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Az Almere-Amersfoort-Heerenveen-Leeuwarden-Groningen- Assen- Steenwijk-Kampen és Zwolle
környékén élő magyar protestánsok gyülekezeti híradója.
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Reménység szerinti szolgálati rend az
egyházközségünkben:

Lajos, Bogya-Kiss Mária, Domonkos László,
Klaas Eldering, Fábián Tibor, Gál László, Froukje
de Hoop, Jaskó Irén, Kelemen Attila Csongor,
Nagy Tibor Sándor, Dineke Rohaan, Salánki
István, Sólyom Uzonka Tünde, Tápai Katalin,
Téglásy Sándor, Urbán Ákos, Zalatnay István.

Az istentiszteletekkel egy időben folyik a vasárnap iskolai foglalkozás a gyermekekkel, azután pedig szeretetvendégség keretében ismerkedünk és beszélgetünk
2021. január 24. - drs. Kelemen A.Csongor - Online egymással. Sátoros ünnepeink másodnapján úrvacso2021. február 21. Böjtfő. – Weiner Zoltán - Online raosztásra kerül sor, d.e. 11 órakor.
2021. március 14. – Weiner-Legeza Luca - Online Családlátogatást a híveink kérésére végzünk a szol2021. április 5. Urk. Húsvét másodnapi istentisztelet. gatársaink bevonásával, Hollandia egész területén.
Igehirdetés: Nagy Tibor Sándor; úrvacsoraosztás: Lelkipásztorok: dr. Hermán M. János és drs. Kelemen
Hermán M. János. Ünnepi műsor a gyermekekkel: Csongor Attila. Presbiterek: Urbán Ákos gondnok,
Nagy Erika-Melinda
Rostás Kriszta, Truczkai József és Tárnok Eszter Lídia.
2021. április 11. Zwollei lutheránus templomban Diakónusok: Bodor József, Czimbalmos Klára. Orgoigehirdetés, szolgált nt. drs. Kelemen Attila Csongor. nista: dr. Robert Helder. Gyermekfoglalkozások veze2021. május 9. Zwolle, igehirdetés: Sólyom Uzonka tője: Rohaan Éva.
Lilla. Tisztségviselők beiktatása: Hermán M. János A Zwollei Magyar Református Egyházközség isten2021. május 23. Pünköst első napja. Igehirdetés: Ke- tiszteleteinek a helye: Lutherse Kerk, Koestraat 2-4,
lemen A. Csongor. Úrvacsoraosztás.
Zwolle, kivéve amikor a meghívóban másként van
említve.
2021. június 13.
Info: jhermanm@gmail.com
2021. június 27 Zeist
Tel: 038-4233247
2021. július 11.
2021. augusztus 8.
–refistentiszteletzwolleban
2021. augusztus 22. – Újkenyér – Úrvacsora
Web
oldalunk,
vagyis a honlap jelzete: https://
2021. szeptember 12.
zwolleireformatus.nl/ Webmester: Téglásy Sándor
2021. október 10.
A Harangszó elérhetősége: https://zwolleireformatus.
2021. október 31. – Reformáció – Úrvacsora
nl/zwollei-harangszo/
2021. november 14.
•–2020 június 1-től az országos szabályok szerint har2021. november 28. Advent I. Vas.-Úrvacsora
minc lélek gyűlhet össze a hollandiai templomokban.
2021. december 12.
Változás: 2021 januárjától délután fél háromkor tart2021. december 26. Karácsony II.- Úrvacsora
juk az istentiszteleteinket
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dásban, létezéstechnikákban - megújulás. A spirituális oltakozás.
„A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak” (Edmund Burke)
„AKINEK VAN FÜLE A HALLÁSRA, HALLJA
MEG!” (Mt.13,9,43; Mk.4,9,23;7,16; Lk 8,8; 14,35...)
Kálvin is szépen fogalmaz Institutiójában az ima
érzelmi , lelki felszabadító, terápikus hatásáról:
“Az imádság arra való, hogy bűnös voltunkat beismerve, kisírjuk Neki bánatunkat éppúgy, ahogy a
gyermekek, akik bizodalommal öntik ki panaszaikat szüleik előtt. Sőt, megszámlálhatatlan sok bűnünk még inkább sarkalljon vagy ösztökéljen, hogy
imádkozzunk...Gyógyítsd meg lelkemet, mert vétkeztem ellened”.
Össznemzeti Imanap!!! 2021 május 6-án!!!
Ha valamikor, akkor most ennek a 26 ezernél is
több magyar Covid-áldozat okán igencsak időszerűsége van. Nagyon szépen megkérem Önöket,
hogy imádságukkal és kapcsolataikkal szíveskedjenek az Összmagyar Nemzeti Imanap, Együttérzés
és Megemlékezés Napja, órája, perce gondolat megvalósítása mellé állni. Ennek megtartására május
6-án, délután 16 órától kerül sor szerte az USA-ban.
Nagyon szépen köszönöm!
Áldáskívánással, imádsággal az Össznemzeti Imanapért, Dr. Békefy Lajos Ph.D.

Zwingli, Zürich reformátorának járványimája 1525-ből

Örmény katolikus testvéreink virágvasárnapi liturgiája

Segíts meg Úristen nagy szükségemben,
midőn a halál kopogtat életemen.
Állj mellettem, kérlek, e nagy próbán,
Te, Úr Jézus Krisztus, ki győztesen megálltál.
Vigasztalj, Úr Isten, vigasztalj meg engem,
a betegség jő, lélek és test erőtelen.
Kegyelmed vegyen körül szüntelen,
különben menthetetlenül elveszem.
Újra gyógyult, többé már nem beteg,
Téged dicsér felépült gyermeked.
Életre jövök, Eléd borulok,
Egész életemben hű dalnokod maradok.
Újra gyógyult, többé már nem beteg,
Téged dicsér felépült gyermeked….

Mi hát reformátori, a mennyei látásokat a földi dolgokban üdvösen, hasznosan alkalmazó válasz a járványos kihívásokra? Az ima, a bűnbánat, az önvizsgálat és az önkorrekció - a vakcinák mellett. Előttük
és utánuk is. Életmódban, szokásokban, gondolko-

Virágvasárnap estéjén megnyílik az Örmény Egyház
egyik legtitokzatosabb szertartása a kapunyitás.
Krisztus diadalmas belépése Jeruzsálembe, mely
Krisztus eljövetelét mutatja.
A szertartás során átéljük a világvége eseményét, ami-
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kor Isten Királyságának ajtajait fel kell nyitni, és az
igazaknak be kell lépniük.
Ezt a szertartást párbeszéd útján hajtják végre, egy
zárt sátor előtt, a függöny mögött térdelve.
Az Örmény Apostoli Egyházban ezt a kérdés-válasz
ceremoniát csak ezen ünnepség alkalmával használják. A beburkolt sátor a Mennyek Királyságát szimbolizálja.
Részletet hallgathatnak a párbeszédből: https://youtu.
be/Pwjn9FInJRI
Forrás: Örmény Kulturális Központ <ormeny@t-online.
hu>

Visky András: Egyetlen idegen

Fájdalmak Férfia, roppant nádszál, te kétszer
közénk született,
romlandóba öltözött romolhatatlan,
árnyékba öltözött naptámadat!
Üres kézzel jöttél, ég vándora, egyetlen idegen,
olyannyira közel hajoltál hozzánk,
hogy istenséged elrejtett szikrái
fölgyújtsák bennünk a vágyat valódi
otthonunk iránt.
Előbb a Szeretet formált emberek között teljes
emberré,
reménység gyümölcse, meddők ajándéka,
időbe öltözött változhatatlan:
meztelen a meztelenek között,
semmivel nem bíró a hajléktalanok között,
beszédre képtelen a zavart beszédűek között,
foglyok foglya a szabadításra várók között.
Azután a Megbocsátás szólított vissza, halandó
Isten, a halhatatlanba,
feltépted a poklok ismeretlen kapuit
és alászálltál az emberi szív legmélyére,
aminél nincs sötétebb sírgödör,
bizony leereszkedtél létünk szakadékaiba,
bejártad tudatunk valamennyi szurdokát,
amiről nekünk nem is lehet tudásunk,
belélegezted a halál jeges leheletét
és látva láttad a szörnyű ürességet,
ahonnan félelmeink sötét fényei törnek elő.
Lehulltál, erőtlen nap, a hiábavalóba, kitárt
karokkal zuhantál alá
az emberi tehetetlenség élettelen tengerébe,
hogy kitárt karokkal támadjál föl a harmadik
napon,
könyörületet hozva az irgalmatlanoknak,
közénk jöttél újra és kitártad előttünk az ég
kapuit.
„Békesség nektek!”, mondod, és hangodat
visszhangozza a Föld és az Ég.
„Gyertek, atyámnak áldottai!”, mondod hontalan
Isten,
és asztalt terítesz nekünk, gyilkosaidnak,
visszafogadva a téged végleg kitaszítókat.
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„Ez az én testem!”, mondod, és megtöröd a
kenyeret.
„Ez az én vérem!”, mondod, és kiöntöd a bort.
És nagy fényesség borul a vacsorázó asztalra,
megvendégelsz bennünket,
nem tartva vissza magadból semmit!

Virágvasárnapra, 2021. március 28.

Ma esti ünneplésünkkel veszi kezdetét a Nagyhét
az egyházi év legfontosabb hete! Bekapcsolódva az
Egyház imádságába e héten közösen fölfedezhetjük,
hogy valójában kik is vagyunk mi magunk és kicsoda
Isten. A most kezdődő hét szertartásaiban egészen
drámai módon szembesülhetünk mindezzel.
Egy utazásra kapunk meghívást, hogy ma a
jeruzsálemi tömeggel együtt szívesen és örömmel
köszöntsük Jézust, mi is hozsannát kiáltsunk,
boldogan fogadjuk be őt. A hét folyamán aztán
meg kell barátkoznunk avval az egyáltalán nem
tetszetős gondolattal, hogy Jézust mégsem fogadják
oly szívesen az emberek, sőt végső soron el akarják
pusztítani. Vajon velünk mi a helyzet?
Először szívesen fogadni Jézust könnyű,
kitartani mellette a végsőkig azonban már sokkal
nehezebb… Személyének, szavainak, életének,
sorsának kihívásával szembesülve megérthetjük
Nagyhéten, miért lehet ő fenyegető és veszélyes
számunkra, s miért utasítjuk őt vissza.
Így haladunk előre a héten Jézus történetében.
A ma vasárnapon, majd pedig Nagypénteken
fölhangzó szenvedéstörténetben s a többi napok
olvasmányaiban Jézus sorsa bomlik ki előttünk:
az Evangélium önvizsgálatra hív. Jézusban az
ember és Isten igazságával szembesülhetünk,
hogy e szembesülésünk után beléphessünk Isten
irgalmába, Húsvét fényébe.
*
Mk 14,1-15,47
„Egy ifjú követte mezítelenül”
Márk evangélista passiótörténetének van egy
különös alakja: egy ifjú, aki minden bizonnyal a
meleg jeruzsálemi estén a Getszemáné majorban
alszik, majd pedig merészen követi Jézust. Követi,
mikor minden tanítványa elhagyja őt. Majd nem
sokkal később, Húsvét reggelén ismét föltűnik egy
ifjú az üres sírboltban, hogy közölje az asszonyokkal
Jézus föltámadásának örömhírét.
Az ifjú, a kezdő tanítvány, a novícius (így
is fordíthatnánk a görög szót) – a Jézus nyomába
szegődő tanítvány képe az, azé az emberé, aki
nagy és bátor tettre vállalkozik. Aki komolyan
veszi keresztségét, akit a megkeresztelendő
öltözékében látunk: itt van előttünk, alig fölöltözve,
készen arra, hogy alámerüljön a vízbe, Jézus
megújító szenvedésébe, elkötelezve magát a
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tanítványságra, Jézus követésére. Mezítelenségével
és meghátrálásával Márk tükröt tart minden
tanítvány, minden keresztény hívő elé, így elénk is:
Jézust követni evvel jár.
A most kezdődő Nagyhét lemezítelenedésünk
hete: Jézusban személyében, sorsában láthatjuk, ki
az ember és kicsoda Isten. S amint eljutunk a mai
naptól, a passió első fölolvasásától Nagypéntekig, a
Szenvedés nagy napjáig, amikor másodszor hangzik
föl Jézus passiója, addig szép lassan lemezítelenedik
előttünk minden. Amint templomaink elveszítik
díszeiket, mi magunk is szembesülünk a puszta
valósággal, s amint kialszanak a fények, szembe kell
néznünk saját szívünk sötétségével.
A tanítvány útja ez, mely a Mester útját követi.
Márk evangélista ma azt kérdezi tőlünk: Vajon végig
mersz-e menni rajta? Vajon vállalod-e a mezítelenség
útját életedben? Vajon kitartasz-e mindvégig –
egészen az üres sír csodájáig?
Hogy majd e hét végén elmondhasd az
evangéliumi ifjúval, szíved teljes meggyőződésével
és őszinte bizalmával, megosztva azt, ami a tiéd,
minden Jézust keresővel: „Ne féljetek! A Názáreti
Jézust keresitek? Nincs itt, feltámadt! Menjetek el és
mondjátok el!”
S hogy majd életed végén Te is beléphess ama
fénybe…

sorra megmossa a tanítványok koszos kiszáradt
megtöredezett lábát.
Jacopo Tintoretto a híres velencei festő ezt úgy
képzelte, hogy a hosszas akár negyven percig tartó
folyamat alatt a tanítványok nem töltik szótlanul és
tétlenül az időt, festményében azonban a hangsúly
mégis a Péterrel folyatott beszélgetésre / vitára esett,
ahol Jézusnak a szent ragyogása az egyedüli ismertető
jel, ami egy közönséges szolgától megkülönböztetné.

