgálatot. A Szentegyházi
Germekfilharmónia kiadásában megjelent kis gyermekdalos könyvből osztok meg egy-egy dalocskát.
Mellé egy kis bibliai üzenettel, képekkel barkácsötlettel.
Kis kezdeményezésem közben kiegészült a jeles napokra
való reflexióval. Remélem, hogy ezek a gondolatok, énekek, kis barkácsötletek, keretet, motivációt és jó gondolatokat adnak a gyerekeknek és a felnőtteknek is.
Ahogy elkezdtem foglalkozni ezekkel az egyszerű, kis
énekekkel, csodálatos módon nyíltak ki előttem egyre
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mélyebb rétegei a dalokba rejtett népi bölcsességeknek,
érzelmeknek és végső soron elvezettek Isten szeretetéhez. A kis kezdeményezésem számomra is új megvilágításba került, amikor tegnap a Rotterdami Református
Gyülekezet bibliaóráján Jézus feltámadásába való hit
fontosságáról, mint végső motivációról volt szó.
Pál apostol a Korinthusiakhoz írt levelében, a reménytelen gyülekezeti erkölcsi visszaesés és hiábavalónak tűnő
fáradozás ellenére is megtalálja azt a célt, ami miatt mégis bizakodó tud lenni, a legkilátástalanabb helyzetben is.
Ez a cél a feltámadott Krisztusba vetett bizalom és reménység. – Ahogy Jézus testben feltámadt, ahogy zsengéje lett a feltámadottaknak, mi is fel fogunk támadni.
Vele leszünk együtt a mennyei királyságban. Van men�nyei király, van királysága, van végső cél, van végső motiváció. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.

Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta.
Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában,
hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az
Úrban. (I.Kor.15,58)
Zwollei Harangszó 2020/4–Lapzárta: 2020 ápr.29-én
A Zwollei Magyar Református Egyházközség Presbitériumának a megbízásából szerkesztette Hermán M. János és
Szomor Attila A Zwollei Harangszó korábbi számait a
www.zwolleireformatus.nl honlapon lehet elérni. Info:
www.zwolleireformatus.nl

Piroska a gyermekeikkel 2020 áprilisában
ka, Gergő és Marcell

: Rebe-
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Irgalmas samaritánus példájára mozdítsuk elő a vallási
közösségek, a diakónia új szervezeti formáit!
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Még megteheted ! Idén február végén határozatban
biztosította támogatásáról a Magyar Országgyűlés a
Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését a nemzeti régiók védelméről: https://eci.
ec.europa.eu/010/public/#/initiative vagy: https://eci.
ec.europa.eu/010/public/#/
Izsák Balázs SZNT-elnök bízik bene, hogy az Európai
Bizottság jóváhagyja a szervezők hosszabbítási kérelmét, és azt is, hogy a magyarság „nem hagyja válasz
nélkül” Klaus Iohannis román államfő magyarellenes megnyilvánulását: https://www.digi24.ro/stiri/
actualitate/klaus-iohannis-jo-napot-kivanok-ciolacueste-incredibil-ce-intelegeri-se-fac-in-parlament-psdse-lupta-ca-sa-dea-ardealul-ungurilor-129925

„Odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte
azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy
fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj
rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked” (Lukács 10,34-35).
Liszt Ferenc - 137. Zsoltár https://www.youtube.com/
watch?v=PKDzOgWgsls
PIROSKA MELLÉKLET Ne veszítsük el a reményt és
azt az új jövőképet, amely már a koronavírus okozta
válság utáni időre mutat előre! „Ne félj, mert én veled
vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal
támogatlak” (Ézsaiás 41,10).

