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“Ik benadruk opzettelijk de kerkelijke kant van deze verbintenis: hoezeer de tijden 
veranderd mogen zijn, in wezen doen we niets anders dan hiermee een eigentijdse 

vertaling geven aan de apostel Paulus, die in zijn ambtsbediening als apostel naarstig 
heeft geprobeerd, zusterbanden te creëren tussen christelijke gemeenschappen in 

Klein-Azië, en daarbij niet opzag tegen reizen van vele honderden kilometers. Anders 
gezegd: We zijn in dit alles met kerkenwerk bezig, preciezer gezegd, met (wereld) 
diaconaat, met wederzijds en wederkerig dienstbetoon. Daarbij is van ondergeschikte 

betekenis dat wij het materieel aanzienlijk beter hebben en van die overvloed 
gemakkelijk wat kunnen missen, belangrijk is vooral wat we samen hebben, wat we met 

elkaar delen, wat we elkaar te geven hebben en waarin we elkaar aanvullen en hand en 
oog, mond en voet voor elkaar kunnen zijn. Want gaven zijn er om gedeeld te worden, 
over grenzen heen!  

 
De contacten met Roemenië zijn in de afgelopen tien jaar heel verrijkend geweest; de 

vele gesprekken en gedeelde ervaringen onderweg naar en van dat verre land, de 
verbondenheid die je met elkaar voelt als je je – los uit je vertrouwde en min of meer 
beheersbare alledaagse bestaan – op avontuur waagt en daarbij vertrouwen in elkaar 

stelt, want je hebt elkaar hard nodig voor een beetje houvast, in een situatie waarin 
bijna alles anders is dan wij normaal vinden. Verrijkend voor mezelf, maar beslist ook 

voor onze eigen kerkelijke gemeente! Dankzij de zusterband hebben we geleerd, dat 
grenzen er zijn om over te steken. We hebben bij allerlei gelegenheden iets mogen 
proeven van ‘gemeenschap der heiligen’, die taal- en cultuurverschillen (om maar te 

zwijgen van kerkelijke en theologische verschillen) overstijgt. Het verschil in 
levensstandaard tussen ‘daar en hier’ heeft mij persoonlijk eerlijk gezegd nooit zo heel 

veel gedaan Ik ben wel in armere landen en dorpen geweest dan Küsmőd, en ik heb 
ontdekt dat mensen die wij arm noemen, en dat naar onze materiële standaard gemeten 
ook inderdaad zijn, in vele andere opzichten rijk zijn aan waarden, die in onze 

samenleving soms in een schrikbarend tempo lijken te verdwijnen; gastvrijheid is er 
daar een van, en niet de minste!” 


