Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015
5e jaargang nummer 3

Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief.
Eens per kwartaal proberen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle
ontwikkelingen.
We wensen u veel leesplezier.
Vanuit Hongarije
Kledingbeurs
Vlak na het uitkomen van de vorige nieuwsbrief is
weer een kledingbeurs gehouden in een dorp waar we
nog niet eerder waren, Somogyhatvan. Eerst een
evangelisatiedienst en daarna konden de aanwezigen
kleding etc. uitzoeken. De toeloop was groot waarbij
ook veel kinderen waren, die zeer enthousiast waren over het meegebrachte speelgoed en
knuffels. Een zwangere vrouw kon haar babyuitzet bij elkaar zoeken. Een gezegende
middag.
Een woord van dank aan u die in deze dingen voorzien heeft en dank aan God voor de
mogelijkheden.
Subsidie
Het Hongaarse voorgangersechtpaar geven bijbel les op diverse lagere scholen. Zij
krijgen daarvoor geen salaris, maar dat geeft hen wel de mogelijkheid om subsidie aan te
vragen en dat hebben ze ook gekregen. Deze subsidie hebben ze volledig ingezet voor
evangelisatie en het voorzien in de eerste levensbehoeften.
In een van de vorige nieuwsbrieven is verteld, dat vorig jaar oktober, een kinderkamp is
bezocht wat door dit echtpaar georganiseerd werd. Dit was de eerste aanbesteding met de
subsidie.
Deze zomer hebben ze dankzij de subsidie een kampweek kunnen organiseren voor circa
45 tieners van 12 tot 18 jaar, dit was een zeer gezegende week.
De derde aanbesteding was 50 voedselpakketten voor de armste gezinnen waarvan de
kinderen naar bijbel les komen. Nu werd het mogelijk om ook de ouders met het
evangelie te bereiken. Deze werden namelijk in groepen van ca. 12 families uitgenodigd
om naar de zondagsdienst te komen. Aan het eind van de dienst werd de mogelijkheid
geboden om naar voren te komen voor gebed, waarna een grote groep naar voren ging en
met een ieder persoonlijk werd gebeden. Prijst God!
Acties in Zador
Op de jaarlijkse dorps dag konden we de kinderen een cadeauzakje geven met een pen,
notitieblokje en een zakje snoep met de tekst: God houdt van jou.
Er is pruimenjam gemaakt die o.a. op de goede doelen markten in NL verkocht zal
worden.
Een machine voor een pedicure heeft zijn bestemming gevonden en de vrouw was er erg
blij mee en bekende dat ze nog nooit met zo´n machine had gewerkt, maar ze gaat hem
graag uitproberen.
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Vanuit Nederland
Reis naar Hongarije september 2015
Woensdagavond zijn we vertrokken vanuit Nederland met een nieuwe hele grote
aanhanger. We krijgen steeds meer spullen om te vervoeren en onze”oude” aanhanger
was te klein. Het is echter een hele vracht achter de camper , hier moet je dus wel je
reistempo op aanpassen. Maar wat zijn we dankbaar als we weer wegrijden met een
aanhanger vol spullen voor diverse verpleeghuizen, individuele gezinnen enz.
Zaterdag avond kwamen we veilig aan in Hongarije
We hebben de aan hanger leeggeruimd en de spullen klaargezet voor ons bezoek aan het
verpleeghuis maandag
Zondag naar de kerkdienst, het was fijn de mensen weer te ontmoeten en het
voorgangersechtpaar weer te spreken
Na de dienst hebben we ene
moeder en dochter naar huis
gebracht. Moeder vroeg ons op de
koffie en deze uitnodiging hebben
we dankbaar aanvaard.
Echter eenmaal binnen werden we
overvallen door de schrijnende
armoede
Geen koffie, zelfs geen fles water
en om van de huisvesting maar
niet te spreken
Het was duidelijk dat we hier niet
voor niets binnen waren … hier is
hulp nodig.

Maandag zijn we een matras
weg wezen brengen in Zador, bij
ons vorige bezoek hadden we al
1 matras afgeleverd voor het
echtpaar en nu dan de tweede.
De huidige matras sliepen ze al
hun hele leven op en we hoeven
u dus waarschijnlijk niet te
vertellen over de staat van deze
matras
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Daarna hebben we een babyledikantje en uitzet
weggebracht bij een hoogzwangere vrouw in het
dorp die werkelijk nog niets had voor de baby
Met grote dankbaarheid is de uitzet aanvaard

Vervolgens zijn we naar verpleeghuis gegaan in Kalmanca. De clown is ook mee.
Iedereen geniet altijd van dit bezoek,
terwijl wij dekens en incontinentie
materiaal uitladen is de clown op het
terrein aan de slag met alle bewoners.
Het uitdelen van knuffels die we altijd
proberen mee te nemen is ook een vast
onderdeel van het bezoek.
Mooi om te zien hoe blij de knuffels
altijd worden ontvangen. Iedereen zorgt
er wel voor dat de knuffel niet afgepakt
kan worden door een andere bewoner!

Daarna zijn we naar het kindertehuis in Barcs gegaan, hier mogen we samen met de
kerkelijke gemeente Noordgouwe in 2016 een mooi project realiseren.
Het kindertehuis wordt het komende jaar aan de buitenkant gerenoveerd
Aan de binnenkant wordt er echter niets aangedaan.

