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Bij deze de nieuwsbrief vanuit Hongarije
Elke maand willen wij u d.m.v. een nieuwsbrief op
de hoogte houden van alle ontwikkelingen in
Hongarije en Nederland m.b.t. de stichting
De brief sluiten we af met acties in Nederland.
We wensen u veel leesplezier.
Vanuit Hongarije

Wiegje
Vlak voor onze vakantie werd bij een
echtpaar bij ons in de straat een gezonde
zoon geboren. We mochten hen een paar
maanden terug een ledikantje met hemeltje
en andere toebehoren geven vanuit de
stichting, plus een kinderwagen en een doos
kleertjes. Het kindje lag echt prinsheerlijk in
zijn mooie bedje.

Vakantie
Onze vakantie in Italië was heerlijk. Prachtig
weer, een schitterend land en heerlijk eten. Het
was al 4 jaar geleden dat we echt een lange
vakantie hadden gehad en we hebben 4 weken
lang genoten van de rust en van elkaar. Het heeft
ons zeer goed gedaan.
Wim heeft op een van de campings nog een
middag zijn opwachting gemaakt als clown. Het
was op een agricamping waar ook veel beesten
worden gehouden en in het weekend komen er
veel gezinnen een kijkje nemen en lunchen.
Wim heeft tijdens ons vorige verblijf in Nederland een workshop mogen doen bij de Clini
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clowns en daar veel geleerd. Nu mocht hij het in de praktijk oefenen.
Ook mochten we tijdens de hele vakantie aan diverse Nederlanders en buitenlanders die
we ontmoetten, vertellen over het werk van de stichting en visitekaartjes uitdelen.
Volle aanhanger
Na onze vakantie zijn we langzaamaan naar Nederland gereden en daar stond al weer een
volle aanhanger te wachten om naar Hongarije gebracht te worden. We waren zelf
verbijsterd toen, tijdens ons verblijf in
Nederland, een tweede hele grote
(gesponsorde) aanhanger óók nog werd
gevuld. Helaas kunnen we er natuurlijk maar
één meenemen, maar kort na ons vertrek zal
Ton met een vriend, ook naar Hongarije
komen om de tweede aanhanger te brengen.
Deze aanhanger is heel groot en werd gratis
beschikbaar gesteld door de Fam. Roskam uit
Kerkwerve hartelijk dank hiervoor.
Hongaarse fruitplukkers
Onze jonge Hongaarse vrienden zijn eind augustus met een lijnbus naar Nederland
gekomen, een reis van bijna 24 uur.
Ze hebben werk gevonden bij een fruitplukbedrijf
in de buurt van Zierikzee. En wat waren ze
enthousiast, na de eerste werkdag al, zó blij dat ze
eindelijk werk kunnen verrichten. Opgelucht
vertelden ze, dat ze tijdens het plukken zelfs
mogen praten en lachen. In Hongarije is dat dus
niet vanzelfsprekend, wij kunnen ons daar geen
voorstelling van maken, toch?
Thuis
Als u deze nieuwsbrief krijgt, zijn wij weer thuis om de komst van Ton en zijn vriend
voor te bereiden en verdere afspraken te maken voor het houden van
evangelisatiediensten. Een neef van Wim zal ook bij ons zijn. Hij is evangelist, woont in
Amerika, maar reist over de hele wereld om het Evangelie te verkondigen. Kortom, wij
verwachten dat God grote dingen gaat doen, want ten eerste hadden wij geen bezoek meer
verwacht dit jaar en ten tweede geloven wij niet in toeval, als er tegelijkertijd 3
voorgangers naar ons toe komen.
Bidt u met ons mee?
Hongarije,september/ oktober 2012
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Vanuit Nederland
Bezoek
Norby en Silvi beginnen een beetje in te burgeren.
Helaas was vanwege de slechte
weersomstandigheden er weinig fruit te oogsten dit
jaar. De beloofde 8 weken werk zijn er uiteindelijk
3 geworden. Gelukkig heeft Norby tot 10 december
werk aangeboden gekregen bij Hoverniersbedrijf
Sandee en stapt elke dag rond 05.00 uur trouw op
de fiets. Silvi maakt zich nuttig om wat
huishoudelijke klussen te doen bij diverse mensen.
We blijven voor haar zoeken naar werk tot 10
december.
Verkoop
We hebben weer voldoende aardbeienjam, stoofperen en rabarber in pot, te koop. Grote
potten Hongaarse honing (11€)… de keuze is groot… De volledige opbrengst is voor de
stichting.
Ook lege potten zijn welkom !!!!
Heeft u een bestelling laat het weten, we zorgen dat het bij u komt als de afstand niet te
groot is. Ook hebben we nog enkele cadeauverpakkingen of kunnen wij op aanvraag deze
voor u maken.
Evangelisatie
In de vorige nieuwsbrief hebben we
geschreven over de aanschaf van 500
boekjes voor evangelisatie met als titel:
De Omwisseling.
Ton en Ite gaan donderdag 11 oktober
naar Hongarije voor een extra transport
en zullen deze boekjes samen met 40
kinderbijbels meenemen en starten met
het uitdelen,tijdens evangelisatie
diensten.
Het is ongelooflijk ,maar sinds het
vertrek 4 oktober van Wim en Liesbet is
er al weer zoveel aangeboden dat het
voor ons spannend is of alles mee kan met de extra vracht.
Ook gaan er 20 rolstoelen mee om op diverse plaatsen af te leveren.
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Ton en Ite hopen twee weken in Hongarije te zijn en zullen diverse gemeentes bezoeken
en een aantal kledingbeurzen organiseren samen met Wim en Liesbet, gekoppeld aan
evangelisatie. Ook is het hun
wens een vergunning te krijgen
om straatevangelisatie
organiseren.
We zijn onder de indruk van de
overweldigende aanbod aan
kleding en hulpgoederen
De volgende nieuwsbrief mag u
een reisverslag verwachten.
We wensen Ton en Ite een
veilige reis en veel zegen op het
werk tijdens hun verblijf in
Hongarije. Wilt u meebidden
voor deze reis?

Graag tot de volgende nieuwsbrief.
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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