“Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op,
gelijk gij dit ook doet”. (1 Thess. 5, 11)
Beste broeders en zuster in Jezus Christus,
Beste collega Verduijn,
In zijn brief aan de Thessalonicenzen roept de apostel Paulus de christenen op om altijd en in alle
omstandigheden in het licht van de komende dag te leven. Dat betekent dat men zowel in vreedzame
als in onrustige tijden vol gevaar nuchter moet blijven en zich aan het geloof in Jezus Christus en aan
elkaar moet vasthouden.
We leven in moeilijke tijden. De laatste tijd lezen we en horen we in toenemende mate over geweld
en aanslagen in diverse West-Europese samenlevingen. Dat maakt ons verdrietig en angstig.
Daarom waren we zeer verheugd over het bericht van onze goede vrienden, de familie Herman
Mostert, dat er een Nederlandse protestantse gemeente bereid is een partnerschap met ons aan te
gaan. Eindelijk een goed en positief bericht. Onze God is groot en vol genade. Hij heeft weer laten
zien dat er niet alleen duistere machten aan het werk zijn, maar ook dat de kinderen van het licht
nuchter zijn en waken. (1 Thess. 5, 5-6)
Ook het op handen zijnde 500–jarige jubileum van de reformatie bemoedigt ons in dankbaarheid ten
opzichte van onze Heer. We geloven dat dit jubileum een geschenk van God is. Met onze
inspanningen een broederlijk partnerschap aan te gaan, willen we ons geloof en onze dankbaarheid
ten opzichte van onze Heer tot uitdrukking brengen. Hopelijk vinden we in elkaar de christelijke
broederlijke band die we zoeken, een band die Gods zegen heeft.
We stellen ons, (de evangelisch hervormde gemeente Siter (Sisterea)), graag kort voor. Sisterea ligt op
20 kilometer afstand van Grosswardein (Oradea, de poort van Partium) bij een uitloper van het
Kopergebergte. Het dorp ligt in een heuvelachtig gebied dat tegenwoordig Hegyköz genoemd wordt.
Het is een schilderachtig en bijna onaangetast gebied. In dit wonderschone gebied bestaat de kerk
van Sisterea al 800 jaar. De kerk ligt op het hoogste punt van de regio en is een middelpunt dat al van
verre oproept tot een innerlijke ontmoeting met God. De kerk is een monument, met vele zeldzame
elementen. (bijv. het altaar dat op zuilen rust (Ziborium) en de mooie fresco’s die in goede staat zijn
verkeren). In 2015 is de kerk volledig gerenoveerd en gerestaureerd.
In begin 1900 telde de gemeenten meer dan 1500 leden, nu heeft het dorp nog maar 500 inwoners,
waarvan 400 tot onze hervormde gemeente behoren. Helaas draagt slechts de helft van de
gemeenschap iets bij in de kosten tot behoud van onze kerk. Van de 200 leden die iets bijdragen, zijn
ongeveer 100 leden actief en bezoeken de diensten en andere bijeenkomsten regelmatig.
Onze gemeente heeft behalve de kerk een gemeente-complex dat bestaat uit een gemeentezaal, een
kantoor en een pastorie (alles in één gebouw). Het gebouw is oud en wordt al jaren gerenoveerd. We
hebben ook landbouwgrond. Het inkomen dat uit de landbouwgrond gegenereerd wordt, helpt ons
om een deel van de kosten te kunnen te betalen. Helaas is het in stand houden van de huidige
gemeenschap en gebouwen met de huidige middelen al moeilijk en kunnen we daarom nauwelijks
verder ontwikkelen.
Tot de gemeente behoren veel oude mensen en gepensioneerde mensen (meer dan 50% van de
leden), de jongeren moeten naar Grosswardein pendelen, want in ons dorp is geen werk. In ons dorp
is er alleen een basisschool, daarom moeten alle leerlingen vanaf klas 5 ook naar de stad om verder
te leren. Al deze problemen zijn een last voor de inwoners van Sisterea want de reiskosten zijn heel
hoog en het loon te laag om in het levensonderhoud te voorzien. Bovendien werden de mensen van

middelbare leeftijd geboren in de tijd dat er een atheïstisch en kerkvijandig communistisch regime
heerste. Dit klonk ook door in hun opvoeding en mogelijk is dat de reden dat deze groep vervreemd
raakte van het geloof en de kerk.
