HONGARIJE REIS - 2006
Eind mei zijn wij via Duitsland, Oostenrijk, Slovenië en Kroatië naar Újpetre in Zuid Hongarije gereden.
Wij werden daar hartelijk ontvangen door Mevr. Boká (Ildiko). Ds. Boká kwam later omdat hij nog een
begrafenisdienst moest leiden. Omdat er nog van alles geregeld moest worden ging Ds. Boká direct
door naar Kozármislenyi waar de volgende dag de opening van de nieuwe kerk zal plaatsvinden. Wij
maakten van de gelegenheid gebruik om mee te gaan en daarbij 15 stoelen af te leveren die wij vanuit
Nederland hadden meegenomen (gift van de PKN-gemeente uit Oud-Beijerland).
De openingsdienst op zaterdag 27 mei was goed voorbereid en zeer stijlvol. Ds. Boká, zijn vrouw en
de voorzitter van de kerkenraad vormden het comité van ontvangst. De bisschop uit Budapest
arriveerde en alle predikanten uit de provincie Baranya waren vertegenwoordigd. Ook was er nog een
delegatie uit Transsilvanië (Roemenië) overgekomen.
Ds. Boká en de bisschop gevolgd door de overige predikanten, allen gehuld in zwarte toga’s, liepen in
processie naar de ingang van de nieuwe kerk. Buiten werd Ps. 90 gezongen waarna de bisschop na
een korte toespraak de openingshandeling verrichtte door het doorknippen van een lint. Bij het
betreden van het kerkgebouw kreeg ieder een stukje brood aangereikt (teken van gastvrijheid) door
gemeenteleden in Hongaarse klederdracht.
Tijdens de kerkdienst ging de bisschop voor, u zult begrijpen dat wij niet veel van de preek hebben
kunnen volgen. Het ging volledig in het Hongaars. Wel konden wij alle psalmen en gezangen
meezingen omdat de melodieën identiek zijn aan die in Nederland. Dat geeft wel een gevoel van
verbondenheid.
Na de dienst volgden er toespraken en werden er enige cadeaus overhandigd. Namens onze
gemeente mochten wij een delftsblauw bord overhandigen met daarop een tekst. Onze toespraak was
in het Duits en werd door Ds. Boká in het Hongaars vertaald voor de gemeente. Na de dienst stond er
voor allen een koud buffet gereed.
De oplevering van dit kerkgebouw is voor Ds. Boká een hoogtepunt in zijn loopbaan als predikant.
Tevens is het ook de voorbode van een naderend afscheid. Ds. Boká hoopt in februari 2007 70-jaar te
worden en dat is de uiterste datum dat predikanten nog in actieve dienst mogen zijn. Pensionering
betekent eveneens minder inkomsten en uitzien naar vervangende huisvesting. In actieve dienst wordt
de pastorie gratis ter beschikking gesteld en na het pensioen vervalt dit voordeel. De wens van Ds.
Boká gaat ernaar uit om in de omgeving van Újpetre te blijven wonen.
In onze toespraak bij de opening van de kerk hebben wij nog geciteerd uit het bekende hoofdstuk 3
van Prediker (alles heeft zijn tijd). Voor Kozármislenyi was het een tijd om te bouwen. Voor Ds. Boká
komt de tijd van afscheid nemen eraan. Wij kijken met vreugde terug op dit fijne bezoek maar
realiseren ons dat de toekomst er voor Ds.Boká enigszins onzeker uitziet.
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