
Lieve vrienden! 

 

Het is een gewoonte van mij, om in deze tijd een rondbrief te schrijven, God zij 

dank, ik heb zo vele  vrienden in Nederland, als ik voor iedereen apart een brief schreef, 

dan moest ik al op de eerste zondag van de advent beginnen om een eind van maken. 

Maar dit is mooi, en Jullie weten, dat ik wilde graag voor iedereen schrijven, want ik ben 

een mens, die houdt van persoonlijke relaties, van vriendschappen, en nog meer, hoe mijn 

vrouw zegt, er bestaat geen ander mens op deze aarde, die van Nederland en 

Nederlanders zo houdt als mij. Nou, dit is misschien al te veel gezegd, maar niet ver van 

de waarheid. Ik kijk op dit feit, als een mooie geschenk van God, toen we nog achter de 

ijzerne gordijn zaten, hebben we nooit gedacht, dat we met zo velen van Jullie kunnen in 

kontakt, en nog meer in vriendschap en gemeenschap komen. 

 Het is al weer een jaar voorbijgegaan, met vreugde en vedriet, met hoogten en 

diepten, maar wat het mooiste is: Gods genade heeft ons gedragen in alles en door alles. 

We hadden een goed jaar, hoewel niet zonder zorgen, maar de Heere heeft uitkomst 

gegeven in alles en door alles. We hadden veel vreugde in de gemeente meegemaakt, die 

groeit, niet in getal, maar wel in geloof en kracht. We hebben twee bijzondere vreugden: 

een ondernemer, die een bakkerij heeft, en die ook tot nu toe ons veel steun gegeven 

heeft, uit Gods genade mocht tot een ernstige bekering komen, en nu is een grote 

opwekking in zijn bedrijf. Ook in de boeteweek kwamen meer dan 10 werknemers elke 

morgen in de dienst, mensen, die tot nu toe vijandelijk tegen kerk en predikant waren. De 

baas van dit bedrijf is nu in de eerste liefde en wil iedereen tot bekering brengen in zijn 

bedrijf. De andere grote vreugde is, dat sinds 1 september hebben e een nieuwe 

hulpredikant, hij is een dierbaar kind van God en bovendien erg begaafd in de prediking, 

pastoraat,jeugdwerk en management, dus in het organizeren. Deze gave heb ik helaas niet 

gekregen, zo vullen we elkaar heel goed aan, hij is erg geliefd in de gemeente, naar de 

kerkelijke wetten mag hij nu 4 jaar bij ons blijven, maar hoe ik zie, hij zal mijn opvolger 

zijn in de gemeente over 10 jaar als ik met pensioen zaal gaan. Het is een genoegen met 

hem te werken, we houden van elkaar ook als mensen, ook de gemeente is erg blij, en er 

is een grote oplevering in het bijzonder bij de jeugd, waarin hij ook erg begenadigd is. Dit 

is ook een grote vreugde voor ons. 

 Dit jaar mochten we in september weer in Nederland een mooie vakantie hebben, 

deze keer waren we niet op Goeree en Overvlakee, maar op de Veluwe, in Lunteren, waar 

ds.Piet Molenaar en zijn vrouw Dinie hebben ons met grote liefde opgenomen. Ondanks, 

dat ik altijd ook preken moet en vrienden bezoeken, we konnden ook toch goed rust 

houden, ik heb veel gewandeld, want dit jaar bij mij was een jaar der beweging, ik heb 

ongeveer 2500 km gelopen, zo uit Gods genade mag ik nu een wat lichtere domine zijn 

en dit is ook erg goed voor mij. In Maarssen hebben we op 9 sept. 20 jaar jubileum 

herdacht, dat we in Nederland aangekomen waren om mijn studie in Utrecht te beginnen, 

het was een ontroerende feest met mooie ontmoetingen en ophalen van 20 jarige 

herinneringen, ook gedenken vrienden, die toen nog waren, en nu niet meer zijn, ik 

bedoel op deze aarde, want bij God zijn we ook na onze dood. Op dezelfde zondag heb ik 

s avonds in Kamperveen ook gepreekt, waar we ook vrienden hebben, voor degenen ik 15 

jaar geleden een gemeentecontakt heb bemiddeld. Het was goed met sommigen van Jullie 

in deze priode te zijn, verjaardagen te vieren of goelasch te maken, dit is van jaren aal een 

begeleidingsverschijnsel van onze bezoeken in Nederland. Maar het is erg lekker, en deze 



traditie willen we niet zo zeer onderbreken. Dit hebben we in Putten gemaakt. Overigens 

een goede vriend van Putten Evert Kous organizeert volgend jaar een reis naar Roemenie, 

met boezoeken van mooie plekken, en natuurlijk goelaschmaken in Tg Mures, mocht 

iemand van Jullie daarvoor interesse hebben, dan kan ik ook bemiddelen. 