Szóljanak a harangok június 4-én
Szóljanak a harangok! | keesz.hu
Magyar fiú videója nyert a koronavírusos kampányban
https://kotoszo.blog.hu/2020/04/23/kulfoldi_siker_magyar_fiu_videoja_nyert_a_koronavirusos_kampanyban
A Bázeli Zeneakadémia pályázatot hirdetett, melynek lényege egy olyan zenemű elkészítése, melyben köszönetet
mondanak a járvány idején frontvonalban küzdő embereknek, és lelki támogatást nyújtanak az érintetteknek.
Ez a vírus figyelmeztetés
https://reformatus.hu/kuldetesunk/hirek/ez-virusfigyelmeztetes/
Bagdy Emőkével a karanténba zárt mindennapokról
Az ima pozitív folyamatokat indíthat el a szervezetben
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https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2020/04/22/
tebenned-biztunk-eleitol-fogva-az-ima-pozitivfolyamatokat-indithat-el-a-szervezetben/
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Királyi születésnap 2020 április 27-én https://www.
youtube.com/watch?v=UAzU2LVjE0Q

Bálint Benczédi Ferenc püspök biztató üzenete
„Kedves testvérek! Keresztényi szeretettel köszöntelek
benneteket. Az elmúlt hetek és hónapok járványfertőzéses veszélye kemény megpróbáltatás elé állított bennünket.
Ami eddig életünk mindennapjainak tartalmat, értelmet, ízt, színt és hangulatot adott, arról kell most felelősségteljesen, öntudatosan lemondani.
Ez nem más, mint lecsökkenteni embertársainkkal a
kapcsolatot, távol tartani magunkat szeretteinktől, rokonainktól, barátainktól. Testileg, lelkileg mindenkit
megvisel, de Istenben bízó emberként bátorítalak és biztatlak, hogy ki kell ezt bírjuk, mert élni akarunk Isten
szépnek teremtett világában. Buzdítalak, hogy legyünk
egymásnak az őrzői, védői, találjuk meg a módját, hogy
segíteni tudjunk egymáson.

Ezáltal is igazoljuk, hogy Isten lelkét hordozzuk.
Ez pedig erőt ad, hogy a jósággal, segíteni akarással fegyelmezetten betartjuk az előírásokat, a tisztaságot.
Imádkozzunk, hogy ebben a kemény harcban orvosainkat, ápolóinkat, a rendre ügyelőket .
Isten gondviselő szeretete óvja, és mi fegyelmezetten
töltsük napjainkat.
A jó Isten segítsen!” – zárul Bálint Benczédi Ferenc , a
Magyar Unitárius Egyház püspökének az üzenete
‘Arany Lacinak’ van Sándor Petőfi (1823-1849) –
Sándor Petőfi: Daantje Hamster Posted on 30 april
2020 by Redactie Neerlandistiek. Voorgedragen door
de studenten en de docenten van de ELTE Vakgroep
Neerlandistiek te Boedapest. Bekijk deze video op
YouTube) https://www.neerlandistiek.nl/2020/04/
sandor-petofi-daantje-hamster/?fbclid=IwAR03abaRiK
vMiywxMS-cagQISX2GJqpZc98PrI3VpR0hQV5gKkF
HbBlv2Xc Beküldte: Gerrit van Dijk

Lieve Piroska,
Dankzij de Hongaarse Kerk te Zwolle, heb ik jou leren
kennen als een fantastisch mens. Iemand die zich inzet
voor de kerk, voor godsdienst in het algemeen, maar
bovenal als een erg begaan individu. Iemand die zich
graag inzet voor haar medemens.
Ook iemand die altijd een handje wil helpen. En
het maakt dan niet uit of het de kindernevendienst
is, of helpen met koffieschenken, de boel klaarzetten
voor de dienst of helpen met opruimen erna.
Je staat altijd klaar om even gezellig met iemand te kletsen,
en hoe serieus dingen ook zijn bijna altijd straalt er wel
een lach of glimlach van je gezicht.
Helaas is er door het corona virus een tijdje geen kerkdienst
geweest, en ik geloof dat het erg jammer is dat jou en je
gezin dit raakt, met name aangezien je zoon belijdenis
zou doen, en dit is uitgesteld voor onbepaalde tijd.
Jammer genoeg voor ons als gemeente, zit jou tijd in
Nederland erop, en ik durf te zeggen dat wij als gemeente
jou en je gezin enorm gaan missen.
Natuurlijk namens mij en de gemeente, wens ik je een
heel goede tijd toe, en hoop ik van harte dat we je in de
toekomst Deo volente nog vaak hier mogen verwelkomen.
God’s zegen, en alle goeds toegewenst aan jou en je gezin.
Namens de kerk en mijzelf,
Erwin Roos (Zwolle)
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Ouwsterhaule parókiája megtelt élettel: 1983-1988
(Piroskának egy bevezető történet, szeretettel: Albertje) Gerrit van Asselt lelkész távozása után másfél évig
nem volt lelkésze Ouwsterhaule és Scharsterbrug gyülekezetének, amíg váratlanul telefonált a volt lelkészünk,
Hans van den Horst, éspedig 1983 szeptember közepén: egy romániai lelkész, akit országában veszélyes
ellenségnek nyílvánítottak és üldöztek, ide menekült a
családjával. Állást keres és vagy Sint Johannesga vagy
Ouwsterhaule gyülekezete kellene meghallgassa. Öt gyerekük van.– A presbitérium, a lelkészt kereső bizottság és
a lelkészek köre (Ring) gyors tanácskozás után Pettinga
lelkész ajánlására megvárta a Zsinati intéző Elnökség
ülését (Moderamen van de Synode, Hervomde Kerk) illetve a jóváhagyási feltételeket. Miután 1983 szept 26-án
Hermán Mostert János lelkipásztor vasárnap este prédikált a templomunkban, a “Maranatha” nevű gyülekezeti
teremben a hívek egyhangúlag megválasztották.

