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Nieuwsbrief 2, mei 2011.
Vanuit Hongarije
De laatste keer dat wij uit Nederland vertrokken hadden
we 40 zakken kleding bij ons, gekregen uit alle
windstreken van Nederland, ook een paar zakken met
speelgoed en een paar zakken met schoenen. We hadden
zoveel meegekregen dat we niet eens genoeg plek hadden
voor onze eigen spullen, waarvan dus nu nog een gedeelte in Nederland staat opgeslagen.
Een klein gedeelte van de kleding hebben we bij
onze kerkelijke gemeente afgeleverd en het grootste
deel hier op het dorp in het buurthuis. Dan wordt
hier in het buurthuis een soort kledingbeurs
georganiseerd, waarbij een ieder mag uitzoeken wat
hij nodig heeft.
Deze keer werden er huis-aan-huis uitnodigingen
gebracht, waarbij wij, grappig genoeg, ook een
uitnodiging kregen.
De kleding die bij onze gemeente is afgeleverd wordt ook in naburige dorpen verdeeld,
daar waar de kleding het hardst nodig is. Het is hier heel gewoon om thuis en rond het
huis kleding te dragen, die wij al lang afgedankt zouden hebben, bv met gaten en vlekken
erin. Slechts een paar setjes kleding voor netjes, om naar de supermarkt te gaan of voor
een bezoek aan een arts, is hier heel normaal. Dus de kleding uit Nederland wordt hier
altijd met dank aanvaard. Daarom willen we iedereen die ons kleding geeft en dit
mogelijk maakt, hartelijk bedanken. De Here zegene u.
Vorig jaar mei heeft Wim een bruidsreportage gemaakt voor een
jong stel uit de kerk en sindsdien hebben we een regelmatig
contact met hen. Zo kwamen we er achter dat ze geen koelkast
hebben. En dat terwijl ze op een zolderverdieping wonen, waar het
in de zomer smoorheet wordt. Nu wisten wij een broeder in
Nederland die een kringloopwinkel heeft en die was zo aardig
om hen een koelkast gewoon te schenken. Tjonge, wat was hun
verbazing groot en de dankbaarheid nog groter. Chris, namens hen:
Gods zegen.
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Ook rolstoelen en rolators hebben we wel eens bij ons. Een vriendin in Nederland werkt
bij een uitleenservice en krijgt wel eens "afgedankte" spullen, waarvan dan bv. alleen
maar de remmen niet meer goed functioneren. Ze worden nagekeken en gerepareerd waar
nodig en dan kunnen ze weer uitgedeeld worden. Zo zijn er ook een paar rolators terecht
gekomen in een psychiatrische kliniek in de stad, waar ook veel dementerende ouderen
wonen. Dit was meteen een ingang om ook daar met het poppentheater te mogen
komen en er te evangeliseren. De ouderen hebben ervan genoten en er kwam meteen een
uitnodiging om nog een keer terug te komen.
Zo hebben we ook via diverse kanalen een bijna
complete babyuitzet bij elkaar verzameld, maar het
heeft wel een jaar geduurd voordat er een stel op
ons pad kwam, wat nu hun eerste kindje verwacht,
eind augustus. Het blijkt onze ex-buurjongen te zijn,
die vader wordt. Hij woont met zijn vrouw in de
stad en wij mochten hen een maxi cosi geven plus
een doos babykleertjes, waar ze erg blij mee zijn.
Zo ziet u, dat heel veel gevers indirect gezegend worden en wij voelen ons ook gezegend,
omdat wij degenen zijn die het mogen overhandigen. Wij zijn degenen die de bedankjes
krijgen, maar wij roepen altijd: Bedank de Heer maar, want wij hebben het ook maar
gekregen! Bij deze dus voor alle gulle gevers: Bedankt en de Here zegene u!
Op deze manier proberen wij het evangelie handen en voeten te geven en bidden wij de
Heer om een opmerkzaam hart om te zien waar er nood is en hulp geboden moet worden.
Tot nu toe hebben alle spullen die we meegekregen hebben, hun plekje gevonden.
Verder zijn we ook op "strooptocht" geweest om echt Hongaarse dingen te verzamelen
die op 1 juli in Nieuwerkerk (Zeeland) verkocht gaan worden tijdens een braderie. We
gaan niet verklappen wat we hebben gekocht, maar het zijn dingen die in Nederland niet
verkrijgbaar zijn. Dus als u een beetje nieuwsgierig bent en ons wilt steunen: sla uw slag
op 1 juli a.s.
We hebben ook een gesprek gehad met de voorganger en zijn vrouw over het uitdelen van
de, nog aanwezige, kinderbijbels. Beiden geven bijbelles op scholen. Zij, aan de jongere
kinderen van 3 tot 9 jaar en hij, aan de oudere kinderen van 10 tot 14 jaar. Tegen het eind
van het schooljaar hebben ze de kinderen goed leren kennen en diegenen die echt
interesse tonen en hun "huiswerk" leren, worden na een toets beloond met een
kinderbijbel die bij hun leeftijd past. Echter de stapels worden kleiner, maar omdat er zo
weinig gedrukt worden (de vraag is te klein), is het heel moeilijk om aan kinderbijbels te
komen, zowel in Nederland als in Hongarije. Wilt u met ons meebidden dat deuren
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geopend worden en er weer bijbels gedrukt worden?
Wel mochten we aan 3 tieners die via de bijbel lessen op school, tot bekering zijn
gekomen, een volwassenen bijbel geven. Wat waren ze er blij mee! Vol trots werd hij aan
andere gemeenteleden getoond en ze hebben hem ook echt elke zondag bij zich.
Inmiddels zijn wij weer een week of 2 in Nederland geweest o.a. om de doop van onze
jongste kleinzoon mee te maken, een bijzondere dienst en een zegen te weten dat
ook onze kinderen er voor kiezen om hun kinderen in het christelijk geloof op te voeden.
Daarnaast hebben wij het feit gevierd dat we 35 jaar getrouwd zijn en de Heer ons voor
elkaar gespaard heeft. We
weten ons zeer gezegend.
We hebben ook de
gelegenheid gegrepen
om in Nederland wat kleine
cadeautjes te kopen voor de
schoolkinderen die
bijbelles krijgen, als
afscheid van het schooljaar.