Nagycsütörtöki igehirdetés

Az alázat és a szerénység erénye több Krisztusnál,
mint példaértékű cselekedet, egyenesen élet eszme.
Az ellenkezésnek nincs értelme, aki az Ő követője
akar lenni, annak el kell fogadni Jézus szolga tettét,
hogy ő maga is szolgává válhasson…
A következő meghatározó jelenet már kint van a
kertben. Jómagam is jártam mindkét helyen (utolsó
vacsora terme és Gecsemáné kert) azonban a
Gecsemáné kertben a vastag olajfák története ragadott
meg, hiszen az olajfáknak nem lehet megállapítani a
korát, nincsenek évgyűrűi. Akár az ember-Jézus életés haláltusája: időtlen és magányos. Hiába kísérik el
tanítványai, sorra elalszanak.
(Körülnéztem:
szerettem
volna
néhány
szót
váltani
jó,
meghitt
emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter
aludt,
János
aludt,
Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak...) Dsida Jenő:
Nagycsütörtök (teljes vers csatolva)
Az élet nagy harcaiban magunkra maradunk,
csak Krisztus állhat az oldalunkra. Ez a haláltól
és szenvedéstől tartó ember-Krisztus az, aki a
mindenkori szenvedővel együtt tud érezni. Ő
sem szereti a testi-lelki fájdalmat, ezért veszi le a mi
szívünkről is a terhet…
Az alázatos és szerény Krisztus cselekedetét, valamint
a fájdalomtól mentesülni kívánó szenvedő Jézus imáját

Bakos Gergely atya elmélkedése

Mk. 14,26 Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek
az Olajfák hegyére.
A passió hetének talán legkedvesebb napja számomra
a nagycsütörtök. Olyan gazdag ez a nap történésekben,
isteni bölcsességben, de egyben alázatban, hitben,
szenvedésben és mind abban, ami meghatároz minket
és meghatározta Jézust, mint ember és azután, mint
Isten.
Talán azért olyan kedves számomra ez a nap, mert
a felnőtt krisztusi életpályán ezen a napon látjuk
leginkább az embert Isten fiában. Ezen a napon
tudok a leközelebb kerülni hozzá, a legkönnyebben
együtt érezni vele, és bizonyára ő is együtt érez velem.
A nap központi eseménye természetesen az utolsó
vacsora, a kenyér megtörése és a bor melyeken
keresztül örökre ajándékként (ingyen, de nem olcsó
ajándékként) kapjuk az „ízlelhető igét”.
Mégis számomra a szívemhez legközelebb álló két
esemény a János evangéliumában lejegyzett lábmosás
és Jézus főpapi imája a Gecsemáné kertben,
melyeket olyan csodálatos módon összeköt, mint egy
szivárvány ívvel a Márk által lejegyzett mozzanat a
zsoltáréneklés.
Egyfelől ott látjuk Jézust, Isten fiát, a világegyetem
urát amint felköti derekára a kendőt, letérdel és
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a tanítványokkal való zsoltáréneklés köti egybe. A
Pészáh (pászka ünnep) megülésének liturgiai része
volt a Hallél dicsőítő zsoltárok (115-118 zsoltárok)
éneklése. A szenvedésben, az élet-halál tusában, az
alázatban, vagy olykor megalázásban a szerénységben
egyaránt időszerű az Úr dicsérete. Nincs olyan
magassága vagy mélysége az életnek amikor ne lenne
időszerű az Úrnak énekelt zsoltár.
Nekem a zsoltárokról nem Dávid király, hanem
Miklós bácsi (Péter Miklós) jut mindenkor eszembe.
Minden vele töltött óra elengedhetetlen kezdő
momentuma volt a zsoltárolvasás. Nem értettük
honnan származik ez a sajátos zsoltárszeretet ugyanis
a tini fülének annyira idegen a zsoltár műfaja,
mindaddig amíg nem mesélte el, hogy a börtönben
töltött évek alatt, hogyan tanulták meg a református
lelkipásztorok egymástól a zsoltárokat, hogy milyen
lelki erőt és szabadságot adott nekik ott a cellában
az, hogy még ott is dicsérhették az Urat.
Most ezen a szokatlan, rendhagyó passió héten
is emeljük fel szívünket és akár imádságban akár
énekszóval adjunk hálát neki mindazért, amivel
megajándékozott, mindazért, amitől igazán értékes az
életünk!
Ének javaslat: 412, 1. Jöjj, mondjunk hálaszót
Hűszájjal és hű szívvel, Mert rajtunk itt az Úr Nagy
csoda dolgot mível. Már anyaölben is Volt mindig
gondja ránk. A sok jót, mellyel áld, Ki sem mondhatja
szánk. Ámen --- Szeretettel, NTS

Dsida Jenő: Nagycsütörtök
Nem volt csatlakozás. Hat óra késést
jeleztek és a fullatag sötétben
hat órát üldögéltem a kocsárdi
váróteremben, nagycsütörtökön.
Testem törött volt és nehéz a lelkem,
mint ki sötétben titkos útnak indult,
végzetes földön csillagok szavára,
sors elől szökve, mégis szembe sorssal
s finom ideggel érzi messziről
nyomán lopódzó ellenségeit.
Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,
a sűrű füst, mint roppant denevérszárny,
legyintett arcul. Tompa borzalom
fogott el, mély állati félelem.
Körülnéztem: szerettem volna néhány
szót váltani jó, meghitt emberekkel,
de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,
Péter aludt, János aludt, Jakab
aludt, Máté aludt és mind aludtak...
Kövér csöppek indultak homlokomról
s végigcsurogtak gyűrött arcomon.
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Een: Bijzon of: Parhelium

Nagypéntek, Jézus Krisztus halálának napja

Csendesedjünk el ezen napon és elmélkedjünk.
Hallgassuk meg Urunk, szenvedésének történetét.
- Harmath-Werner: János Passióját. https://youtu.
be/-SIDEATu3YU

AZ ERDÉLYI GYÜLEKEZET
FELHÍVÁSA

Kedves Gyülekezeti Tagjaink, Barátaink, Támogatóink!
Nap mint nap megrendülten értesülünk az új és új
halálesetekről, amelyek legtöbbünknek már közvetlen
ismerettségi körét is érintik. Halljuk azoknak a
beszámolóit is, akik talán kórházba sem kerültek, de
nagyon megkínozta őket a betegség. És érzékelhetjük,
hogy az egészségesek is egyre nehezebben viselik
a járvány miatt megváltozott életkörülményeket.
Egyre több az ingerültség, egyre súlyosabban
nehezedik sokak vállára a magány. Idén – immár
második alkalommal – arra sincs lehetőségünk,
hogy közösen, a templomban ünnepeljük a húsvétot.
Ebben a helyzetben különösen is szükségünk van
arra, hogy megerősítsük Istennel és egymással való
kapcsolatunkat. Erre gondolva tervezzük, éljük meg a
következő napokat!
Az ünnepkör alkalmait idén is megtartjuk, de
zárt ajtókkal:
•
Ma, vagyis Nagypénteken du. 5 órakor tartunk
passióolvasós istentiszteletet.
•
Nagyszombat este 11 órától szokásos teljes
éjszakás vigíliánk ideje alatt honlapunkon keresztül
lehet hallgatni a vigília két évvel ezelőtt fölvett
hanganyagát, amelyet nagyon szép képanyag kísér.
•
Húsvét vasárnap 10 órakor kezdődő
istentiszteletünk keretében felnőtt konfirmációra is
sor kerül: gyülekezetünk média szerkesztője, Handó
Gergely fog fogadalmat tenni.
•
Húsvét hétfőjén szintén közvetítjük úrvacsorás
istentiszteletünket.
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Ezen a húsvéton ismét nagyon sokan lesznek egyedül.
Kérjük, hogy gondoljunk egymásra, szánjunk arra a
szokásosnál sokkal több időt, hogy sorra felhívjuk
rokonainkat, ismerőseinket: különösen azokat, akik
most a magánytól szenvedhetnek.
Hordozzuk imádságban egymást: a betegeket, a
gyászolókat, az orvosokat és ápolókat, akik emberfeletti
küzdelmet folytatnak az életek megmentéséért!
Reménykedve várjuk azt, amikor majd ismét együtt
lehetünk: családi, baráti és gyülekezeti közösségben
egyaránt.

Palackposta Felvidékről

Az organikusan magyar kulturális gondolkodás olyan
személyiségeket választott ki az elmúlt több száz,
ezer esztendőben, hogy bármerre is tekintsünk szét a
széles Kárpát-medencében, mindenhol találunk nem
egy, nem kettő követendő életmintát. Most fordítsuk
tekintetünket Felvidékre. Éppen 120 esztendeje
született lengyel édesanyától, magyar édesapától a
nemes lelkű és szent életutat bejáró gróf Esterházy
János. Nehéz, mártír-örökség az övé, súlyos teherként
nehezedik rá vállalt sorsa a XXI. század emberére és
fiataljaira. Gubík László felvidéki magyar politikus, az
Esterházy Akadémia igazgatója szinte elsőként vállalta
a magyar állampolgárságot, tudva, ezzel elveszíti a
szlovák állampolgárságát. Ám a példaadás szükséges
és reménnyel tölt el bennünket. Amint Duray Miklós
Kutyaszorítóban című könyvének újraolvasása is
azt üzeni, hogy „hivatásunk magyar, küldetésünk
európai”. Népszámlálás zajlik Felvidéken.

Selye János Egyetem Református
Teológiai Kar

Mgr. Lévai Attila, PhD.
Szeretett Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban.
Mint azt már sokan bizonyára tudják, február 28-án
lejár dékáni mandátumom, s bár a hatályos törvények
értelmében a dékánválasztás már nem csak két,
egymást követő 4 éves ciklusban tölthető be, ám
személyes döntésem értelmében nem jelöltettem
magam a következő választási ciklusra, s így a kar is
új dékáni vezetéssel működik majd hétfőtől, március
1-től. --- Karunkon a dékánválasztás a hatályos
Főiskolai törvény értelmében 2020. december 17-én
történt. Miután Karunk Szenátusa egyhangúlag ThDr.
Somogyi Alfréd, PhD. tanulmányi dékánhelyettest
választotta meg dékánnak, a Kari Szenátus elnöke
javaslatot tett Egyetemünk rektorának az új dékán
személyére. A hatályos törvények és rendelkezések
értelmében a rektor ThDr. Somogyi Alfréd, PhD-t,
2021. március 1-i hatállyal tegnap, azaz 2021. február
26-án, négy év időtartamra kinevezte a Református
Teológiai Kar dékánjának.
Én a magam részéről, mint leköszönő dékán most
szeretném Önöknek megköszönni, hogy ha valamilyen
módon is segítette munkámat, s ez által Református
Teológiai Karunk munkáját az elmúlt években.
Mindannyiuk életére és további
munkáikra,
szolgálataikra Isten gazdag áldását kérem, az új
dékánnak pedig szívből gratulálok, s ugyancsak
Isten gazdag áldását kérem és kívánom szolgálatai
betöltéséhez.
Önöket, mindannyiójukat pedig tisztelettel arra kérem,
segítsék karunk új dékánját legalább ugyanolyan
hatékonyan a dékáni tisztségének ellátásában, mint
ahogyan azt én is megtapasztalhattam Önöktől.
Tisztelettel, nagyrabecsüléssel s kiváltképp szeretettel:
Lévai Attila, leköszönő dékán. Komárom-Csicsó,
2021. február 27.