Egyházközségünk

hívei

ekkor

összefogtak

és
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rendbetették a parókiát. A beiktatási istentiszteleten az
új prédikátorunk két kollégája szolgált, ők Kolozsváron
is tanultak: dr. G. Henk van de Graaf vlaardingeni, és
Frans Bos moordrechti lelkészekről van szó. Az 1983
dec.3-iki ünnepi eseményre a presbitérium meghívta az
akkori hollandiai magyar lelkészeket is, akik közül megjelent Végh József hágai lelkész a feleségével, továbbá a
rijnsburgi Cziria János. Heerenveenből Urbán Ákos és
Emőke. Erdélyből jelen volt Ferencz László lelkész, a mi
lelkipásztorunk unokatestvére, aki éppen Münsterben
tanult. Kelet-Európát járó csoportok képviselői is eljöttek, Hebe Kohlbrügge és a nővére, Hanna, megható esemény volt, áhítattal énekeltük az akkori énekeskönyvből a 313-ik dícséret szívbéli , idők feletti, 1566-ban
írott könyörgő verseit: 4.Open overal de poort,/
Heer, voor uw voortvarend woord,/
win elk volk met
stille kracht/ voor uw rijk, verdrijf de nacht! /
Erbarm U, Heer. 5.Geef geloof aan wie Gij zendt,/ hoop
en liefde, dat op ’t eind/
wat met tranen werd
gezaaid /
met gejuich mag zijn gemaaid. Erbarm
U, Heer. 6.Laat ons zo uw heerlijkheid/
zien in
deze donk’re tijd, /
opdat wij nu en voortaan/ trouw
U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer. 7.Alle
eer en macht en kracht /
worde,
Heer,
U
toegebracht;/ heel de mensheid stemme saam/
in de drieklank van uw naam./ Erbarm U, Heer. Új lelkészünk és családja révén egy másik világot ismertünk
meg, mert addig csak hírből hallottunk vasfüggöny
mögötti állapotokról. A hollandiai lelkészi képesítéshez szükséges volt a ”testimonium” megszerzése, ezután
1984 márc. 25-én véglegesen megerősítették a lelkészi
hivatalában, majd 1984 júliusától a presbitérium elnöke is ő lett. Fantasztikus idők voltak! A lelkészi család
életében is nagy változást jelentett a frízlandi gyökerezés. Gyülekezeti életünkben fellendült a családlátogatás,
a lelkipásztorunk a presbitereknek is a kezébe nyomott
egy füzetet és jegyzeteket készítettünk a lelkigondozói
munkánkról. Presbitériumunk címére 1984 febr. 6-án
egy megkeresés érkezett Hágából az ottani Végh József
gereformeerd lelkész részéről, aki a magyarok közötti
missziói bizottságnak volt az elnöke, és arra kérte a presbitériumot, hogy a templomaink épületében biztosítsuk
a frizlandi magyaroknak az istentiszteletek tartásának a
lehetőségét. Ezt jegyzőkönyvbe foglaltuk és 1984 márc
18-án meg is tartották az első magyar istentiszteletet,
amelyre a presbitérium meghívást kapott és Végh lelkész
is eljött. A havonta tartott istentiszteletek után a hívek a
parókián folytatták a beszélgetést. Magyar istentiszteleteik közül kiemelkedő volt a debreceni Kántus látogatása
1985 szept. 29-én, amikor Kocsis Elemér professzor prédikált és azt Hannie, a lelkészünk felesége tolmácsolta
hollandul. Hannieval mi egy életvédelmi női kört, egy
munkacsoportot hoztunk létre, rendszeresen találkoztunk, olvastunk, beszélgettünk. A gyermekeink is együtt
játszottak, a hatodik gyermekük, Johanna Zsuzsánna
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1986-ban született. Mi a férjemmel, aki állatkereskedő
volt, öt gyermeket neveltünk fel, 16 kisunokánk van és
most érkezik az első dédunoka. – Annakidején a férjem is tagja volt a gyülekezeti felügyelő bizottságnak és
együtt fogadtuk a látógatóba érkező erdélyi vendégeket,
akik közül Bandiékkal meg is barátkoztunk. Amikor a
Hermán Mostert család 1988-ban Heerenveenbe költözött, ott folytatták tovább a magyar istentiszteletek tartását a Nederlands Gereformeerde Kerk templomában.
– Mevr. Albertje Alkema – ten Hoeve, Ouwsterhaule

„Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál.”
(Róma 8,28)

Drága Piroska!

file:///C:/Users/GEBRUI~1/AppData/Local/Temp/
FOTOalbum-1.pdf

Jöveteled a hágai magyar református gyülekezetbe szinte
egybeesett a rotterdami és az amszterdami gyülekezetek
megalapításával. Így a kezdetektől velünk voltál a két új
gyülekezet megszervezésénél. Végigszolgáltad velünk a három gyülekezet között való állandó missziói utakat, s mindig lehetett rád számítani szinte mindenben. Az a sugárzó
evangéliumi lelkületed, amivel az örömhírt terjesztetted,
mindnyájunk szívében megmarad. Végtelenül hálásak vagyunk Istennek, hogy a hollandiai magyarokhoz vezérelt
téged és rajtad keresztül eljutott az evangélium újabb és
újabb emberekhez.
Olyan jó és harmonikus volt veled együtt
dolgozni, hogy most úgy tűnik, mintha már legalább
tíz-húsz éve együtt robotolnánk a diaszpóra magyarságáért. Pedig csak alig két év telt el azóta, hogy Hágában, Rotterdamban és Amszterdamban elkezdted a
gyermekistentiszteleteket, bibliaórákat, családlátogatást,
lelkigondozást, beszámolók írását, országos református
testvértalálkozó szervezését.

Búcsúzóul fogadd el tőlünk, e három gyülekezet lelkészeitől ezt a fénykép összeállítást.
Sok szeretettel,
Dr. Tóth Miklós, Van Bolhuis – Szabó Emőke és Paál
Károly nevében is,
Csanády Ágnes

Némethné Scherman Piroska – Kőrösi Csoma Program ösztöndíjasa – Hága, Rotterdam, Amszterdam
2018 - 2020

Kató Béla református püspök: ez az idő
nem tart örökké
Kedves testvéreim! Lassan elmúlt most már két hónap,
hogy ez a járvány ilyen súlyos helyzetbe hozott minket,
hogy be vagyunk zárva és nem tehetjük azt, amit szeretnénk. Azonban tudjuk azt, hogy ez az idő nem tart
örökre, és mi minden nap úgy állunk oda az Isten elé,
hogy Uram, vedd el rólunk ezt! De taníts meg, hogy mit
akarsz ezzel a bajjal ránk hozni, vagy általunk ebben a
világban elvégezni, és akkor úgy is felfoghatjuk, hogy ez
biztos érettünk van.

Munkád gyümölcsét itt hagyod nekünk, de szívből kívánjuk, hogy Magyarországra visszatérve folytasd áldásos
munkádat Isten dicsőségére. Isten vezesse továbbra is életedet, áldja meg minden léptedet!