Begin 2016 verliet dominee Emese Gravucza-Nagy na 9 jaar onze gemeente en nam ik, dominee Attila
Szomor, op 1 januari het stokje van haar over. Daarmee was 2016 een jaar van verandering. Er is veel
gebeurd in de gemeente en ook in ons persoonlijke leven. In maart werd onze zoon Bence geboren,
onze dochter Hanna die in februari 2014 geboren werd, begon op de kleuterschool. Omdat de oude
pastorie in Siter door onze voorgangster nauwelijks bewoond werd, konden we er meteen intrekken.
De kerk en de pastorie bevinden zich op de hoogste heuvel van het dorp, het waterleidingsbedrijf
bindt zich veel lager in het dorp. Dat betekent dat het leidingwater ons huis niet bereikt. Het huis,
twee kamers en een keuken, werd verwarmd met tegelkachels. Helaas waren de kachels zo oud dat
we ze niet konden gebruiken toen we in de pastorie trokken. Er moest dringend een oplossing komen
voor de situatie, zodat we aan het einde van de zomer het huis konden betrekken. De gemeente die
op papier 400 leden heeft, had helaas onvoldoende middelen om de renovatie te bekostigen. Na de
eerste maanden van kennismaken ging het werk dan toch van start. In augustus, september en
oktober is de waterleiding verbeterd en is er een andere verwarmingssysteem aangelegd.
Hulpvaardige ambachtslieden uit de gemeente hebben uiteindelijk de renovatie tot een goed einde
gebracht. In die tijd heb ik me niet alleen als predikant ingezet , maar ook als bouwvakker. In
september, midden in de bouw, zijn we in de pastorie getrokken. In oktober is mijn vrouw Abigél
begonnen in haar nieuwe baan als universiteitspredikant in de stad Grosswardein. Daarmee is ons
leven in de gemeente van Siter begonnen en reizen we bijna dagelijks 20 km op en neer.
Intussen zijn we een jaar verder. We leren het dorp en de gemeente langzaam kennen. We zien een
idyllisch dorp, maar niet voor iedereen. Er zijn veel ouderen en gepensioneerden die maar moeilijk
het hoofd boven water kunnen houden. De mensen van middelbare leeftijd werken bijna allemaal in
de stad en in hun schaarse vrije tijd houden zich bezig met hun moestuinen en hebben weinig tijd,
kracht en belangstelling voor de gemeente of de dorpsgemeenschap. De jacht op voldoende
inkomen, de onderlinge afgunst, het onderlinge misgunnen en de desinteresse zijn problemen die we
dagelijks het hoofd moeten bieden en proberen op te lossen.
Naast de diensten hebben we meer gemeenschappelijke activiteiten ingevoerd. Er is een
vrouwenvereniging die iedere maandagavond bijeenkomt. Bij de bijeenkomsten wordt vaak
“Schneckennudel”(soort gebak) gemaakt. Dit gebak wordt vervolgens verkocht en het geld wordt
gebruikt voor de diaconie en activiteiten voor kinderen of voor het verbeteren van de peuterscholen
en kleuterscholen. De kindergroep en de catechisanten (12-15 kinderen) komen op zaterdagochtend
bijeen, de jeugdgroep (6-10 jongeren)op zaterdagmiddag. Half augustus hebben we voor de tweede
keer het liefdadigheidsfeest kunnen organiseren. Op dit feest konden dorpsbewoners en mensen uit
de omgeving zich vermaken en zich daarmee tevens voor een goed doel inzetten.
Onze doelen voor de komende tijd:
1. Het afronden van de renovatie van de pastorie en de gemeentezaal. Nieuwe deuren en
ramen hebben daarbij prioriteit.
2. Het werk van de diaconie moet beter georganiseerd worden. Er zijn veel mensen die hulp
nodig hebben in de gemeente. Doordat zij oud of ziek zijn of een zwakke sociale achtergrond
hebben zijn zij aangewezen op hulp van onze gemeente.
3. Het opfrissen en stimuleren van jeugdwerk is heel belangrijk. Ondanks het hoge aantal
gepensioneerden zijn er ook veel kinderen en jongeren in onze gemeente. Door ons op de
jeugd te richten zouden we de ontwikkeling van de gemeente kunnen versterken.
We denken dat een partnerschap een stimulans voor zowel onze als jullie gemeente kan betekenen
en daarnaast het persoonlijke christelijke leven kan bevorderen. We hopen tegelijkertijd, dat jullie

gemeente ons, door uit eigen ervaring te putten, bij het realiseren van onze doelen met raad en daad
kan helpen.
Onze brief eindigen we graag met de woorden van Paulus:
“beste broeders, bid voor ons, de genade van onze Heer Jezus Christus is met u! Amen.” (1 Thess. 5,
25-28)
Met vriendelijke groet,
Attila Szomor
Hervormd predikant van de gemeente in Siter

