Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015
5e jaargang nummer 2
Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief.
Eens per kwartaal willen wij u met een nieuwsbrief
op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.
We wensen u veel leesplezier.
Zádor, juli 2015
Wim en Liesbet Verschoor.
Vanuit Hongarije
Meisjestehuis
Onze voorganger heeft toestemming gekregen om wekelijks in een tehuis te komen waar
6 jonge meisjes wonen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De meisjes zijn te agressief om
zelfs naar school te gaan en krijgen ter plekke onderwijs. Hij mag elke week een uur met
hen praten en ze vertellen over de liefde van Jezus.
Kindermeubels
Opnieuw
konden wij een
kinderstoel
weggeven en
een box plus
kinderstoel,
deze brachten
we in het
kindertehuis
voor
gehandicapte
kinderen te Barcs. Het personeel was er erg blij mee en ze
werden dan ook meteen in gebruik genomen. De
mogelijkheid van een verhoogde bodem in de box was
een bezienswaardigheid.
Ziekte
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve buurvrouw. Zij verloor na 2 jaar
de strijd tegen longkanker maar zij mocht Jezus in haar hart aannemen en zullen elkaar
ooit weerzien. Niettemin zullen we haar hier enorm missen. Bidt u met ons mee dat haar
man de kracht vindt om het verlies te verwerken?
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Vanuit Nederland
Heel dankbaar en blij zijn
wij met de vele kleding,
schoenen, speelgoed,
kinderwagens, boxen,
potjes voor de jam,
breiwerk en noem maar
op. Natuurlijk de
financiën niet te vergeten
en de nieuwe ideeën.
Mede namens u waren er
weer nieuwe transporten nodig. Gelukkig hebben wij kort achter elkaar(anderhalve week)
twee volle vrachten naar Hongarije kunnen brengen. Wim en Liesbet hebben de eerste
vracht meegenomen en wij (Ton en Leny) de tweede.
Het was ook een bijzondere vracht deze keer. Wij
hebben een gesloten aanhangwagentje gekregen voor
Hongarije. Dit was nog steeds een wens van de
evangelisten. Graag willen zij materiaal mee nemen als
zij op pad gaan voor hun evangelisatie bijeenkomsten.
Precies tot en
met de laatste
zak kleding
paste het in de
aanhanger en
de camper.
Alle kleding
en
kinderspullen
konden mee.
Wat een zegen
vindt u ook
niet? Alleen
grote spullen
zoals
kinderwagens etc. zijn nog even blijven liggen.
Die gaan als het goed is mee met de eerstvolgende rit.
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Ton in allerlei onderzoeken zit wat
betreft zijn energie. Deze zijn op dit moment bijna afgerond. Eind juli wordt het
behandelplan verwacht. We ervaren het als een zegen dat het steeds toch lukt om de reis
naar Hongarije te maken. Zonder problemen zijn we goed aangekomen in Hongarije en
konden wij rustig aan de slag met het programma.
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De eerste dag hebben wij de kerk bezocht en weer een blij weerzien ervaren met de
broeders en zusters ter plaatse. Verschillende gesprekken gehad met handen en voeten
werk. Het is maar goed dat Liesbet en Wim al aardig wat Hongaars kennen. Alhoewel
tegenwoordig er verschillende jongelui al Engels kunnen praten dus wordt het iets
gemakkelijker om te communiceren. Ons evangelisatie echtpaar maken daar ook graag
gebruik van.

De tweede dag zijn wij met de ernstig zieke buurvrouw
en haar man naar de grote stad geweest en hebben daar
het ziekenhuis bezocht. Zij moest extra medicatie
hebben en wat onderzoeken. De zuurstof flessen die zij
kreeg waren te weinig om de week door te komen etc.
Wij hebben hun afgezet bij de arts en zijn toen zelf de
stad in geweest. Eind van de dag kwam het seintje dat
ze weer naar huis mochten. We hadden zeker
verwacht, haar gezondheidstoestand ziende, dat ze
opgenomen zou worden. Maar ze mocht toch weer mee
naar huis. Met dubbele gedachten en emotie hebben
wij haar gedag gezegd voor die dag.