Nekünk most oda kell figyelnünk mindenre, amit ez időszakban megérzünk és megtanulunk. Így tudunk ezáltal
másoknak is magunknak is hasznára lenni” – olvasható
Kató Béla üzenetében. Forrás: https://kronikaonline.ro/
erdelyi-hirek/kato-bela-reformatus-puspok-ez-az-idonem-tart-orokke)
Csík Zenekar - Te majd kézenfogsz és hazavezetsz.......
https://www.youtube.com/watch?v=-J1-s3L11WE
Horváth Piroskától, szeretettel!

22

PIROSKA MELLÉKLET

Zwollei Harangszó – 2020/4

Ingolstadt, 2020 április 29-én

Kedves Piroska! Áldás voltál. Bárhova léptél,
bármihez nyúltál, virágba borult és gyümölcsöt
hozott. Hihetetlen energiával rendelkeztél, jelen
voltál úgy Zwolleban mint Zeelandon, már csak
a távolságtól szédülök. Sajnálom a gyülekezeti találkozó elmaradását Vianenben, ahol egy
évvel ezelőtt jobban megismerhettelek Téged és
családod. Hiányozni fog a bibliaóra, bár töredelmesen be kell vallanom, hogy nem vettem rendszeresen részt, hiányozni fog a napi bejegyzésed
messengeren a Hollandiai keresztények csoportban és legfőképp hiányozni fog a példaképed,
hogy hittel, hozzáértéssel és lankadatlan lelkesedéssel végzed a munkát, húzod a szekeret. Jó
volt néha odaugrani és kicsit segiteni a lökésben.
Isten áldjon Téged egész családoddal, boldog vagyok, hogy egy baráttal gyarapodhattam! Réka
(Deuten- Makkai)

SOLI DEO GLORIA kiállítás és kerekasztal, Harderwijk, 2017 nov. 17-én

https://youtu.be/caiOX5_nIIc
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Szvák Anna: A Hágai Magyar Énekkar és Gyermekkar 2019-ben is beénekelte magát a szívünkbe
https://www.korosiprogram.hu/tudastar/hagai-magyarenekkar-gyermekkar-2019-beenekelte-magatszivunkbe
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tiszteletek helyszínén, általában a konyhapult mögött található, ahol vagy kenyeret vág, vagy kávét tölt, vagy egyéb
módon készíti elő az istentisztelet utáni ágápét.
Az istentisztelet előtti sürgésben néha azon lehet találni,
hogy papírokat rakosgat, nyomtatott liturgiákat kapcsolgat, vagy éppen kellékeket készít elő a gyermek-istentiszteletre.
Amikor már mindenki bent van a templomban, a lelkipásztorral konzisztóriumi imádságot mond.
Istentisztelet alatt, a bűnvalló imádság utáni ének elején
már talpon van, hogy maga köré gyűjtse a gyülekezet
gyermekeit, és elvonuljon velük rajzolni, játszani, beszélgetni és Igét hallgatni a másik terembe.
Úrvacsoraosztás alatt a templomba is besiet, hogy részesülhessen a jegyekben, s a közösségben is.
Ezenkívül szinte napi rendszerességgel küld a testvéreknek
napi Ige-morzsákat, melyek mögött folyton érezhető az isteni Igével szembeni alázata és szeretete.
Nos hát, mindezeket elmondva, milyennek tűnik a fentebb leírt személy? Inkább Máriának, vagy inkább Mártának? Inkább olyasvalakinek, aki folyton az Ige forrásánál, a Mester lábánál ül, ahonnan az életet adó Igét várja,
vagy inkább olyasvalakinek aki sürgéssel-forgással, szolgálattal akar kedvében járni Mesterének, és saját, hitbeli
testvéreinek is?
A helyes válasz: sem nem Mária, sem nem Márta, hanem
mindkettő! Nevezzük hát inkább Piroskának!
Kedves Piroska, hálásak vagyunk minden elmondott szóért, minden kifestett lapért, minden kitöltött kávéért, minden elküldött üzenetért, lényedért! Isten áldjon Téged és
Ádámot, és drága gyermekeiteket! Áldás, békesség Istentől!
Kelemen Csongor, URK
Krisztus a Márta és a Mária házában