Vorige keer vertelden we van de 19 mensen die gedoopt zijn, mede door de bijbel lessen
op scholen, maar door een technische "storing" konden we de foto's niet plaatsen, maar u
vind ze hierbij.

VERGEET U NIET DE BRADERIE OP 1 JULI A.S. OP DE RING IN
NIEUWERKERK (ZEELAND) VAN 18.00 uur. tot 23.00 uur.
U STEUNT ONS ER MEE!!!!!!!!!!!
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Vanuit Nederland
acties
1 Juli is er een feest in Nieuwerkerk, deze dag hopen we met een marktkraam op de
kerkring in Nieuwerkerk te staan waar we, appelmoes,aarbeiensap,kersen en stoofperen in
pot verkopen. Alles uit eigen tuin. Deze artikelen zullen binnenkort op onze website te
koop worden aangeboden. Verder zullen we diverse producten specifiek uit Hongarije
verkopen. Ook deze zullen binnenkort op de website staan.
De volledige opbrengst is voor de aankoop van (Kinder)bijbels.
Wilt u iets kopen van onze website? Wij zorgen dat het bij u komt !!
Potten appelmoes, bramensap, kersen op sap,
stoofperen, pruimenmoes, bessensap,
gemberbolletjes, enz. alles 1 euro per pot.

Wilt u een cadeau verpakking, wij zorgen voor
leuke pakketjes.
kosten aantal potten a 1 euro plus 1,50 euro.

Kleding
Inmiddels hebben we al weer wat kleding aangeleverd gekregen, als u (kinder) kleding
gewassen en heel wilt aanleveren, kan u contact met ons opnemen. Ook speelgoed is van
harte welkom!!!
Wij nodigen u van harte uit om regelmatig onze website te bekijken,deze wordt
regelmatig ge update met nieuwe informatie.
www.hartvoorhongarije.nl
Shalom
Wim en Liesbet Verschoor
Ton en Leny Hamoen
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