We zijn erg dankbaar, dat we mochten dit jaar in Nederland ook een auto kopen, een 6 

jarige VW Golf Plus,1,6 l benzine een goede vriend uit Kockengen heeft ons erin grote 

hulp gegeven, zo dat we mochten deze auto met een oosteuropese budget ook betalen, ik 

ben erg blij mee, onze zustergemeente Schoonhoven heeft ook in de bestrijding van de 

kosten geholpen, ik ben ook daarvoor erg dankbaar. Het is een auto met een hogere 

zitting, en dit is erg bekwaam voor onze verouderende ruggegraat, ik hoop met deze auto 

over 10 jaren in pensioen gaan. De oude auto, de Passat heb ik aan de kinderen gegeven, 

Beata heeft nu dit in bezit, ze kunnen nog een paar jaren ermee vooruit. 

 In de familie gaat ook goed, God zij dank Marie gaat nu beter, en ook met mijn vrouw, 

Maria werkt nu bij een Nederlands bedrijf als tolk. Onze oudste zoon zit op de twede jaar 

van de teologische fakulteit in Cuj, dit jaar zijn vrouw is ook aangenomen worden, ze 

zullen Deo Volente samen God dienen in de gemeenten. Beata heeft nog steeds een 

goede baan als informaticus, ze is een schat van meid, maar ze heeft helaas nog geen 

verkering, hoewel ze dit la graag wilde, dit geldt ook voor Maria, ze zijn inmiddles 25 en 

24 jaar oud, willen Jullie voor dit bidden. Onze jongste zoon zit op het laatste jaar van 

zijn informatica-studie in Cluj, hij heeft wel verkering met een aardige meisje uit onze 

jeugdvereniging, wins grootvader mijn goede vriend was 30 jaar geleden, toen ik in deze 

gemeente hulppredikant was. Dit is de 20-ste kerstfeest voor mij in deze gemeente, dit is 

ook erg ontroerend, dat ik al zo vele mooie jaren mag in deze gemeente dienen. Ik dank 

God, dat ik kon tot nu toe mijn dienst hier doen, hoewel is niet makkelijk, als ik in 

getallen moet wat zeggen, dan ik heb in deze gemeente meer dan 1200 mensen begraven, 

ongeveer 700 kinderen gedoopt, ongeveer 400 echtparen getrouwd, ongeveer 700 

jongeren hebben belijdenis gedaan. Ik heb in deze gemeente ongeveer 12.000 bladzijden 

preken geschreven, ongeveer 6.000 keer gepreekt. Ik schrijf dit alles niet om te trotsen, 

maar om te danken, dat dit allemaal mogelijk was, en God heeft ertoe kracht gegeven. 

 Ik preekte in deze boeteweek( Jullie weten al, dat in onze kerk vóór elke 

avondmaal boeteweek of anders gezegd grote week wordt gehouden) over de sterren, en 

ook vanavond en morgen zal ik nog erover preken. Nu heb ik geen tijd om dze preken 

aan Jullie door te geven, maar er waren allemaal troostende, wegwijzende en 

waarschuwende boodschappen op deze avonden. Morgen hopen we voor 900 mensen te 

preken en voor 800 mensen de avondmaal te bedienen, willen Jullie om kracht voor dit 

alles te bidden. 

Lieve vrienden, ik denk op deze middag met grote vreugede aan Jullie, ik wens Jullie 

Gods nabijheid, zegen in deze mooie periode van het jaar, dat Jullie mogen veel vreugde 

hebben in de viering van Kerst en Nieuw jaar. 

Jullie vriend Istvan en zijn gezinnetje 