Hágai Magyar Énekkar és Gyermekkar a Lachegyi
testvérekkel a Huygens fesztiválon
Kedves Testvérek!
Gondolom, mindannyian ismeritek Mária és Márta történetét, kik a Mester iránti szeretetüket különböző módon juttatták kifejezésre. Egyik szorgalmasan forgolódott a vendégek körül, másik áhítattal itta Jézus szavait (vö. Lk 10: 38-42)
Nos, rövid (utólag tekintve nem is lett annyira rövid) találós kérdést gondoltam ki, ami alapján biztos ki lehet találni valakiről, hogy inkább Mária-, vagy inkább Mártatípus?
Az illető szinte mindig elsőként van jelent a közös isten-

Johannes Vermeer, 1655.
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Drága Piroska és Családod!

Családi Nap

Vigyétek jó hírünket és emlékezzetek az itteni évek lényegére: a hívek szeretettel fogadtak titeket, köszönik és országosan értékelik az ösztöndíjasuk avatott szolgálatát.
– Belgiumban és Hollandiában már a mennyei hazába
költözött az a nemzedék, amelyik szólhatna a két világháború közötti lelki munkáról, amelyet a Magyarországi
Református Egyház megbízásából teológiai hallgatók és
szociális nővérek végeztek hűséggel. Akkor még nem kerülték a nyílvánosságot, nem féltették a címeiket és a megbízóiknak számot adhattak, illetve adtak is a szakszerűen
végzett lelkigondozás eredményeiről. A háborús erőszak
aztán számos egyházi, családi és kulturális köteléket vágott át.

Felidézem magamban, emlékek közt kutatva, a közel egy
éve, és igen szép számú közönség körében sikeresen megtartott rendezvényünket!

A jelenlegi magyar kormány felelősségének köszönhetően
a nyugati magyarságra nézve jobb idők virradtak, az önazonosságuk őrzését és értékét becsülő lelkek pedig hálásak
az anyagi és az erkölcsi támogatásért. Csak remélni tudjuk, hogy a Kőrösi Csoma Program a járványos megpróbáltatások után is fennmarad, meg hogy az örökölt féltékenységi beidegződések még inkább alábbhagynak, hiszen
már harminc esztendő telt el a militáns ateista-kommunista rendszerek bukása óta.
Régente a befogadó országok egyházainak a támogatása
szinte meghatározó volt a magyarok közötti lelkipásztori munka áldásainak és hiányainak a mibenlétét illetően.
Hollandiában erről mára alig esik szó, legfennebb az idősek emlékezéseiben élnek történetek az 1956-os hősi időkről, Tüski István lelkész fontos szolgálatáról és az életek
újrakezdéséről. A „Michiel de Ruyter Alapítvány” de a
„Jőjjetek” elnevezésű egyházi lap története sem közismert.
– Istenünk megújúló kegyelme nyomán az újonnan érkezők már örömmel tapasztalhatják, hogy a szűkkeblűség
nem szabhat határokat, hogy a modern eszköztár lehetővé
teszi az evangéliumi híradást, igehírdetési helyek kialakítását, vagy a hagyományos és bevált magyar egyházi rend
szerinti, a presbitériumok irányítása nyomán szerveződő
egyházközségeknek a létrehozását. A nyugati szórványgyülekezeteink nyílvános, féltékenység nélküli testvéri
kapcsolatot ápolhatnak az Anyaország egyházi hivatalaival, és ez így van jól, új borhoz új tömlők szükségeltetnek.
Kedves Piroska, úgy tapasztaltuk, hogy Jézus Krisztus jó
vitézének a példájára értetted a küzdést, a léleképítést. Jó,
hogy a férjed is melletted állott. Egyszerűen és nagyszerűen dolgoztál!
Reátok most otthon várnak a magyar mezők és szigetek!
És ha úgy alakul, mi is várunk vissza!
Hermán M. János