Székely zászló

Vendégek: Duray Miklós felvidéki magyar politikus,
író és egyetemi tanár és Gubík László felvidéki
magyar politikus, a Magyar Közösség Pártja ifjúsági
szervezete, a Via Nova Ifjúsági Csoport elnöke, a
felvidéki Esterházy Akadémia alapító igazgatója.
--- Műsorvezető: Szabó Anett médiaszakember
YouTube link: https://www.youtube.com/
watch?v=cItJiud7cek

Helyt adott Tőkés László zászlóügyben benyújtott
panaszának a strasbourgi bíróság
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) kártérítést
ítélt meg Tőkés Lászlónak, ugyanis kedden hozott ítélete
szerint a székely zászló kitűzésének ügyében a román
hatóságok megsértették az Emberi Jogok Európai
Egyezményének a véleménynyilvánítás szabadságáról
szóló cikkét. Helyt adott Tőkés László zászlóügyben
benyújtott panaszának a strasbourgi bíróság A volt
európai parlamenti képviselő 2016 júniusában fordult
az Emberi Jogok Európai Bíróságához a nagyváradi
képviselői irodájának az erkélyére 2014 júniusában
kitűzött székely zászló ügyében foganatosított
közigazgatási intézkedések miatt. A Bihar megyei
törvényszék 2015 novemberében jogerős ítéletben
reklámzászlónak minősítette Székelyföld jelképét.
Tőkés Lászlót a nagyváradi polgármesteri hivatalnak
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alárendelt helyi rendőrség ezt követően felszólította a
reklámzászlónak minősített székely zászló és partiumi
zászló eltávolítására. A strasbourgi székhelyű Európa
Tanács felügyelete alatt működő emberi jogi bíróság
kedden közzétett ítéletében nem értett egyet Tőkés
László azon véleményével, miszerint a szabad
véleménynyilvánításhoz való jogába való hatósági
beavatkozás minden jogi alapot nélkülözött.
Ugyanakkor a strasbourgi bíróság helyt adott
a panaszának, megállapítva, hogy a székely
zászló eltávolítását elrendelő bíróság nem teljes
körültekintéssel járt el az ügy kivizsgálása
folyamán, illetve határozatának indoklása hiányos.
Megállapította, hogy a reklámzászlónak minősített
jelkép eltávolítását elrendelő ítélet indokolása
túlzottan szűkszavú, és nem tartalmaz elegendő
információt ahhoz, hogy megismerhető legyen belőle
az eljárás indoka. A jogsértés miatt az emberi jogi
bíróság anyagi jóvátétel megfizetésére szólította fel
Romániát.(Ezt a cikket a Krónikáról 2021 április 27én másolták: https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/
helyt-adott-tokes-laszlo-zaszlougyben-benyujtottpanaszanak-a-strasbourgi-birosag )
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tömege, amely a Signiteurope.com webes címeire
érkezett. Annyi őshonos nemzeti kisebbség figyelt fel
az ügyre, annyian kérik a folytatást, hogy felelőtlenség
volna nemet mondani nekik – hangsúlyozta Pesty
László. A kampányfőnök akkor a reményét fejezte ki,
hogy ha még egy uniós tagállam aláírásait leteszik arra
a bizonyos íróasztalra, megnövelik a kezdeményezés
súlyát. Szavai szerint jól jöhet még ez, amikor terítékre
kerül majd az ügy Brüsszelben. A munka hamar
sikerre vezetett, öt nappal később Írország is befutott.
Információink szerint az eredmény alakulásában nagy
szerepe volt egy magyar nő ír férjének, aki több mint
negyven helyi civil szervezetnek írt ír nyelven levelet,
amiben az ügy támogatását kérte.
Steun dit initiatief door het formulier hieronder in
te vullen:
https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative

Románok Spanyolországban

Hivatalosan is meghaladta az egymilliót a
Spanyolországban élő romániai állampolgárok száma,
ezzel a románoké a legnagyobb expat-közösség
az országban. A spanyol Befogadási, Társadalmi
és Migrációs Minisztérium adatai szerint
A tizedik európai államban, Írországban Biztonsági
1.079.726 romániai él az országban, az összesen
is összegyűltek a Székely Nemzeti Tanács 5.800.468 külföldiből. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek
(SZNT) által a nemzeti régiók védelmében a hivatalos adatok, tehát csak azokat az állampolgárokat
indított európai polgári kezdeményezésének számolták ide, akiknek bejelentett lakhelyük van
Spanyolországban. A valóságban az ott élő románok
sikeréhez szükséges aláírások
Mint ismert, a polgári kezdeményezést a 27 uniós száma jóval nagyobb, erősítette meg a G4media.rotagország közül legalább hétből származó, legkevesebb nak egy konzuli forrás. Spanyolország összlakossága
1 millió uniós polgárnak kell aláírásával támogatnia. 2020 júliusi becslés szerint 47.351.567. Spanyolország
A hét tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni második legnagyobb expat-közössége a marokkóiaké,
az adott országra vonatkozó minimálisan szükséges ők hivatalosan 811.530-an vannak, a harmadik
helyen a brit bevándorlók állnak, számuk a hivatalos
számú aláírást.
statisztikában 381.448. A spanyol statisztikai hivatal
adataiból az is kiderül, a spanyolországi románok
száma egy év alatt 0,9%-ot nőtt; átlagéletkoruk 38 év,
és 47 százalékuk nő.

HOLLAND-MAGYAR:
MAGYAROK és HOLLANDOK,
itthon és otthon.....

Holland peregrinus diákok a Kolozsvári
Teológán

Február 7-ig a kötelező hét helyett kilenc uniós
tagállamban érték el az aláírások számának kötelező
alsó küszöbét, ennek ellenére folytatják a gyűjtést május
7-ig, jelentette be korábban Izsák Balázs, az SZNT
elnöke. Erre a hosszabbításra a tagállami járványügyi
intézkedések miatt volt lehetőség. --- – Meggyőzött
minket az unió számtalan pontjáról áradó kérések

Henk en Sally van de Graaf - Leentfaar		
1968-70
Teun en Magda van Rheede - van der Ende 1 9 7 0 72
Klaas en Ida Eldering – Jonckers Nieboer		
1972-74
Jan en Aty Schippers – van Noort			
1974-76
Klaas en Hannie Vos – Schoonrewoerd		
1976-78
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Frans en Ria Bos – Bloemkolk			
1978-80
Jan en Trijnie Post Hospers – Plattje		
198082
Klaas Dirksz en Heleen van den Hout – Menhart
1982-84
Jan en Evelien Struijk – Boers			
1984-86
Froukje de Hoop					
1990-92
Marianna van de Graaf				
1992-94
Foka van der Beek					
1994-95
Rebekka Hermán Mostert				
1994-99

ben, hogy a feleségével, Ida Elderinggel közösen
jöjjenek a kolozsvári teológiára tanulni. Mindezt
úgy, hogy egy szót sem beszéltek magyarul, sőt azon
kívül, hogy hol található, Erdélyről sem igazán tudtak
semmit. „Először mi inkább máshova mentünk volna
külföldre tanulni. Utrechtben kezdtünk teológiát
tanulni ‚67-ben a feleségemmel, majd ‚71-ben
átmentünk az Amszterdami Egyetemre. 1972 tavaszán
kerestek meg azzal a kéréssel, hogy menjünk Erdélybe
tanulni. Nem szerettünk volna , de akkor kezdtek
mesélni arról, hogy mi van ott. Megtudtuk, hogy ez
egy régi kapcsolat az erdélyi és a holland református
egyház között. Végül belementünk, mert érdekesnek
tartottuk. Éreztünk egy nyomást is, nagyon szerették
volna, ha megyünk, mert teológus diákházaspár sem
gyakori, de akik hajlandók külföldre menni, pláne
Romániába a

A Kolozsvári Teológia folyósóján látható tabló

„Amikor visszajöttünk Hollandiába, a
mi szívünk Kolozsváron maradt”
Klaas és Ida Eldering fiatal holland teológus
házaspárként
kerültek
Erdélybe,
ahol
fényképezőgépükkel arra is rácsodálkoztak, ami a
helyieknek teljesen természetes volt. „Néha féltünk
fényképezni, mert nem tudtuk pontosan, hogy
mit szabad, és mit nem szabad. Általában semmit
nem volt szabad, szóval kaland is volt az, hogy mit
fényképezünk le. Mi más dolgokat fényképeztünk,
mint az erdélyiek. Számunkra más dolgok voltak
érdekesek, mint a helybelieknek. Például lefotóztunk
egy kóberes cigány családot a sárban, azt hiszem 1973ban Magyarszováton. A falusiaknak ez mindennapi
látványnak számított, de nekünk különleges volt. Szóval
sok olyat örökítettünk meg, ami nekünk különleges
volt, de a helybelieknek nem. Így megmaradtak ezek a
képek” - meséli Klaas Eldering, akit az Amszterdami
Egyetem teológus hallgatójaként kértek meg 1972-

Eldering Kolozsváron. 1972 ősze, rögtön az ideérkezésük
után, amikor gyakorlatilag még nem is értettek magyarul

a kommunizmusx alatt, olyanokat nehéz volt találni.
Márpedig feltétel volt, hogy házaspár legyünk. Ha
egy férfi egyedül megy, akkor kitudja, hogy mi lesz?
Egymásra is voltunk utalva ebben a helyzetben,
nem ismertük a nyelvet. A körülmények is teljesen
újnak számítottak nekünk, mert a kolozsvári
teológia bentlakásában kellett élni” - idézi fel Klaas a
körülményeket.
„Egy teljesen ismeretlen nyelvet kellett megtanulnunk.
A hollandiai gimnáziumban, ahol mi jártunk, nem
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csak angolt, franciát és németet tanultunk, hanem
görögöt és latint is. Tehát már hat nyelvet ismertünk,
de egy nem indoeurópait - megtanulni lehetetlennek
gondoltam. Két hónapja lehettünk Kolozsváron,
amikor mondtam Klaasnak, én hazamegyek, mert ezt
a nyelvet soha nem fogom megtanulni.
Királykő, Gudor Lajossal, 1972
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Tényleg remek érzés volt” - mesélte Ida, hogy miként
vették a nyelvi különbségek jelentette akadályokat.
Volt néhány diák, aki tudott franciául, angolul vagy
németül, ők segítettek számukra megtanulni magyarul.
És nem csak a nyelv volt teljesen más. „Kolozsváron
akkor nagyon zárt volt a társadalom. Van egy példám,
ami szemlélteti a helyzetet. Amikor jártunk a városban,
mindenhol láttuk ezeket a nagy kapukat, de mindenik
kapu be volt zárva. Nem lehetett tudni, hogy mi van
mögötte. Tudtuk, hogy valószínűleg egy udvar van ott,
de nem lehetett biztosan tudni, hogy mi folyik ott. ‚90
után minden kapu kinyílt. Még kis üzletek is kerültek
oda. Nyugodtan be lehetett menni, körülnézni. A
zárt kaputól a nyitott kapuig. Ez volt számunkra a
nagy változás. Hollandia akkor is egy nyílt ország
volt, ehhez képest Kolozsvárt még elhagyni sem volt
szabad. A Bükkbe mehettünk, de az utazáshoz mindig
engedélyt kellett kérni, a püspökségnek pedig jegyet
kellett váltania nekünk.

Akkor jött Hollandiából egy ismerősünk, aki
korábban Prágában tanult, ő biztatott, hogy csak az
első három hónap nehéz, utána már érezhető a javulás.
Karácsony után már tényleg kezdtünk valamennyit
érteni. Májusban kimentünk Juhász Tamáshoz, Juhász
István professzor fiához, aki egy faluban volt lelkész.
Ott az volt a szokás, hogy az istentisztelet után a nők
körben és a férfiak körbe állnak a templom előtt, majd
a lelkész mond pár szót. Mesélte, hogy kik vagyunk,
majd nekem kellett a nőkkel beszélgetni. Nekem
akkor az óriási élmény volt, hogy magyarul sikerült Toroczkógyertyános, 1973
ezekkel az érdeklődő, egyszerű asszonyokkal beszélni.
Pénzünk se nagyon volt, annyit kaptunk, hogy
Én megértettem, hogy mit kérdeznek, és valahogy minden nap megihattunk egy kávét belőle. A teológia
válaszolni is tudtam.
épületében volt az Orient kávézó, odamentünk egyszer
egy nap kávézni» - magyarázta. Ezzel együtt is sokat
utaztak szerte Erdélyben, Kalotaszegre, Székelyföldre
vagy akár Segesvárra vagy Brassóba. Szolgálni is
jártak, ha meghívta a lelkész, akkor szívesen mentek.
Klaas visszaemlékezései szerint egyszer az erdélyi
református egyházkerület akkori püspöke, Nagy
Gyula meg is jegyezte, hogy túl sokat utaznak, túl
sokat szolgálnak, és nincs idejük tanulni.

Második évben karácsonykor legátusok voltunk Etéden.
Itt szolgáltunk először Erdélyben Antal Józseféknél
Készülnek a karácsonyi csomagok.
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Antal Margit és Ida Eldering református lelkészekkel, 1974

„Nem doktoráltunk, nem fejeztük be, de jó volt
megismerni az erdélyi életet. Sokkal fontosabb volt
számunkra” - jegyezte meg. „Nekem a nagyapám
parasztember volt, gyerekként mindig hozzuk jártunk
a vakációban. Azt a paraszti életet ismertem otthonról,
nagyon szerettem a falvakba menni, és látni a falusi
életet, ami nálunk a ‚20-as és ‚30-as években volt.
Amilyenről az édesanyám mesélt az ő ifjúságából, és
akkor ezt átélhettem Erdélyben. Azért is érdekes volt
számunkra, mert falun minden papnak volt egy saját
gazdasága. Kukoricát, krumplit, zöldséget termelt.
És pálinkát is főztek. Ezt az ősi életet megismerni,
eltekintve a kommunizmustól és minden egyházi
dogmától, ahogyan édesanyám is felnőtt, más, jó
élmény volt» - egészítette ki Ida.

