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Op 6 juni kregen wij het bericht dat op 62 jarige leeftijd is Heengegaan, onze vriend en broeder 
Gyula Borzasi, in leven predikant van onze zustergemeente Szalard. 
Zijn vrouw Ennikô, de kinderen Julia en Gyula en kleinkind Gabi verliezen in hem een liefheb-
bende man, vader en opa. 
Wij hebben een vriend verloren, met wie we al 26 jaar zeer goede contacten hadden.  
Meteen na de revolutie in Roemenië, eind 1989, stelden hij en zijn toenmalige vrouw Gabriella 
hun eenvoudige pastorie open voor hulpverleners en werden warme contacten gelegd. Sinds-
dien hebben zij ons altijd een gastvrij onthaal geboden als we weer met een vracht hulpgoede-
ren, hetzij voor Szalard, of voor andere gemeenten, in Roemenië verschenen en is er een hech-
te persoonlijke band ontstaan. Toen dan ook op 6 juni 1999 Gabriella als gevolg van een slo-
pende ziekte overleed, was de verslagenheid niet alleen in Szalard, maar ook in Dordrecht, 
zeer groot.  Gyula bleef achter met twee jonge kinderen.   

Per(i)omania
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In Ennikô vond hij later de vrouw die hem zeer tot steun is geweest. Niet het minst in het vele 
werk wat hij voor zijn gemeente, maar ook voor alle andere inwoners van Szalard en omgeving, 
met name ook onder de Roma-zigeuners, heeft mogen verrichten uit naam van zijn Zender. 
Onvermoeibaar was hij in het helpen van de zwakkeren in de samenleving en met veel liefde 
was hij altijd bezig om ouderen en zieken in alle opzichten te helpen. Iedereen kon bij hem aan-
kloppen voor hulp en kreeg dat dan ook. 
Toen enkele jaren geleden zijn gezondheid steeds verder achteruit begon te gaan  - hij had sui-
kerziekte en was hartpatiënt -, vreesde hij dan ook dat hem geen lang leven beschoren zou zijn. 
Als hij daarover sprak, wees hij naar boven zie hij altijd: ”Als de Heer vindt dat mijn werk af is, 
zal Hij me Thuis halen”.  
En zo is het gebeurd, dat hij twee weken voor zijn overlijden zijn kleinkind nog mocht dopen en 
op de zondag ervoor nog is voorgegaan in de dienst in zijn geliefde kerk.  
Op donderdag 9 juli is hij vanuit de aula waarvoor hij jarenlang heeft geijverd en die hij met hulp 
uit Dordrecht heeft kunnen bouwen, begraven op de begraafplaats van Szalard. Deze aula is 
voor de gemeenschap van Szalard zeer belangrijk en staat symbool voor zijn wilskracht, door-
zettingsvermogen en liefde voor de naaste. 
Met drie afgevaardigden van de commissie hebben we de emotionele begrafenis mogen bijwo-
nen. We hopen daarmee de familie en de gemeente van Szalard enigszins tot steun te zijn ge-
weest. 
Gyula is heengegaan exact op de datum dat zijn geliefde Gabriella 17 jaar geleden door haar 
Heer en Heiland is thuisgehaald. Zij mogen nu samen juichen voor Gods Troon. 

Hoe nu verder.   

Met Gyula hebben wij een belangrijk contact in Szalard verloren. De pastorie en daarmee ook 
onze ”thuisbasis” staat leeg, totdat er een nieuwe predikant zal zijn in getrokken. 
Gyula had uiteraard een kerkenraad achter zich staan, maar hij was de enige met wie we, zij 
het in gebrekkig Engels,  konden communiceren.  Alles verliep via hem. 
Op DV 21 september komen we als commissie bijeen om o.a. over deze nieuw ontstane situatie 
te vergaderen. Een en ander zal mede afhankelijk zijn van de eventuele contacten die we met 
een nieuwe predikant van Szalard kunnen leggen en hoe hij door de kerkenraad zal worden ge-
ïnformeerd en ”gestuurd”. 
Alles is er echter aan gelegen, hoe de Heere ons leidt. We hebben al mogen zien dat Hij ook 
nieuwe wegen opent, door onze hernieuwde contacten met de gemeente van Palau en het pre-
dikantsechtpaar Laci en Andrea Kôteles aldaar. Ook in Codlea hebben we met Casa Perla nog 
een hulpverleningsproject. Kortom er is nog genoeg te doen.  
We zullen dan ook sowieso, als God het geeft, vooralsnog doorgaan met onze acties en geld-
werving. U kunt dus binnenkort weer informatie verwachten over de kerstpakketten-  en de olie-
bollenactie. 
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DIACONIECOLLECTE  11 SEPTEMBER 

In dat kader wijzen wij u op de Diaconiecollecte in de diensten van DV volgende week,      
zondag 11 september.   
Uw bijdrage aan deze collecte mogen wij straks van de diaconie in ontvangst nemen, om die te 
besteden aan hulpverlening in Roemenië. 
 

Alle projecten, of dat nu is Szalard is, in Codlea, of in Palau, kunnen alleen voort-
gang hebben door uw bijdragen. 
De nood in Roemenië op pastoraal, diaconaal, medisch en sociaal gebied blijft, 
ook als mensen wegvallen, onverminderd hoog. 

Uw bijdrage is daarom nog steeds van grote waarde. 
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