Most olyan valószinűtlen, oly távolinak tűnik az a Családi
Nap , hát még annak a tükrében, hogy az idei rendezvényünket, amit nem kevesebb előkészület előzött meg,
a közeli májusi időpontról a körülményekből kifolyólag,
bizonytalan időpontra el kell halasztanunk.
Meglepetés programmal készült Piroska: kötetlen, elmélyítő beszélgetés házastársaknak...
Meghivta Fekete Ágnes ismert református újságirót férje
társaságában; ketten közösen vezettek egy spontán megrendezésű kerekasztal beszélgetést a keresztyén házasságról.
Úgy alakult ki egy spontán kerekasztal beszélgetés helye,
hogy szabad ég alatt, ragyogó napsütésben, a gyönyörű
zöld füves sportpálya egyik szegletébe kihoztak asztalokat, székeket, körbe rakták, egyre bővült a kör, egyre
többen szegődtek kiváncsian hozzánk, csatlakoztak körünkbe... Észrevétlenül indult be a program, ismerkedés,
bemutatkozás után az asztalokra finom falatok is kerültek, megosztottuk. Piroska eltünt és megjelent egy szép
nagy tálcányi saját készítésű nyalánksággal, csokoládés
kókuszos golyókkal! Ez a szívélyes figyelmesség és előkészület is (hálás, jóétvágyú) közösséget tud teremteni !
Házaspárok? Ma az is szokatlan, hogy ilyen minőségben szólítjuk meg egymást...... Bevallom, inkább
kiváncsiságból, mint őszinte érdeklődésből csatlakoztam.
Húh, nekem ugyan nincs szükségem terápiára, minden
rendben...
De mégis, szerintem, mindannyiunkat valahogy hamarosan megérintett az az őszinte, közvetlen hangnem, amivel házas életük személyes hitbeli megtapasztalásairól
beszéltek az előadók. Lassacskán többen is hozzászóltak:
párbeszéd keretében, de házaspárokként is megnyíltak....
Érdekes volt egymást ilyen vetületben is (jobban) megismerni, egymástól tanulni. Rendezni se lehetett volna
különbet, olyan vonzónak tünt ez a spontán a program.
– Meggyőződésem, hogy nagyon is volt koncepció az alapos szervezés mögött. – Piroska, még egyszer köszönöm
az ötletedet és annak az olyan ügyes megvalósítását! A
cserészmunkába való bekapcsolódásodat üdvözöljük: sajnos, hogy elmaradnak az angliai és belgiumi látogatások!
Örvendünk, hogy a saját gyermekeidet is bevontad az ifjúsági mozgalomba. – Köszönöm lelkes munkádat!
Isten áldását kérem kedves családotok minden tagjára,
szeretettel köszöntelek Malmöből, Édesanyám mellől. Urbán-Kátay Emőke
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Mátkázzunk, Piroska!
„Mátka, mátka, mátkázzunk,
Hónap délre komázzunk.
Ha éljünk, ha haljunk,
Mindig mátkák maradjunk.”
(Csángó vers Fehérvasárnapra/ /Mátkálóvasárnapra)
Erdőelve adta reá, Szép csángó ruháját, Anyaország nevelte fel kedves unokáját.
Csángó daltól cseng a rét, Anya öleli leányát, Imhol eltelik pár év, ölti menyasszony ruháját.
Mátka, mátka, szép leány,
Asszony lett e mátka,
Igazgyöngyként tündököl, férje koronája.
Mátka, mátka, szép asszony,
Csemetéje három,
Szava intése is bölcs, ölelése álom.
Mátka, mátka, szép asszony,
Keveri a kását,
Ily könnyedén hírdeti Krisztus tanítását.
A mindennapi kenyerét,
Mindennap megosztja,
Mégsem fogy el neki a mindennapi kosztja.
Megsokasodik az,
mint az két hal, s az öt kenyér,
Megsokasodik így a jótett, s az erély.
Szívében, mint fényt okád
a krisztusi csoda!
Szentlélek munkája küldte őt oda.
Oda, ahol magyar lelket,
Buzdítani menvén,
Messze otthonától, tulipánok földjén.
Köszönjük Piroska,
Minden segítségedet,
A Jóisten őrizze jártodat, keltedet.
Köszönjük szívedet,
Barátságodat,
Kísérje áldás, mint gyöngyharmat utadat.
Mátka, mátka, szép asszony,
Ím visszatér a földre,
Hol anyja csángó dala visszhangzik örökre.
Rostás Kriszta Tímea, 2020 ápr. 26-án, Zwolle
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Hosszú Katinka a háromszoros olimpiai bajnok