Felvetette, hogy menjen el a minisztériumba, és
mondja meg, hogy már itt vagyunk. Kitoloncolni
már nem illett. A hatóságok mérlegeltek. Volt
előnye is annak, hogy Kolozsváron voltunk, mert
mondhatták, Románia szabad ország, ahol szabad a
vallásgyakorlás, és magas szinten van a teológia, mert
lám, Hollandiából is ide jönnek. A hátránya az volt,
hogy a magyarok között éltünk, magyarul tanultunk,
láttuk a társadalmat, és azt is, milyen elnyomás folyik.
Ez volt a hátrány a hatóságok szemében” - értékelte
a helyzetüket. „Nem csak kellemes élményeik voltak.
Például Csernák Béla barátunk, akinek a nagyapja
püspök-helyettes is volt Nagyváradon, nagyon jól tudta
analizálni a helyzetet, mit jelent elnyomásban élni, és
a szenvedését, az elnyomott helyzetét megosztotta
velünk. Rajta keresztül mi is átéltük ezt. Nagyon
szeretett volna külföldön tanulni, jól beszélt franciául
és angolul is megtanult, de nem kapott engedélyt.
Azok mehettek nyugatra, akik talán ezt meg sem
érdemelték. Borzasztó csalódást jelentett ez számára.
És csak nekünk tudta elmondani az ő kiábrándulását.

Templomba járó ifjúság, Györgyfalva

„Amikor
Kolozsvárra
kerültünk,
akkor
minden hónapban kellett menni a rendőrségre
meghosszabbítani a tartózkodási engedélyt, aztán
kaptunk egy fél évre - magyarázza Klaas, amikor
arról kérdezem, hogy miként viszonyultak hozzá
a hatóságok, majd egy történetet is megoszt arról,
amikor 1973 nyarán hazamentek látogatóba. „Ha jól
emlékeszem 6 hétre hazajöttünk, de 3 hét után már
felhívott az egyik utrechti professzor, aki benne volt a
szervezésben, hogy olyan táviratot kapott, ami szerint
inkább ne menjünk vissza. Nem pont így mondták,
de ez volt az értelme. Ő pedig megkérdezte: holnap
vagy holnapután már nem tudnánk visszautazni
Kolozsvárra? Megjelenni ott meglepetésként. Így is
történt. Amikor megérkeztünk Juhász István nagyon
megörült, és azonnal telefonált a rektorhelyettesnek,
Hermann Bindernek,
aki a nagyszebeni
ágazatot vezette, és
éppen Bukarestben
volt.
Küsmöd, 1973

Uzonkafürdő, 1974, kenyérsütés

Sok szép élményünk volt, de sok csalódással is
találkoztunk, hogy miként kezeli egy ország az ő
polgárait” - osztotta meg egy másik élményét Ida. Innen
szinte természetesen terelődik a szó a Securitatera,
illetve az esetleges megfigyelésükre. Pláne, hogy a két év
elteltével, amit itt töltöttek, rendszeresen visszajártak,
szinte minden évben jöttek, és sok mindent hoztak is.
Csempésztek teológiai könyveket, Bibliát és énekes
könyvet is. Kávét, csokoládét, írógépet és indigót is.
„Manapság már lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy
mi az indigó. Akkor viszont az fontos volt bizonyos
embereknek. Az írógép is tiltott volt, minden gépből
rendszeresen kellett mintát beadni. Egy becsempészett
írógép szabad volt. Azon már lehetett szabadon írni”
- jegyzi meg. Közben pedig dokumentumokat vittek
ki az országból, ami adott esetben eljuttattak a Szabad
Európa Rádiónak vagy a holland újságoknak. Klaas
elmondja, hogy egyszer vitték be a Securitatéra,
miután meglátogatta Tőkés Lászlót Temesváron.
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Tőkés László, 1990, Nagyvárad, újvárosi templom ajtója
előtt

„Egy évvel alattunk járt a teológiára, tehát ismertük.
Később is tartottuk vele a kapcsolatot, rendszeresen
felkerestük. ‚89-ben a tavasz folyamán szabad voltam,
és az egyik barátommal március közepén elmentünk
Temesvárra felkeresni Tőkés Lászlót. Estébe nyúlóan
elbeszélgettünk vele. Emlékszem, mondta, a hallgatás
falát le kell bontani, én pedig megbeszéltem vele,
hogy rendszeresen fel fogom őt hívni, mert nehéz volt
a helyzete Temesváron. Onnan előbb Nagyváradra
mentünk, majd Kolozsvárra, ahol letartóztatott és
bevitt a Securitate. Utasítottak, hogy hagyjam el
az országot. Kitoloncoltak. Ez után rendszeresen
felhívtam őt, aki elmesélte, hogy mit prédikált a
gyülekezetben, miről beszélt a presbitériummal, és
milyen lepéseket tett. És ez így ment október végéig.
A reformáció ünnepe előtt hívtam fel. Edit vette fel a
telefont, de mondta, hogy átadja a kagylót Lászlónak.
És akkor megszakadt a vonal. Az volt az utolsó
alkalom, hogy működött a telefonja. Utána már csak
azt hallottuk, hogy kitört a forradalom” - magyarázta,
kiegészítve azzal is, hogy biztos benne, megfigyelték.
Sokszor tudták, hogy kiben nem lehet bízni, de néha
tévedtek is, később ugyanis kiderült, hogy egy fizetett
besúgó volt a lelkésztársuk. „Szörnyű tapasztalat volt.
Kettőről tudom, hogy ők azok voltak. Mi szerettük
volna felvenni velük a kapcsolatot, de teljesen eltűntek,
amikor kiderült róluk. Az egyik Németországban élt
vagy él, gondolom még él, levelet írtunk neki arról,
hogy ezt hallottuk, és nem tudjuk, hogy igaz-e, s tőle
szeretnénk hallani, hogy mi az egésznek a háttere.
Soha nem kaptunk választ. Semmit. Az internetről
is teljesen eltűnt” - idézi fel a keserű tapasztalatot.
„Amikor visszajöttünk Hollandiába, a mi szívünk ott
maradt Kolozsváron.
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Kolozsvár,1990 február, a a forradalom áldozataira
emlékeznek

És még mindig ott van, nagyon szívesen megyünk
vissza Kolozsvárra. Amikor megérkezünk, leparkolunk
valahol a központban, vagy ha lehet, akkor a teológián,
majd bemegyünk a Szent Mihály templomba, és ott
elcsendesedünk egy kicsit. 10-15 percet leülünk. Azt
érezzük, hogy itt vagyunk, Kolozsváron. Jó érzés ott
lenni. Annyi embert ismerünk, hogy az utcán is sok
ismerőssel találkozunk» - magyarázza Klaas, ezek
után pedig nem meglepő, hogy jelentős motorja volt
a változás utáni egyházi segélycsoportoknak. Többet
hoztak létre maguk, illetve Klaas Eldering az egészet
összefogó szervezetnek is volt 5 évig az elnöke. «A
változás után 600 egyházi segélycsoport jött létre, amely
Erdélynek segített. A szigorúan reformátusoknál vagy
300 ilyen csoport volt, míg a történelmi egyháznál
további 300 ilyen csoport» - jegyezte meg. Klaas és
Ida Eldering képeit az Azopan fotoarchívumban lehet
megnézni. /A riport készítője Gál László, 2021 február
27 – Transindex.ro portál/

Mijn reis naar Zevenburgen

In 1984 organiseerde de faculteit der Godgeleerdheid
van de Universiteit van Groningen een studiereis
naar Hongarije en Roemenië. We hielden ons bezig
met de dialoog tussen Marxisme en Christendom en
natuurlijk probeerden we ook contacten te leggen met
de kerken in deze landen.

Ik zelf in jonger jaren.
Ik was 23 toen ik bij de
familie Andel logeerde
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Ik zat in mijn tweede jaar en genoot enorm van die
reis. Vooral Roemenië maakte een grote indruk. Ik
weet nog goed hoe donker het overal was, toen we
aankwamen in de hoofdstad Boekarest. En ook hoe er
in het hotel waar we logeerden pas warm water kwam,
toen we geklaagd hadden. De winkels waren na genoeg
leeg en de mensen op straat keken altijd weg, opdat we
maar geen contact zouden leggen. Tegelijkertijd was
er ook de prachtige natuur met schilderachtige kleine
stadjes en fantastische Roemeens orthodoxe kloosters.

is de predikantenopleiding voor de calvinistische
(reformierte), de lutherse en de unitarische kerk in
Zevenburgen. De leden van deze kerken zijn (bijna
allemaal) Hongaren.
In Zevenburgen wonen om en nabij de 2 miljoen
Hongaren en helaas is de relatie met de Roemenen
gespannen. Onder het communisme werden de
Hongaarse kerken dubbel geraakt: vanwege hun
geloof én vanwege hun Hongaar-zijn. En terwijl ik me
in het voorjaar van 1986 voorbereidde op het grote
avontuur, kwam het bericht dat ik geen visa kreeg
voor een verblijf aan het instituut.

Ik was in die jaren altijd aan het breien, ook bij hen Deze
foto is genomen in de keuken

Ik brei en Márta, de oudste dochter is aan het spelen

Roemenië fascineerde me, veel meer dan Hongarije.
Hoe zou het zijn om hier te wonen? Om Christen te
zijn? Wat zou de mensen echt bezig houden?
Twee jaar later kreeg ik de kans om een antwoord op
die vragen te vinden toen onze landelijke protestantse
kerk studenten zocht om in Oost-Europa theologie te
gaan studeren. Ik meldde me aan en bij gebrek aan
een echtpaar (want het was de gewoonte dat er een
studenten-echtpaar naar Roemenië ging) mocht ik in
1986 naar Cluj af reizen om daar aan het protestantse
theologische instituut te gaan studeren. Dit instituut

Alle pogingen vanuit Nederland om de Roemeense
regering op andere gedachten te brengen strandden,
met als gevolg dat ik in de herfst thuis bij mijn
ouders zat. Toen kwam de initiatiefnemer van de
studentencontacten, Hebe Kohlbrugge, op het idee
om de Hongaarse calvinistische kerk in voormalig
Joegoslavie te vragen of ik niet bij hen zou mogen
logeren tot ik naar Zevenburgen af kon reizen? Zo kon
ik alvast met de taal en de cultuur kennis maken.
Gast bij ds. Andel. --- Zo is het inderdaad gegaan:
in oktober kwam ik aan in Osijek, in het huidige
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Meer dan drie maanden lang bleef ik in Osijek. Ilona
en ik werden goede vriendinnen. Zij sprak alleen
Hongaars en dat hielp mij om de taal snel te leren.
We gebruikten de bijbel als leerboek. Als ze iets uit
wilde leggen, zocht ze een Schriftgedeelte waarin dat
woord voorkwam. Ik keek dan in mijn eigen bijbel
en zo konden we al snel over van alles en nog wat
praten. Ilona maakte mij ook wegwijs in mijn nieuwe
omgeving. Ik leerde van haar hoe de mensen leven en
hoe het in de kerk reilt en zeilt. Ik weet nog goed hoe
ik voor de eerste keer in mijn leven zuurkool maakte.
Met het hele gezin schaafden we de witte kolen. Dat
koolschaafsel kwam in een grote plastic ton met
water en zout en zo kon het gisten tot zuurkool. Alles
ging hier anders dan ik gewend was. Reizen naar het
buitenland was problematisch vanwege visa, er waren
nog geen smartphones en/of computers, ja zelfs geen
vaste lijnen op heel veel plaatsen. In die tijd schreef
ik elke week een brief naar mijn ouders en vrienden
in Nederland. Maar mede hierdoor sprak ik na drie
Ebéd. Kárcsi neemt de foto. Péter, de oudste zoon, zit in de maanden al wel zo goed Hongaars, dat ik een kleine
hoek. Verder zie je van links naar rechts: Márta, Tamás,
voordracht in die taal kon houden op een landelijke
Icuka, Klára en ik zelf.
bijeenkomst voor vrouwen en zo raakte ik thuis in dat
Károly en zijn vrouw Ilona hadden het, als land en in die kerk.
domineesgezin met vier kleine kinderen, niet breed. De
pastorie was een groot en tochtig (hoge stookkosten)
en het traktement laag. Ilona werkte zich een slag in
de rondte in de enorme moestuin om rond te kunnen
komen. En toch was de student uit Nederland van
harte welkom. Ook nu er een extra mond gevoed
moest worden en een aparte kamer verwarmd.
Kroatië. Daar werd ik zeer gastvrij ontvangen door de
predikant en zijn gezin.

Een foto genomen tijdens het bezoek van mijn ouders
met mijn jongste broer, in 1988. Staand links zie je mijn
moeder, links zittend zie je mijn bosnische vriendin Ruzica
en mijn vader. Mijn jongste broer zit rechts. De anderen
zijn Icuka en de kinderen

Uiteindelijk bleef ik twee jaar, want ondertussen bleef
de Roemeense regering onvermurwbaar. Contact met
Hongaarse kerken was taboe. Ik kreeg geen visum.
Dat jaar niet en het jaar daarop ook niet. Pas toen in
december 1989 het communisme ook in Roemenië
viel, kwam er beweging in de zaak. Begin januari 1990
werd ik opgebeld door Hebe Kohlbrugge, en in het
voorjaar kwam ik, midden in de nacht, dan eindelijk
aan in Cluj, waar het welkom wederom overweldigend
was!

Froukje, Icuka en Klára, de jongste dochter
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Voor mij persoonlijk waren het jaren waarin ik
veel geleerd heb: over de mensen in (voormalig)
Joegoslavië en Roemenië, over het vreemdeling-zijn
hier op aarde, over gastvrijheid, over het leven in twee
culturen, over mijzelf, over God en nog veel meer.
En het belangrijkste: ik heb er goede vrienden aan
overgehouden.