De derde dag hebben wij twee tehuizen bezocht. Kálmáncsa en Barcs. Het eerste tehuis
hebben wij incontinentie materiaal afgeleverd wat wij uit Zierikzee hebben gekregen. Ook
een postoel en rolators hebben we daar achter gelaten. Dankbaar hebben zij de spullen in
ontvangst genomen. Geweldig om zo
mensen te kunnen helpen dankzij u.
In Barcs hebben wij ook weer het een en
ander geleverd maar bovenal hebben wij
er een goed gesprek gehad met de nieuwe
directrice. Een van de werknemers sprak
Duits en die vertaalde naar het Hongaars.
Om dat gesprek te voeren werden we
uitgenodigd om mee te eten. Eigenlijk
voor ons een beetje gênant. Er werd
personeel opgedragen om een tafel in de
hal te dekken voor ons. Het was onze
wens om mee te eten met de bewoners, dit kon echter niet i.v.m. de veel te kleine ruimte.
Later hebben we deze ruimte ook kunnen zien.
Het is al langer ons hartsverlangen om meer en grotere projecten te mogen doen in
Hongarije. Wat is het dan een zegen als je mensen in Nederland ontmoet die hetzelfde
hartsverlangen hebben en dit graag samen willen aanpakken. Inmiddels hebben we veel
ervaringen mogen delen en is het enthousiasme gegroeid. Wij zien het echt als een
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gebedsverhoring.
Volgend jaar is het plan om met een grote groep mensen te gaan helpen in het
kindertehuis. Een week van de vakantie geven voor de mensen in Hongarije. We hebben
dit mogen bespreken met de directie en deze was direct heel enthousiast en kwam zelf
met veel ideeën
U begrijpt dat dit de inhoud was van
het gesprek tijdens de maaltijd.
Gaande weg het gesprek werd de
directrice steeds blijer en
enthousiaster. We mogen vast
stellen dat wij de eerste stichting of
organisatie zijn die daadwerkelijk
ter plaatse willen komen werken
met een groep mensen. Wij hebben
dit gesprek en de mogelijkheden
meegenomen om uit te werken en in
Nederland verder voor te bereiden.
Na de zomervakantie zullen wij dit
plan met een werkgroep in Nederland verder uitwerken en met alle betrokkenen delen.
Na de maaltijd hebben wij het een en ander bekeken en hebben alle groepen nog weer
bezocht. Heel blij werden wij van de verschillen die we zagen vanaf vorig jaar augustus
september 2014 en dit bezoek in april mei 2015. Kinderen die vastgebonden lagen liggen
nu los in bed in de centrale ruimte. Niet meer alleen op de slaapzaal. Een van de kamers
was opgeknapt met meubeltjes en wat kleuren aan de muur. De knuffels die we uitgedeeld
hadden een jaar geleden zagen we hangen aan draadjes aan de bedden en plafonds van die
kinderen die er niet mee kunnen knuffelen. De kinderen die eerder op de grond lagen,
lagen nu op matrasjes. Enz. een positieve verandering. Daarom is het goed dat wij als
stichting komend jaar dv. kunnen meehelpen om
deze verbetering verder door te zetten. We houden u
m.b.t. de voortgang van dit project op de hoogte.
De vierde dag was al weer de dag van vertrek naar
Kroatië om daar een paar dagen uit te rusten en
energie op te doen. Na een gezellige tijd en nog een
etentje bij de evangelisten, om nog eens extra bij te
praten, bij een echte Hongaarse maaltijd, hebben we
afscheid genomen van Wim en Liesbet.
Ook van onze zieke buurvrouw met haar man. Het
viel ons zwaar omdat we wel zagen dat het niet lang
meer kon duren, dat zij het tijdelijke met het
eeuwige zal verwisselen.
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In memoriam
We waren niet lang weg uit Hongarije toen wij het bericht ontvingen dat Maria in haar
slaap was overleden .
Dankbaar voor alles wat zij voor de stichting heeft gedaan: atjar gemaakt, hete paprika`s,
walnoten, de vele lekkere hapjes, haar vertrouwen in ons, haar liefde, de pruimenjam, de
warme maaltijden, de liefde maar ook de zorgen die zij had voor haar gezin, het verlangen
om haar familie in aanraking te laten komen met ons, en nog veel meer. Dat maakte het
allemaal nog moeilijker om haar los te laten.
Toch mogen we ook vol van dankbaarheid naar God aan haar terug denken. Wij mochten
als stichting een schakeltje zijn in Zijn plan om haar en haar man te vertellen dat Jezus
Christus de verlosser is en Zaligmaker.
U weet het van de nieuwsbrieven hiervoor dat zij nog gedoopt zijn en daarmee gezegd
hebben, Hem te willen volgen.
Wij hopen en bidden dat haar man die rust zal mogen ervaren dat er bij Hem alleen troost
te vinden is die een mens niet geven kan.
Graag willen wij u vragen om te bidden voor deze familie: vader, zoon, schoondochter en
een kleinzoon.
Verdere gebedspunten kunt u vinden op de website.
Heeft u goederen voor de stichting en bent u niet in de gelegenheid om het zelf langs te
brengen? Bel of mail ons en we gaan zoeken naar een oplossing.
Wij nodigen u van harte uit om onze website te bekijken, deze wordt regelmatig geüpdate
met nieuwe informatie.
www.hartvoorhongarije.nl

Nieuwerkerk juli 2015
Ton en Leny Hamoen
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