úszó is aláírta a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését, mely az őshonos nemzeti kisebbségek európai támogatásáért indult el.
www.irdala.hu
„Nagyon fontos az, hogy mi magyarok összetartsunk, és
attól függetlenül, hogy ők, akik most a határon túl vannak,
ugyanúgy magyarok, így tudjuk őket segíteni” – mondta,
hozzátéve, hogy mióta Székelyföldet elszakaították Magyarországtól, az ott élők azóta is őrzik a kultúránkat „és
nagyon küzdenek azért, hogy a közésségeik megmaradjanak”.
Kárpátia - Ott, ahol zúg az a négy folyó
https://www.youtube.com/watch?v=05fWeVTahhE

Virágot az Édesanyáknak! Kedves Piroska!
Köszönet az eddig elvégzett szolgálatért és az odaadó
szeretetért, amivel az Úr ügyét támogathattuk a gyülekezet közösségében és a családban. – Anyák Napján,
2020 május 3-án Isten éltesse az Édesanyákat és a rájuk bízott családtagokat. Isten vigyázzon ránk, hogy mi
is vigyázhassunk egymásra, keresztyéni küldetésünkhöz
méltóan. Szeretettel: D.
„Az Úr, ő az, a ki előtted megy, ő lesz te veled; el nem
marad tőled, sem el nem hagy téged: ne félj és ne rettegj!” 5MÓZ 31:8
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Kedves Piroska és családod!
Ezzel a fenti Igével kívánunk nektek sok, sok áldást, kitartást és az Úr vezetését az elkövetkező életszakaszotokban Magyarországon! Az Úr áldása kísérje munkátokat,
életeteket!
Sok szeretettel,
Remko, Tünde, Ildikó és Laura /Harderwijk/
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kor még vígan táncoltunk kézen fogva a Plantagekerk
termeiben. De íme, nem volt hiábavaló Pircsi kitartó
foglalkozása és mesélése, szemléltetése, mert pár perc
múlva megszületett a válasz: amikor a falak leomlottak,
tudod Anya... És már vette is elő a papírt, filctollakat és
rajzolta, ahogy a katonák masíroznak a jerikói városfalak körül… Valami leomlott, aminek le kellett omlani
Isten szerint. Egy város, amely nem hitt Isten hatalmában és kinevették a menetelő katonákat. Akik viszont a
képtelenségnek tűnő angyali parancsot követve, dacolva
a városlakók megalázó megjegyzéseivel, kitartóan véghezvitték Isten tervét. Így született meg valami új, Isten
teremtő és életet adó akaratából.

Kedves Piroska, nagyon örülök, hogy 2018-tól két terminusra is vállaltad a Kőrösi Csoma Sándor egyházi
ösztöndíjat a hollandiai magyar reformátusok/protestánsok körében.
Nagyon szépen köszönöm odaadó munkádat a zwollei,
a hágai, az amsterdami és rotterdami gyülekezetekben.
Szép volt a Vianenben megrendezett Testvértalálkozó
is!
Az Úr Isten áldását kívánom további szolgálatodra, életedre, családod és szeretteid körében.
Szeretettel,
Urbán Ákos,
a Zwollei Magyar Református Egyházközség gondnoka,
a Hollandiai Magyar Szövetség elnöke

Piroska is véghezvitte itt köztünk Isten rábízott tervét,
falakat döntött és kapcsolatokat épített. Szívből köszönjük és kívánjuk, hogy továbbra is legyen Isten áldása
egész Családján és minden munkáján.
A Berta család apraja és nagyja nevében:
Berta-Érsek Réka

Németh Piroska hírdette az Igét 2020 márc. 8

Jerikó falai leomlanak
Flóra lányomat kérdeztem, hogy milyen szép emléke
van a Piroskával eltöltött számos gyermekalkalomról az
utóbbi három évben. Az ő hét éves fejével persze ez most
már messzinek tűnik, hiszen hol van már a március, ami-

Ennél szebben nem is lehet búcsúzni!
Isten velünk, viszontlátásra!
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Némethné Scherman Piroska – Kőrösi Csoma Program ösztöndíjasa – Hága, Rotterdam, Amszterdam
2018 - 2020
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Vianeni Magyar Otthon, Testvértalálkozó
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