Ook in 1987 kwamen mijn ouders op bezoek, samen met
mijn oom en tante uit Canada en mijn jongste broer.
Zittend links is mijn broer.

Ik ben die zomer nog teruggegaan naar Nederland om
mijn studie theologie af te maken, maar in september
1990 kon de studie in Cluj beginnen. Het was een
fascinerende en chaotische tijd. Er was blijdschap
alom vanwege de nieuw verworven vrijheid. Op het
instituut betekende dat allereerst dat er in een half
jaar 100 (!) nieuwe studenten werden aangenomen.
(Tijdens het communisme mochten er maar 7-8
studenten per jaar toegelaten worden en daardoor
was er een groot tekort aan predikanten). Er was
natuurlijk niet genoeg ruimte voor zo’n plotselinge
groei, en daar kwam nog bij dat er bijna dagelijks
Nederlanders op de stoep van het instituut stonden.
Die kwamen hulpgoederen brengen en vroegen dus
ook veel aandacht. Doordat ik al goed Hongaars sprak,
en al wat wist van het leven in Oost-Europa, voelde ik
me al snel thuis. Niet in de laatste plaats omdat ik door
heel veel gemeenten werd uitgenodigd om te komen
preken. Met mijn oude Renault 4 croste ik zo al snel
het hele land door. Wrang detail daarbij is, dat ik nooit
hoefde te wachten voor benzine. Daaraan was nl. een
groot tekort in die beginjaren, maar terwijl de burgers
van Roemenië daarvoor in de rij (vaak tot wel 24 uur
lang) moesten staan, mocht ik als buitenlander altijd
voorgaan en als eerste tanken.

Ik zelf, Karcsi en Icuka met hun eerste kleinkind, de
dochter van Péter

Mijn weg naar Zevenburgen verliep anders dan
gepland maar heeft me mede gevormd tot wie ik nu
ben.

Deze foto is van na 2002. Ik
woonde toen in Sarajevo

Ik woon dan nog steeds in Sarajevo. Péter heeft ondertussen
twee dochters.
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Ik besluit mijn verhaal daarom met het eerste lied, dat
Ilona mij in het Hongaars leerde. Over God, die ons
vertrouwen nooit beschaamd, ook als wij niet alles
begrijpen, wat er om ons heen, en met ons gebeurt.
Az Úr csodásan működik
De útja rejtve van
Tenger takarja lábnyomát
Szelek szárnyán suhan.
Mint titkos bánya mélyiben,
Formálja terveit
De biztos kézzel hozza föl
Mi most még rejtve itt.
(De Heer werkt wonderbaarlijk,
maar Zijn weg is verborgen;
De zee bedekt zijn voetafdrukken,
en Hij glijdt op de vleugels van de wind.
Hij maakt zijn plannen als in de diepte van een
geheime mijn.
Maar wat nu nog verborgen is, brengt hij met een
zekere hand naar boven)
Froukje de Hoop

A 75 éves dr. Ferenc Postma professzor
királyi
kitüntetése 2021 április 27-én

Lapzártakor érkezett a kellemes hír, amelyet megosztunk
az olvasóinkkal
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Postma pofesszor és neje dr.Margriet Postma-Gosker

De 75-jarige Venlonaar Ferenc Postma werd Officier
in de Orde van Oranje-Nassau, een zeldzaam hoge
onderscheiding voor burgers. Postma krijgt de
onderscheiding als ondersteuner van mensen en
instanties in Hongarije en Roemenië. Hij organiseerde
en ondersteunde acties voor de bouw van een school
en een nieuwe keuken in een ziekenhuis. Daarnaast zit
hij in de redactieraad van een aantal wetenschappelijke
en theologische tijdschriften en zet hij zich in voor
Museum Martena in Franeker.
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Venlonaar prof. dr. F. Postma is als enige Limburger
maandag benoemd tot Officier in de Orde van OranjeNassau. Hij krijgt de onderscheiding onder meer voor
zijn inzet als bruggenbouwer tussen de Nederlandse en
Hongaarse academische wereld. --- De burgemeester
overhandigt het lintje aan een naaste, die het dan zal
opspelden bij de gedecoreerde.

Vidám
kiszámíthatóság
–
könyvtárosként Hollandiában

Magyar

Meghívó a Hollandiai Mikes Kelemen Kör, a Magyar
Információbrókerek Egyesülete és a KIT Hírlevél
online könyvtárszakmai rendezvényére Helyszín:
Zoom, 2021. márc. 10., szerda 15.00-16.30. – A
részvétel ingyenes.
Regisztrációhoz ide kattints: https://forms.gle/
NFuC5ePyU8rHMx2n6 (a résztvevők száma max. 99)
Adományok a Királyi Könyvtárnak – Nederlandica
fogadása, határozottan és együttérzéssel (Kónya
Melinda, idegen nyelvi referens, Királyi Könyvtár)
A kötelespéldány-törvény hatálya előtti kiadványadományokat fogadom a Királyi Könyvtár nevében.
„Meghalt, és most felszámoljuk a könyvtárát.”
Néha csak annyit válaszolnék: „Ebből már van
példányunk, köszi nem kell”. És bárhogyan
vigyáztam, megkaptam már: „Ön mégis kinek
és minek képzeli magát, hogy visszautasítja
a nagybácsi értékes, különleges könyveit?”
Kollégámmal mosolygunk, és jöhet a következő
ajánlat az ország, sőt a világ bármely részéből.
Mindenki személyes választ kap. – Adományozásra
buzdítunk,
szerzeményezési
politikánkat
rendszeresen felülvizsgáljuk. Több idegen nyelvi
lektori tapasztalatom és erdélyi származásom is
segíti munkámat. Kónya Melinda: „Erdélyből
származom, 1977 óta élek Hollandiában, japán
nyelv és irodalmat végeztem a leideni egyetemen,
1999 óta dolgozom a Koninklijke Bibliotheek-ban,
a holland nemzeti könyvtárban”. Vagy bezársz, vagy
átalakulsz – gyűjteménytől a kapcsolatig, Hágában
(Deuten-Makkai Réka, Hágai Városi Könyvtár,
programvezető) A világválság után sok könyvtár
bezárt, vagy társadalmi szerepük újragondolása után

átalakult. A hágai közkönyvtárban az utóbbiként
jutottunk el „van collectie naar connectie” – azaz
„a gyűjteménytől a kapcsolatig”. A folyton alakuló
könyvárnak három pillére van. 1. Informálás:
gyűjtemény, könnyen elérhető és megközelíthető
fizikai és digitális terek, megfelelő nyitva tartással
és felkészült személyzettel. 2. Tanulás: gyerek- és
iskolai programok, olvasásfejlesztés; felzárkóztató,
irodalmi és művelődési programok, digitális
ismeretek, egyéni tanulás. 3. Találkozások:
vitafórum, beépülés a helyi szervezetek hálózatába,
találkozóhely, kávézó. – Mindezek a könyvtár fizikai
tereinek és szervezeti struktúrájának átalakításával
érhetők el. Előadásomban elmondom, hogyan
tesszük ezt Hágában. Deuten-Makkai Réka:
„Petrozsényban születtem, Kolozsváron nőttem
fel, Brüszszelben és Antwerpenben végeztem
művészettörténet és kulturális menedzsmentet.
A Hágai Városi Könyvtárban a felnőttoktatás
csoportvezetője vagyok.” Mémekkel került a figyelem
középpontjába a középkori könyvgyűjtemény
(Kees Teszelszky, Királyi Könyvtár, digitális
gyűjtemények kurátora) A 2012-es indulás óta több
mint tízezer mémet generáltak a medievalmemes.
org oldal látogatói. A portált a Királyi Könyvtár
Múzeum a világ legrégebbi könyvmúzeumával, a
Meermanno-Westreenianummal együtt fejlesztette
a
középkori
könyvgyűjtemény
marketingprojektje keretében. A felület mögött a feltárt
dokumentumok 10.000 illusztrációjának (iniciálék,
miniatúrák, margináliák) tudományos adatbázisa
áll. A használók – fiataloktól aggastyánokig – a
népszerű felületen ismerkedhetnek a középkori
élettel, gondolkodással, mely ismereteket azonnal
továbbíthatják akár a közösségi médiába. Kees
Teszelszky: „Erős magyar családi kötődéssel a
hátteremben kutattam Szenczi Molnár Albertet, a
magyar koronát és digitális hungarikákat. A Királyi
Könyvtárban feladatom a webarchiválás, digitális
állományok kezelése. A Klímaváltozás téma és
a Hollandiai koronavírus-gyűjtemény kurátora
vagyok.” Itt jelentkezhetsz: https://forms.gle/
NFuC5ePyU8rHMx2n6 (a résztvevők száma max.
99) Információ: kit@kithirlevel.hu • 0036 30 2392293
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Magyar istentiszteletek Ouwsterhaule
(Frízland) református templomában
1984 és 1988 között

Az alábbi fényképeket Baranyai András testvérünk
készítette az 1988 júniusában tartott utolsó
ouwsterhaulei istentiszteletünkről.

Ouwsteraule után Heerenveen egyik, nederlandsgereformeerd gyülekezetében tartottuk a magyar
istentiszteleteket 1992-ig.

Frízlandban 1984 tavaszától 1992 őszéig összesen
105, azaz százöt magyar istentiszteletet tartottunk
Urbán Ákos testvérünk gondnoksága és Hermán M.
János ottani lelkipásztorsága idején.

Nagy Kálmán lelkipásztor (Karcag) és a
Rohaan család kapcsolata

Ons contacten met ds. Kálmán Nagy senior. in
Karcag
Op verzoek van ds. András Gilicze uit Szentes hebben
Willem en Jo Rohaan op 12 september 1988 een
bezoek gebracht aan ds. Kálmán Nagy sr. in Karcag.
Op donderdag 6 juli 1989 maakt ons gezin voor het
eerst kennis met Kálmán sr. en zijn vrouw Éva. Wij
blijven maar kort, want we moeten door naar de
Roemeense grens.
Om 15.00 uur staan we bij de grens bij Bors. Vanaf
7.00 uur staat daar delegaat Beke Tibor van de
kliniek in Sft. Gheorghe al te wachten op onze
medicijnenzending. De controle is oppervlakkig, de
documenten in orde. Wel wil de ene douanier Isoket,
de ander Disprophos, maar met Paracetamol en
Adalat zijn ze ook tevreden. Na vier uur wachten, laat
de commandant weten dat de instanties in Boekarest
weigeren Arend de medicijnzending in Roemenië te
laten brengen…althans de eerste vijf jaar niet. Wij
protesteren, maar de reden van de weigering weet
de commandant ook niet. Na 7,5 uur aan de grens te
hebben doorgebracht, rijden we terug naar Hongarije.
We bellen met Aly Eikenaar, en die laat al snel weten
dat ds. Ries Nieuwkoop met Ruud, Pieter en onze
zoon Jan Harmen de vracht wil overnemen.
In de Roemeense ambassade in Boedapest proberen
we opnieuw een visum aan te vragen, maar Arend
stond al op de zwarte lijst. Wij vragen ds. Molnár
János, die als dissident naar Hongarije gevlucht is, en
ons vroeg om zijn diploma’s e.d. af te halen bij zijn zus
in Oradea, om over de Roemeense grens te smokkelen,
of hij haar waarschuwt dat ze later bezoek ontvangt.
De volgende dag gaan we terug naar ds. Kálmán sr.
en vertellen ons verhaal. We schuiven aan tafel, samen
met hun (predikants)zonen: Kálmán jr. en Zsolt met
hun vrouw en verloofde. Zij zien geen mogelijkheden
om in Roemenië te helpen.
We spreken af, dat Aly Eikenaar in de herfstvakantie
een vierdaagse cursus kinderwerk gaat houden,
en Kálmán jr. zal een aantal collega’s vragen om
mee te doen. Aly en Gerda zullen kindermateriaal
meenemen. We nemen ontroerd afscheid en rijden
naar Mezőkovácsháza, waar we een plek voor de
nacht zoeken. In de pastorietuin maken we de bus en
aanhanger leeg, en toen ’s middags de vier mannen
uit Zwolle met lege bus en aanhanger arriveerden,
pakten we alles over. Na een goede maaltijd nemen
we afscheid. Zij rijden naar de Roemeense grens en
krijgen de lading medicijnen er zonder enige moeite
over.
In de herfstvakantie van 1989 komen Aly en Gerda naar
Karcag, en laten zien hoe je kinderen op een speelse
manier de liefde van God kunt laten zien. Samen met
collega’s bereiden ze een kinder-bijeenkomst voor
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op de laatste cursusdag. De jaren daarna zou het
kinderwerk van KOEN zich uitbreiden tot wel 54.000
kinderen in heel het Karpatenbekken en een groot
missionair élan gaat uit van de plaatselijke kerken van
de Református Egyház.
In oktober 1989 brengen we een tweede bezoek
aan de beide families. Omdat Kálmán jr. en Sárika
alleen Hongaars spreken, vertaalt Kálmán sr. hun
wens, om ons als doopouders te vragen voor hun
pasgeboren zoon Kálmán. Wij hebben toegezegd,
niet wetende wat dit zou inhouden. Het was een
plechtig moment, toen Kálmán sr. op zondagmorgen
21 januari 1990 zijn kleinzoon Kálmánka doopt. De
andere peetouders zijn Ambrus Búz en Simon Zsuzsa
uit Nagykőrös. ’s Avonds houdt Arend een toespraak
vanwege de oecumenische gebedsweek. Kálmán sr.
krijgt uit Zwolle regelmatig theologische boeken per
post toegestuurd. Met de “Dogmatiek” van zijn oom,
prof. Sebestyen Jenő is hij erg blij.
Kálmán jr. vertelt dat hij als tweede predikant 140
begrafenissen per jaar verzorgt. Moeder Éva werkt
op het kerkelijk bureau. Als dekaan moet Kálmán sr.
veel gemeentes bezoeken. Op 15 mei 1990 krijgen ze
een ongeluk, waarbij de oude Skoda totaal los raakt.
Gelukkig komen ze er zonder kleerscheuren vanaf, en
kunnen ze de auto voor een waarde van f 1000,- in
forinten van de hand doen, en overhandigen die voor
de Lada, die we voor een koopje op de kop hebben
getikt. In december 1992 brengen we een bromfiets
voor hem mee, zodat hij zich in de stad sneller kan
verplaatsen.
De beide predikanten zijn druk bezig de oude scholen
voor kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs op te
knappen, en er opnieuw reformatorische onderwijs op
te starten. Vanuit Zwolle zijn daarvoor vele vrachten
met schoolmeubels en kasten, computers, speelgoed
en papier afgeleverd.
Kálmán sr. is een goedhartig man. Toen in juli 1993
ds. Sz. uit Roemenië vroeg hem f 5000,- te lenen voor
de aankoop van een huis, antwoordde hij daar positief
op, niet wetende dat hij tot eind 1995 moest bedelen
om teruggave ervan.
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In 1994 worden in het plaatselijke ziekenhuis
zieken uit Oekraïne en Roemenië behandeld met
hulp uit Ohio, Amerika. Hun familieleden worden
in de gemeentezaal liefderijk opgevangen. We
kunnen helpen met kinderbedjes en dekens, een
koffiezetapparaat, kopjes en keukengerei, kleding,
speelgoed en papier.
In 1995 en 2004 organiseert onze commissie uit
Zwolle gemeentereizen, waarbij we overnachten in
het conferentiecentrum in Berekfürdő, en waar ook
Kálmán sr. en Éva ons bezoeken en rondleiden in
Karcag.
Net als de moeder van de zonen van Zebedeüs, komt
Éva ook altijd op voor haar kinderen en kleinkinderen
als het om kleding gaat. Komen we in oktober op
bezoek, dan nemen we altijd tulpenbollen mee voor
de pastorietuin. En 1000 kerstcadeautjes voor de
kinderen in Karcag en in de gemeentes van hun zonen.
In november 1995 nemen we een gehaktmolen mee
voor de verwerking van varkens die de predikanten
zelf slachten, dat was toen heel gewoon. Al eerder, in
april 1992, waren Arend en Dineke met Kálmán jr. en
Sárika meegegaan naar haar ouders in Nagykőrös om
een varken op te halen. De volgende ochtend om 5 uur
beginnen ze het dier te slachten. De kleine Kálmánka
heeft een scherp mes in zijn laars gestoken, net als de
grote mensen, en als er niemand kijkt, snijdt hij snel
een stukje van het oor af, strooit er zout op en steekt
het in zijn mondje. Vóór 8 uur zitten we al achter een
bord bloedsoep… In 1996 horen we dat hun zoon
Zsolt vingerkootjes verloren heeft in die molen, toen
hij moeder Éva hielp met worsten maken.
De kerk heeft ook altijd iets nodig. Als de zonen in
een ander dorp werden beroepen vraagt Éva om een
elektronisch orgel voor hen of voor andere collega’s.
Ook om typemachines, een stencilmachine of
fotokopieerapparaat, met papier natuurlijk, al is het
een heel gepuzzel om reserveonderdelen zoals inkt en
schrijflint erbij te leveren. Na zijn emeritaat hebben ze
een huisje gekocht in de wijk Kisújszállás, en zetten
zij zich in, om daar een kerkje te bouwen. Er zijn
100 stoelen uit het Postiljon hotel in Zwolle naartoe
gebracht, en eind mei 2005 kon het feestelijk geopend
worden.
In juni 2002 is Arend Rohaan gestorven. Tot zijn dood
in maart 2011 hebben we/ heb ik Kálmán sr. in totaal
35 keer bezocht. Hij had een beminnelijk karakter,
was bescheiden, vriendelijk, bedachtzaam, goedhartig
en vredelievend: de vruchten van de Geest. Met liefde
denk ik terug aan hem en zijn vrouw Éva.
Dineke Rohaan, Zwolle, 15-03-2021
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In Memoriam
Philip herceg temetése 2021 április 17-én

ISTEN IGÉJE SZÓL KORONÁS FŐK FÖLÖTT
MÉLTÓSÁGGAL, NEMES EGYSZERŰSÉGGEL
VETTEK
BÚCSÚT
FÜLÖP
HERCEGTŐL
WINDSORBAN ÉS A BRIT KORONA 54
ORSZÁGÁBAN
Fülöp, Edinburgh hercege, s még számos titulus
birtokosa, mindenek előtt II. Erzsébet királynő férjének
temetése a windsori királyi kastélyban felemelő,
méltóságteljes alkalom volt. Puritán, ahogyan királyi
felséghez és anglikánhoz, skót herceghez illő. És
ahogyan a Commonwealth-hez, a Brit Korona 54
országos birodalmához illő. A több órás búcsúvétel
minden mozzanatát közvetítette a BBC. Amiért
soraimat mégis megírom, nem pusztán a külső, de
fegyelmezett végső tiszteletadás. Bár ez is megér pár
szót. A Brit Birodalomban - s velem és másokkal együtt
hazánkban - sokan tiszteletadással hajtottam meg
fejemet a búcsúvétel több pillanatában. Lenyűgöző volt
látni a királyi gárda és a brit hadsereg, haditengerészet,
légierő valamennyi fegyvernemének, a skót gárdának
fegyelmezett felvonulását a windsori kastély zöld
gyepére, lehajtott fejjel kifejezett tiszteletadását. Az
“elárvult” királynő külön helyen ülését a Szent György
kápolnában, ahol gyönyörű anglikán és ortodox énekek
zenei balzsama emelte a jelenlévők és a nézők lelkét
istenes magasságokba. Ilyen zenei emelkedettségben
és Lélek általi vigasztalásban végzete a búcsúztatás
szolgálatát David Conner főtiszteletű úr, Windsor
főlelkésze és az anglikán egyház lelkészi vezetője,
Justin P. Welby canterbury érsek. Különös volt látni,
de puritán református lelkemhez nagyon közelállóan,
hogy a végső földi nyughelyet adó kápolnában nem
hangzottak el dicshimnuszok a 99 éves, valóban
rendkívüli szolgálatokkal teljes Fülöp herceg életéről,
hanem csak Isten Igéje szólt. Majd ezután eltűnt
a díszkoporsó abban az elkészített sírban, ahová
süllyesztőlift vitte a végső földi pihenőhelyre. A hercegi
zászlóval letakart koporsón II. Erzsébet 99 szál fehér
rózsából összeállított koszorúja fejezte ki az uralkodó
szeretetét férje iránt, akivel 73 éven át zarándokolt
földi útján. Az Angol Egyház magas egyházzenei
kultúrájának gyönyörű bizonysága volt az orgona
kíséretével éneklő négytagú kórus szolgálata. A
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herceg által kiválasztott darabokat énekelték, köztük
Benjamin Britten „Jubilate in C” című darabját,
amelyet a Szent György kápolna kórusának rendelt
Fülöp még korábban. A kórus elénekelte a 104. zsoltár
adaptációját is, amelyet a herceg William Lovelady
komponált. A darabot Fülöp herceg 75. születésnapját
ünneplő koncerten énekelték.
David Conner főtiszteletű úr és az angol egyház
lelkészi feje két Igét olvasott fel. A jelenlévő angol és
külföldi királyi felségek láthatóan nagy elmélyüléssel
fogadták szívükbe Istenünk és Megváltó Urunk Igéit.
Most magam is ezekkel a drága üzenetekkel fejezem
ki szívbéli együttérzésemet Britannia és a Korona
népével. Ismét meggyőződésemmé vált, hogy az a
nép, akinek van királyi fője, képes felülemelkedni a
pártpolitikai zsörtölődésen, az emberi méltóságot
darabokra szaggató gyűlöleten. Sok tízezer megható
virágcsokor, üzenet fejezi ki ezt a szekártáborok fölé
emelkedő megbecsülést, tiszteletet. Engem leginkább
egy kisfiú üzenete hatott meg, aki a királynőnek írt
vigasztaló szavakat, s virágcsokra és levele mellé
odatette annak a koporsószállító platós járműnek
kicsinyített mását, amit maga Fülöp herceg tervezett
meg temetésére.
A windsori kápolna anglikán dékánja a Prédikátor
Könyve 12,1-7. versét olvasta fel. A teremtett világ
iránt fogékony brit lélek - köztük Lord David
Attenborough-é, a világhírű környezetvédőé is, aki
az erre az alkalomra berendezett windsori BBC
stúdióban beszélt -, s az élet és halál titkait finoman
sejtető, és bizonyossággal megjelenítő Igéket helyezte
a királyi felségek és előkelőségek és a több milliárdnyi
tv-néző lelkére:
1.Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem
jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek,
melyekről ezt mondod: nem szeretem őket! 2.míg el nem
sötétedik a nap világa, meg a hold és a csillagok, és újra
felhők nem érkeznek az eső után. 3.Akkor reszketni
fognak a ház őrizői, támolyognak az erős férfiak;
megállnak az őrlő lányok, mert kevesen vannak, és
elhomályosulnak az ablakon kinézők. 4.Bezárulnak
az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása.
Fölkelnek a madárszóra is, és elhalkul minden énekszó.
5.Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek
az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen
vonszolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az
ember örök otthonába, és az utcán körös-körül siratók
járnak. 6.Végül elszakad az ezüstkötél, összetörik
az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék
belezuhan a kútba. 7. A por visszatér a földbe, olyan
lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta.
Justin P. Welby canterbury anglikán érsek János 11,2026 Igéivel fejezte ki az egyetlen vigasztalást mind
éltünkben, mind halálunkban:
20. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe
ment, Mária azonban otthon maradt. 21.Márta ekkor
így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt
volna meg a testvérem. 22.De most is tudom, hogy amit
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csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten.” 23.Jézus
ezt mondta neki: „Feltámad a testvéred!” 24.Márta így
válaszolt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az
utolsó napon.” 25.Jézus ekkor ezt mondta neki: „Én
vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha
meghal is, él; 26.és aki él, és hisz énbennem, az nem hal
meg soha. Hiszed-e ezt?”
Nagyon jó volt látni, hogy a brit koronának és egy
hosszú, 99 évet kapott életnek, az angol nemesség
kiemelkedő tagjának legfőbb ékessége volt és maradt:
Isten Igéje. Anglia ismét üzent a világnak...Írta:Békefy

Lajos
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vezetésével. Azóta több hűséges lelkipásztor szolgálta
a Nagy-Britanniában élő magyar közösséget,
többek között dr Hermán János nagytiszteletű úr,
illetve leghosszabb ideig Varga Sándor, aki NyugatEurópában is jól ismert és nagy tiszteletnek örvendő,
tudós ember volt. Engem közel 20 éve hívott el Isten a
gyülekezet vezetésére.
Működésünk jobban hasonlít egy missziós
központra mint egy hagyományos gyülekezetre,
ugyanis Londonban az emberek folyamatosan
költöznek. Legtöbben átmenetileg tartózkodnak
ebben a világvárosban, hogy aztán hazaköltözzenek
vagy vidéken telepedjenek le. Addig is, míg itt
vannak, hirdetjük az Igét minden korosztálynak:
vasárnaponként két istentisztelettel várjuk a sokszor
messziről érkezőket, továbbá van babaszoba a
kicsinyeknek, vasárnapi iskola a nagyobbaknak, tini
ifi a fiataloknak, imaórák, valamint havonta egyszer
női és férfikört és olvasókört is tartunk. Így próbáljuk
mindenki lelki igényét kielégíteni. A járvány miatt
elkezdtük a délelőtti istentiszteletet élő adásban is
sugározni, valamint számos összejövetelünk online
módon műkődik. Hiányoznak ugyan a személyes
találkozások, de a technológia lehetővé teszi a
közösség építését; azt, hogy épüljünk egymás hite által
és hordozzuk egymás terhét, akár távolról is .

LONDONI ISTENTISZTELET a református
templomban

Kis magyar sziget ez a nagy metropoliszban, ahol a
magyarlakta területekről érkezők otthon érezhetik
magukat. Ahogy belépnek a székelykapun, barátságos
közösség fogadja az újonnan érkezőket. Igyekszünk,
hogy ne csak lelki de testi jóval is ellássuk a
gyülekezetet, hiszen amikor az előírások megengedik,
háziasszonyaink minden alkalom után gazdag
szeretetvendégséggel kedveskednek.
Isten megáldott egy feleséggel, Tündével, aki igazi
Kedves Olvasó! Megtiszteltetés, hogy néhány szóban segítőtársam a szolgálatban és négy szép gyermekkel.
bemutathatom az Angliai Magyar Református Neveik: Ádám, Anna, Áron és Sára, ők is szorgalmasan
dolgoznak a gyülekezetben, van aki a technikát kezeli,
Egyházat
ketten a vasárnapi iskolában szolgálnak és egy a
Gyülekezetünk immár 73 éve, 1948. március 15-én sportfelelősünk.
alakult, Dobos Károly áldott emlékű lelkipásztor
Ha valakit erre jár, szeretettel várjuk, látogassanak

21

Zwollei Harangszó – 2021/3-4

el gyülekezetünkbe. Reméljük, Urunk hamarosan
megkegyelmez e világnak és ismét lehet utazni!
Addig is kívánunk áldott Húsvéti ünnepeket!
Salánki István, lelkipásztor - www.ref.london.hu
Hungarian Reformed Church, 17 St Dunstan’s Road,
Hammersmith, London W6 8RD
www.reflondon.hu

Hollandiai híreink
ESEMÉNYEK és HÍREK
Hollandiából

***Online conferentie ‚Dilemma’s en kansen
voor prediking in Coronatijd’, azaz: Onlineprédikálás és visszajelzés (feedback). Hogyan
folytathatunk párbeszédet a hallgatókkal,
amikor online közvetítjük az istentiszteletet?

Szervezők: Protestantse Theologische Universiteit
PThU - valamint a Kolozsvári Teológia keretében
működő “Ravasz László Homiletikai Intézet”.
299 feliratkozó. Egyházközségünk részéről a 2021
április 13-án tartott kétnyelvű konferencián drs.
Kelemen Attila Csongor, dr. Hermán M. János és
Ries Niewkoop nyugalmazott lelkipásztor vett
részt. (Az előadásokról felvétel is készült.)

***Hollandiai Magyar Szövetség évi
közgyűlést tartották 2021 február 27-én, *** Nagycsütörtöki online istentisztelet
és úrvacsoraosztás
szombat délelőtt
Egyházközségünk részéről – hivatalból – jelen volt
Urbán Ákos gondnok, a Szövetség elnöke; Kelemen
Attila Csongor, a Zwollei Magyar Református
Egyházközség lelkipásztora, aki hagyományosan
megtartotta a rövid gyülekezeti beszámolót. A
lelkipásztorok közül jelen volt még Csanády Ágnes,
Van Bolhuis Szabó Emőke és Hermán M. János.
Valamennyien hozzászoltak és válaszoltak az
egyházi és iskolai vonatkozású kérdésekre.

***1848 március 15 emléke

2021. március 20-án 17:00 órai kezdettel
felvételről
láthatták
az
1848/1849es
forradalom
és
szabadságharc
173.
évfordulójának megemlékezéséről szóló filmet az
amszterdami Hungaria Club 1929 és a Hollandiai
Magyar Szövetség közös rendezésében.
Ünnepi beszédet mondtak: dr. Kocsis
András, Magyarország nagykövete; Kántás Pál,
az amszterdami Hungaria Club 1929 elnöke és dr. ***Hágai Magyar Református Gyülekezet
Herman M. János, nyugalmazott lelkész (Zwolle).
ÁPRILIS 18, VASÁRNAP, 10:00 óra --- ONLINE
ISTENTISZTELET

Az ünnepi műsorban közreműködnek: a Hágai
Magyar Kvartett, Bálint Gábor operaénekes és
Hoeks Györky Zsuzsa, a Hungaria club 1929 titkára
és a Hollandiai Magyar Szövetség alelnöke, a Alapige: „Boldogok, akik sírnak,
műsor rendezője. Hermán M. János beszédének a megvígasztaltatnak.” (Máté 5:4)
címe: Nincs vesztes szabadságharc! Megtekinthető: Szolgáló lelkész: Csanády Ágnes
https://www.youtube.com/watch?v=C_a3_hc15DQ
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ONLINE BIBLIAÓRA GYEREKEKNEK
Jelentkezés: Némethné Scherman
hitoktatónál.
Email: nemeth.piroska@gmail.com

De roep om hulp leidde tot liefdadigheidsacties,
Piroska, ook in Nederland. Centraal stonden de zogenaamde
kindertreinen, waarmee van 1920 - 1930 meer dan
28.000 Hongaarse kinderen voor enige maanden
naar Nederland kwamen om bij te komen van alle
rampspoed en aan te sterken. Gelijktijdig daarmee
ONLINE BIBLIAÓRA felnőtteknek
kwam het tot een intensieve culturele uitwisseling,
onder meer op kerkelijk-theologisch gebied. In dit
A bibliaórát Van Bolhuis-Szabó Emőke tartja.
boek worden deze contacten tussen Nederlandse
Email: emokeneszmely@vtxmail.ch
en Hongaarse protestanten in kaart gebracht en
MÁRCIUS 28, VIRÁGVASÁRNAP
geanalyseerd.
ONLINE ISTENTISZTELET - HÁGA
Het boek is verkrijgbaar in de boekwinkel en wordt
Szolgáló lelkész: Csanády Ágnes
uitgegeven door uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld,
Email: csanady@federatio.org Telefon: 06-57023397. ISBN 978 90 5560 586 6. Naar verwachting zal het
Az online istentiszteletet vasárnap lehet követni a boek in de maand mei verschijnen.
gyülekezet facebook oldalán:
Op 7 juli aanstaande zal er in Kampen een kleine
presentatie plaatsvinden. Indien mogelijk zal dit
Hágai Magyar Református Gyülekezet
met publiek gebeuren, maar in ieder geval ook als
online-bijeenkomst.
***L.S. Bij deze een aankondiging van Je bent hartelijk welkom, nadere informatie volgt.
mijn boek over Nederlandse en Hongaarse
protestanten
dat
binnenkort
verschijnt. Met vriendelijke groet, M.J. Aalders

***Falinaptárok

-Katolikus
és
református
falinaptárokról
gondoskodott Nagy Tibor Sándor kidei
lelkipásztor testvérünk. Unitárius falinaptárokat
nt. Szabó László unitárius püspöki tanácsos
küldött
Kolozsvárról.Királyhágómelléki
egyházkerületünk részéről Wagner Erik igazgató
és Forró László főjegyző testvérünk ajéndékozott
falinaptárokat a gyülekezetünknek.

Aan het einde van 1919, na de Eerste Wereldoorlog,
het communistische regime van Béla Kun en de ***Magyar nyelvű Bibliák rendelhetők:
Roemeense bezetting, was Hongarije failliet. Het Overzicht van producten in taal Hongaars --land kon zelfs zijn eigen kinderen niet meer voeden. Evangelielectuur Anderstaligen Service - EAS.
Postadres: EAS, Postbus 369, 3840AJ Harderwijk.
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Bezoekadres: Kerkplein 2, 3841EC Harderwijk
– FONTOS közlemény: 2021 januárjától
***Énekeskönyveket nt. Kelemen Attila Szabolcs délután fél háromkor kezdjük az
hozatott Kolozsvárról, az énekeskönyveket
a istentiszteleteink tartását.
gyülekezet 2021 április 18-án használta először.

***Gerrit van Dijk felhívása

Het bekende boek van Ferenc Molnár “A Pál utcai
fiúk” is in het Nederlands vertaald en uitgegeven, de
eerste druk was in 1938 en de tweede druk in 1950.
Ik heb veel gezocht of ik dit boek kon vinden om te
kopen want de vakgroep Neerlandistiek zou heel
graag over een exemplaar beschikken. Maar het boek
heel zeldzaam en tot nu toe kon ik het niet vinden,
niet op internet bij antiquariaten, zelfs Google weet
niets van het bestaan.
Mijn vraag is: Zou misschien iemand weten die dit
boek “De jongens van de Pálstraat” heeft en dit ook
wil verkopen voor een goede prijs? Het is voor de
A
Zwollei
Magyar
Református
bibliotheek van ELTE. Zij zouden daar heel blij mee
Egyházközség istentiszteleteinek a helye:
zijn.
Lutherse Kerk, Koestraat 2-4, Zwolle, kivéve akkor,
***ISKOLÁZTATÁSI
LEHETŐSÉG amikor a meghívóban másként van említve. Info:
SÁROSPATAKON !
jhermanm@gmail.com , Tel: 038-4233247 –Fb.: https://
A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma www.facebook.com/refistentiszteletzwolleban/
Általános Iskolája és Diákotthona a Miniszterelnökség Honlap: https://zwolleireformatus.nl/
Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával a
A Koestraat 2-4 szám alatti lutheránus templom
2021/2022-es tanévre
a ’De Fundatie’ múzeum mellett található. (Hátsó
a diaszpórában élő magyar származású, magyar bejárat a Potgietersingel felől, ingyenes parkolás.)
gyökerekkel rendelkező, 8. osztályt végzett 14-15
Kimagasló facebook adatok
éves diákok számára angol-magyar két tanítási Téglásy Sándor webmester testvérünk leveléből, 2021
nyelvű 5 évfolyamos gimnáziumi képzést hirdet április 15-én: ”Kb. 1400 embert ért el a post, ebből
meg, maximálisan 34 fővel, kötelező diákotthoni 277 interakció származott (klikkelés, kommentelés,
bentlakással. A képzés a felvételt elnyerő azon diákok megosztás vagy lájk, összesítve).
számára ingyenes, akik legkésőbb 2021. június 30ig (a beiratkozás napjáig) igazolni tudják magyar Ezt a számot a tavalyi év során csak három esemény
állampolgárságukat, vagy az annak megszerzésére érte el vagy haladta meg, vagyis ez most nagyon
kimagasló.
benyújtott kérelmüket.
Jelentkezési határidő: 2021. május 31. Részletek a Az augusztus 23-i keresztelő utáni kepek, az augusztus
http://www.reformatus-sp.sulinet.hu/srkg/nagyrefi/ 20-i ünnepi köszöntő és a konfirmációs alkalomról
írott két post.
dok/diaszporamagyar2020.pdf webhelyen.
Kérem, juttassák el a felhívást az Önök által ismert A pontos következtetést ebből nem lehet könnyen
esetlegesen érdeklődő személyekhez, akik számára levonni, de két dolog biztos:
1. A hívek szerintem nagyon örülnek a jó híreknek
sikeres pályázást kívánok.
és hálásak, hogy részt vehetnek akár így virtuálisan
is a hitéletetek mindennapjaiban. Szerintem nagyon
Tájékoztató
az
istentiszteleteink ki lehettek éhezve arra, hogy igazi életet, jelenléti
istentisztelet bemutatását láthassák.
szervezéséről
Presbitériumunk határozata nyomán Hollandia 2. Ez úgy általánosságban is igaz: a képes beszámolóknál
Kereskedelmi Kamarájának a nyílvántartásába semmi sem működik jobban a Facebookon, de ezen a
jogi személyként jegyeztettük be a Zwollei Magyar Facebook-oldalon egész biztosan.
Református Egyházközséget. Naam: Hongaarse Köszönöm, hogy része lehetek ennek a folyamatnak
Protestantse Gemeente Zwolle. Zwollei Magyar és kívánom, hogy még sok-sok ilyet fénypontot
Református Egyházközség. – Pénztáros: Rostás láthassak. Tudom, hogy nem az adatok és számok
Kriszta Timea, Zwolle. A számlaszámunk: alkotják a lényeget, de azért jól esik látni a ’forgalmat’.”
Hongaarse Protestantse Gem Zwoll NL46 INGB Facebook oldalunkat áprilisban 1037 ember követi és
0006 9360 50
1027 embernek tetszik.
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Urk, húsvéti istentisztelet és úrvacsoraosztás

Urk, Nagy Tibor Sándor lelkész prédikál
2021 április 5-én

Igehirdetéssel szolgált nt. drs. Kelemen Attila Csongor.

Figyelem !!! Reménység szerint 2021 május 9-én,
15.00 órai kezdettel tartunk istentiszteletet
Zwolleban, a Koestraat 2-4 sz. alatti templomban
!!! - Igehirdetéssel szolgál Sólyom Uzonka Lilla, sor
kerül az új tisztségviselők beiktatására. (Presbiter
jelöltek: Snijders-Dósa Tünde és Szilágyi Árpád.
Diakónusok: Truczkai Adrienn és Berekméri-Filep
Annamária.) Elköszönünk dr. Vas Zsolt és Vasné
Mácza Sarolta testvéreinktől, akik hazatérnek Magyarországra. Sarolta felvidéki református lelkipásztor és vallástanár.
Attentie!!! Május 9-e Hollandiában az Édesanyák Napja!!!

Urk: húsvéti ünnepély a gyermekekkel (Nagy Figyelem!!! Május 23-án, Pünkösd első napján délErika)
után 14.30-kor kezdődik az istentisztelet és úrvacsoraosztás. Szolgál nt. Kelemen Attila Csongor!!!

Zwollei istentisztelet 2021 április 18-án

Figyelem !!! Június 11-én a zwollei istentiszteletünket követően búcsút vehetünk a kampeni Nagy,- és
Weiner családoktól. Lelkipásztor testvéreink a tanulmányi év leteltével visszatérnek Erdélybe, illetve
Magyarországra.
Figyelem!!! Június 27-én szabadtéri istentisztelet
tartására készülünk Zeist cserkésztelepén, ahol az
egyészségügyi rendelkezések figyelembe vételével
szeretnénk egybegyülni. Sikeres szervezés esetén
Rotterdam, Amsterdam, Hága és Zwolle gyülekezetének a tagjai
találkozhatnak egymással.
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*********************************************************

HIRDETÉSEK

Hágai Magyar Katolikusok

Tisztelt Olvasó!/Kedves Barátunk!
Szeretettel meghívjuk a május 2-án, 15.00 órakor
tartandó soron következő szentmisénkre! A
szertartás a hagai Onbevlekt Hart van Maria
Templomban (Marlot kerk)-ben lesz és Mattheus
van Dorp atya fogja celebrálni.
Cím: Bloklandenplein 15 --- 2594 CK Den Haag
--- A parkolás ingyenes, tömegközlekedéssel
a 6-os villamossal, illetve a 24-es busszal lehet
megközeliteni a templomot.
A 43-as busszal is elérhető, de az vasárnap csak
óránként jár bizonyos napszakokban.
KÉREK MINDENKIT, hogy a Covid 19 miatt
hozott intezkedések következtében tartsuk be a
szabályokat! Egyelőre még mindig CSAK 30 személy
jöhet a templomba. Ezért kénytelenek vagyunk
jelentkezesi listát vezetni. Aki hamarább jelentkezik,
annak lesz helye. Különleges esetekben kapcsolatba
lehet lépni alulírottal :) www.9292ov.nl
A jelentkezéseket kerem szépen ezen az e-mailen
megtenni csütortok, azaz aprilis 29. éjfélig (24.00
óraig)! Megértésüket előre is köszönöm!
Szeretetteljes üdvözlettel: Tápai Katalin , EKTalelnök hagai.magyar.katolikusok@gmail.com

Meghívó

Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek
Szövetsége
Federation of Hungarian Protestant Congregations
in Western Europe
Bund
Ungarischer
Protestantischer
Kirchengemeinden in Westeuropa
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A 2021 március végére tervezett presbiteri
továbbképzőt ill.konferenciát már ez év elején
elhalasztottuk „nyárra“ – a korona-gondok miatt. A
holzhauseni háztól kértünk új időpontot egy magyar
találkozóra – de sajnos a nyári hónapokban ott már
nincs szabad hétvége számunkra, ezért lefoglaltuk a
konferencia házat 2021 június 6. -tól 11. -ig (ennek a
hétnek első felén lesz a Presbiteri Konferencia, majd
ezt követi az Ifjúsági Konferencia – az EMEIK). Bár
tudjuk, hogy a hétvége a „dolgozó“ gyülekezeti
tagjainknak kedvezőbb, ám idén nem volt más
választásunk: a presbiteri találkozót vasárnap, június
6.-án délután kezdhetjük és ezt kedden, június 8.-án
az ebéddel zárjuk le. (ez talán a nyugdíjasoknak és
a lelkészeknek még kedvezőbb időpont). Ez után
idén is lehetőség lesz a presbiterek számára az
EMEIK-en való résztvételre is. A mellékelt műsort az előző konferenciáinkhoz hasonlóan – állítottam
össze (helyettesítve a jelenleg betegszabadságon
levő Csákvári Dánielt), de ezen még, ha szükséges
változtathatunk. Nagyon örvendek annak, hogy
egy időszerű témához egy magyar szakembert –
egy orvost – kaptunk dr. Bereznai Benjámin, - régi
„Ifjúsági konferenciás“ – személyében. Remélem
sokan eljönnek erre a konferenciára, különösen,
hogy ezt a konferenciánkat a hazai magyar egyházak
anyagilag is támogatják, s így a konferenciai díjak is
jóval kedvezőbbek lesznek: teljes ellátással – az egész
időre – személyenként: két-ágyas szobában 60 euró,
egy-ágyas szobában 75.- euró (az útiköltségekhez
pedig hozzájárulhatnak a helyi gyülekezetek).
Jelentkezni ez évben is Jaskó Irénnél kell – határidő:
április 30 – a csatolt „Jelentkezési lapon“, amelyet
kérünk pontosan kitölteni az étkezesek miatt.
Megjegyzem, hogy tervezzük az előadás internetes
közvetítését is. Amennyiben a holzhauseni
találkozót „élőben“ nem tarthatjuk meg - erről
kapunk értesítést május elején -, akkor is lesz így
lehetőség legalább a media általi találkozásra.
Reméljük azonban, hogy a hosszú szünet után
személyesen is találkozhatunk Holzhausenben.
Célszerű lenne a résztvevők részéről addigra a
korona-vírus elleni oltás, de legalább egy új igazolás
(teszt) a negativ eredményről. Testvéri üdvözlettel –
a szervező bizottság nevében:
Varga Pál lelkipásztor, Heilbronn, 2021 márc. 6.

IRÁNI-ERDÉLYI
Csereprogram

Képzőművészeti

Tárgy: Magyar Presbiteri Konferencia
The aim of Association is to integrate Transylvanian
Holzhausenben
contemporary art with the global cultural

A Szövetség Taggyülekezeteinek és Nyugat-Európa movements, by
magyar diaszpóra-gyülekezeteinek
exchange events.
Kedves Presbiterek, Gondnokok, Felügyelők, Kedves
Gyülekezeti Munkatársak, Kedves Lelkipásztorok!

organizing

international

art
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Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége:
HÚSVÉTI ÜDVÖZLET

„Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk, tedd
újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak!” (Jeremiás Siralmai 5,21)
Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!
Founding members: Szabó Réka, Dr. Balázs Zoltán, Az életünkettöbb mint egy éve beárnyékoló világStefano Devoti, Kozma Csaba - ekepegyesulet@ járvány a húsvéti ünnepnapokra is rányomja bélyegét. A járványhelyzet miatti korlátozások sok
gmail.com
mindentől elválasztanak minket: a családtól, a
szeretteinktől,a barátainktól,a gyülekezettől, és ezt
lelki hiányként éljük meg. Ám amit a világ nyomora elválaszt, azt Isten Krisztusban áthidalja, egybeköti, összekovácsolja és ezeket a kötelékeket az
evangélium örömhíre által megerősíti. Ennek diadalmas ünnepe Nagypéntek és Húsvét. A golgotai
kereszt áldozata és a feltámadás által Krisztusban
Isten a mennyet és a földet, az embert és az Istent,
az embert és az embert újra összeköti. Ma, mikor a
járvány, a távolságok, a szabályok korlátai elválasztanak egymástól, erős hitbeli kapaszkodót jelent ez
a Krisztusban felkínált egység, összetartozás, közös
örömhír: Krisztus feltámadt!
A 21. századi világ kihívásai, harcai és korlátai között a lelkészi és világi szolgatársak őrálló szerepet
betöltve hirdetik az evangéliumot a nyugat-euróLÁNGOST a kedves OLVASÓINKNAK!
pai szórványmagyarság körében. Isten áldja meg
Kedves Barátaink! Várunk benneteket SZOMBA- mindazok áldozatos vállalását, akik elkötelezetten
TON Zwolleban a piacon
végzik szolgálatukat, tudván „hogy fáradozásotok
kürtőskalácsunkkal, lángosunkkal és kürtőskalács- nem hiábavaló az Úrban! ”A szétszórt nyáj közötti
ban fagyival
rendkívüli szolgálatban tapasztalt örömöknek, nehézségeknek, eredményeknek a megosztására, egymás viszontlátására a NYEMPGYSZ tervezi azokat
a hagyományos találkozókat, melyek feltöltenek,
megerősítenek bennünket, és ahol személyesen is
átélhetjük az összetartozás örömét, amit aztán magunkkal vihetünk a taggyülekezeteink közösségébe.
A mostani bizonytalan helyzet ellenére annak reményében tervezzük és szervezzük az alkalmakat,
hogy a konferenciákat személyes részvétellel megtarthatjuk. Amennyiben ez mégsem lehetséges, akkor online formában, video-konferencia keretében
Szíves
üdvözlettel:
Pakot
Szabolcs, próbáljuk megvalósítani a virtuális találkozást.
TERVEZETT KONFERENCIÁK 2021: A Presbiteri
#hongaarsethuissmaken
Konferencia 2021. június 6. és 8., az Ifjúsági Konferencia 2021. június 8. és 11.között kerül megrendezésre Holzhausenben.
A NYEMPGYSZ közgyűlését és találkozóját 2021.
*********************************************************
szeptember 2. és 5. között Visegrádon tartjuk. Hor*************************dozzuk imádságban ezeknek a találkozásoknak a
lehetőségét és egymást is, így kössön össze bennünHIRDETÉSEK
ket a feltámadott Krisztus, aki minden rendeleten,
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távolságtartáson, nehézségen és még a halálon túl is
odaáll mellénk, néven szólít, megvigasztal és szolgálattal bíz meg.
Adjuk tovább az örömhírt szeretteinknek, ismerőseinknek, a gyülekezeteinknek. Hirdessük a feltámadás örömhírét magyar nyelven is Nyugat-Európában a szórványmagyarság körében!
Áldott húsvéti ünnepeket és békés ünnepszentelést
kíván a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöksége: Karvansky Mónika elnök, Gémes Pál társelnök, Jaskó Irén titkár.
(Bécs, Stuttgart, London: 2021. Húsvétján )
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége Federation of Hungarian Protestant Congregations
in Western Europe Bund Ungarischer Protestantischer
Kirchengemeinden in Westeuropa

Imádkozzunk családunkért és magunkért!

Zwollei Harangszó – 2021/3-4

Ki nékem megváltást hozott,
És azt, aki értem csak
Egyszer is imádkozott.
Add Urunk, hogy imáink meghallgatásra találjanak!
Add, hogy péntek reggeli imádságaink által közelebb kerüljünk Hozzád, valamint nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és embertársaink iránt!
Add, hogy minél többen csatlakozzanak az imafelhíváshoz!
Ne feledjétek, már azzal is sokat teszünk, ha hívőként péntek reggelente 7 órakor egy Miatyánk
imádságot elmondunk a fenti imaszándékkal, vagy
jószándékú emberként annyit mondunk: „Uram,
segíts”!
Kelt, 2021. évben, Urunk születésének hírüladása
ünnepén, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján

Nagypéntek reggelétől minden hét péntekén (reggel 7.00 órakor), felekezethez való hovatartozás
nélkül, lélekben közösen imádkozzunk, bárhol is
vagyunk – otthon, utcán, munkahelyen -, hiszen az Áldott napot kívánok!
Úr mindenütt jelen van! Kérjük az Urat, hogy a koVejkey Imre
ronavírus-járványtól mihamarabb szabadítsa meg
a Magyar Parlamenti Imacsoport vezetője
Magyarországot, Európát és a világot!
Imádkozzunk egymásért, legalább addig, míg el
nem múlik a járvány!
Imádkozzunk azért, hogy a vírusban elhunytak az
Úrtól kapják meg az örök világosságot!
Imádkozzunk azért, hogy a betegségben szenvedők
kapják meg a testi és lelki gyógyulás kegyelmét!
Imádkozzunk azért, hogy az egészségesek ne kapják
el a vírust és megőrizzék lelki békéjüket!

Reményik Sándor

Valaki értem imádkozott
Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem
Valaki értem imádkozott.
Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?
Én nem tudom, de áldom Istent,

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
SzentegyhaziGyermekfilharmonia/
videos/3481481378605220

Egyházközségünk vezető lelkipásztora: drs. Kelemen
Attila Csongor. Missziói lelkipásztor és egyben az
egyházközség titkára: dr.Hermán M.János. Presbiterek:
Urbán Ákos gondnok, Rostás Kriszta, Truczkai
József és Tárnok Eszter Lídia. Diakónusok: Bodor
József, Czimbalmos Klára. Orgonista: dr. Robert
Helder. Gyermekfoglalkozások vezetője: Rohaan
Éva. A Zwollei Magyar Református Egyházközség
istentiszteleteinek a helye: Lutherse Kerk, Koestraat
2-4, Zwolle, kivéve amikor a meghívóban másként
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van említve. Info: jhermanm@gmail.com
4233247 –refistentiszteletzwolleban
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Tel: 038- oroszlánrészük van a szerteágazó, valamint a teljes értékű

Honlapunk
jelzete: https://zwolleireformatus.nl/
Webmester: Téglásy Sándor
A Harangszó elérhetősége: https://zwolleireformatus.
nl/zwollei-harangszo/
•–2020 június 1-től az országos szabályok
szerint harminc lélek gyűlhet össze a hollandiai
templomokban.
Legközelebbi istentiszteletünk dátuma: 2021 május 9, délután 15 óra. Koestraat, 2-4, Lutherse Kerk,
ZWOLLE. Jelentkezzünk levélben a jhermanm@
gmail.com címen vagy a 038-4233 247 telefon számon.
Ezen lapszámunkat dr. Berta-Érsek Réka testvérünknek ajánljuk kíváló tisztelettel és soha el nem
múló szeretettel! Réka, egyházközségünk volt diakónusa, most Kecskeméten segédkezik a covidos
betegek gyógyításában. Mi is imádkozunk az orvosokért és a betegek gyógyulásáért!
Részlet a 2020 szeptemberében elhangott zwollei
búcsúvételkor:” Dr. Berta Balázséknak köszönhetjük

emberileg a zwollei egyházközség 2017-es alapítását és

gyülekezeti szolgálat megszervezésében. Továbbra is szeretjük őket, ragyogjon fölöttük az Alföld csillagos ege és a
Hűség! Isten velünk, viszontlátásra!”