Project Noordgouwe - Barcs
In de zomer hopen we met een aantal gezinnen en jongeren vanuit de kerkelijke gemeente
Noordgouwe naar dit kindertehuis te gaan en te gaan schilderen, nieuw meubilair aan te
schaffen, maar vooral ook voor de kinderen dagen te organiseren waar we met name
aandacht besteden aan sport, spel en evangelisatie.
Vanuit een werkgroep gaan we de komende tijd dit verder uitwerken en ook diverse acties
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organiseren om de reis en het werk mogelijk te maken.
We houden u op de hoogte.
We hebben in voorbereiding een gesprek gehad met de directie en besproken wat en waar
onze hulp het meest noodzakelijk is. We hebben maten mogen nemen en het benodigde
materiaal kunnen inventariseren
Dinsdag zijn we vertrokken naar camping de ommekeer. We zijn hier naar toegegaan om
te kijken of dit mogelijk een plek is om in 2016 tijdens het project kindertehuis Barcs
samen met de gemeenteleden te kamperen maar ook om te kijken of dit mogelijk een
gebied is om ook te gaan evangeliseren en ons werkgebied uit te breiden.
Woensdag hebben we een uitgebreid gesprek gehad met het voorgangersechtpaar
Mooi om te zien dat inmiddels hun zoon goed Engels spreekt en we op deze manier
redelijk kunnen communiceren. We hebben afspraken gemaakt over kledingbeurzen.
Veel onderwerpen zijn aan bod gekomen zoals toekomst en samenwerking, evangelisatie
enz. het was een goed en opbouwend gesprek.
Donderdag hebben we de omgeving verkend om ons goed voor te bereiden op onze
mogelijke komst in 2016.
Aan het einde van de dag hebben we een gesprek met de camping eigenaar over de
mogelijkheden in 2016.
Vrijdag zijn we boodschappen gaan doen
voor het gezin waar we zondag geweest
zijn . De eerst levensbehoefte hebben we
aangeschaft en dit hebben we samen met
wat meubels een fiets en centrifuge uit de
opslag bij haar gebracht. De dankbaarheid
naar God was groot.

`s middags hebben we een begin gemaakt
met kleding sorteren van alle kleding uit de
aanhanger die meegekomen is uit
Nederland

Zaterdag hebben we alle kleding gesorteerd voor 2 kledingbeurzen en de aanhanger weer
geladen met kleding. We hebben ook diverse uitgezochte spullen apart gehouden en bij
gezinnen af kunnen leveren.
middags hebben we een bezoekje gebracht bij de fam. Balogh in Babócsa. In dit gezin
ondersteunen we 2 kinderen financieel om te studeren. De studie gaat goed en we kijken
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weer terug op een warm onthaal, waar we altijd God groot maken met elkaar aan het
einde van ons bezoek.
Daarna hebben we een bezoek gebracht aan de zigeuner dag in Kétújfalu, waar we
werden ontvangen als ere gasten en mee moesten eten. Heerlijke Hongaarse goulash en
vissoep.
Een onderdeel van deze zigeuner dag is evangelisatie door “ons” voorgangersechtpaar.
Mooi om te zien hoeveel mensen deze dag het evangelie horen.
Zondag zijn we uitgenodigd om een dienst bij te wonen in een nieuw dorp Pettend.
Het is langer onze wens om
het werkgebied uit te
breiden. Het is dan mooi om
te zien hoe God werkt en we
ook die gelegenheid krijgen.
Pettend is een zeer arm
zigeuner dorp
Hier kunnen we veel
betekenen. We hebben vele
zakken kleding af mogen
geven .De dankbaarheid was
groot . We hebben met
elkaar feest mogen vieren ter ere van God. Een jongeman van ongeveer 22 jaar gaf in de
dienst zijn hart aan Jezus. Hij wilde vanaf nu Hem volgen. Daarna met elkaar naar de
kerkdienst in Szigetvár en
na deze kerkdienst weer een
kledingbeurs.
Na een volle en
vermoeiende dag mogen we
terug zien op een mooie en
gezegende week
Wat zijn we blij met uw
ondersteuning en gebed.
We voelen ons zeer
gedragen!
De komen de tijd staan we op diverse
goede doelen markten
Als u het werk in Hongarije wilt
ondersteunen, kunt u onze kraam daar
komen bezoeken.
Zoals u weet gaat elke euro ook echt
naar Hongarije.
Data goede doelenmarkten:
20 en 21 november Zierikzee
28 november Goes
12 december Zierikzee
11 12 december Dordrecht
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Wijziging bestuur
Wim en Liesbet hebben in deze nieuwsbrief voor de laatste keer een bijdrage geleverd
Wim heeft besloten zijn functie als voorzitter van het bestuur neer te leggen.
Wij bedanken Wim en Liesbet voor hun bijdrage!
Bijna 5 jaar hebben ze mee mogen bouwen aan een netwerk in Hongarije.
Het werk in Gods koninkrijk gaat door.
Op dit moment zijn we met diverse mensen in gesprek om het bestuur te komen
versterken.
Ons Netwerk is inmiddels groot in Hongarije, we hebben op diverse plaatsen
contactpersonen en zullen ook met deze mensen gaan samenwerken vanuit Nederland.
We hopen u hier binnenkort meer over te kunnen vertellen.

Wij nodigen u van harte uit om onze website te bekijken, deze wordt regelmatig geüpdate
met nieuwe informatie.
Zie ook de adressen en tijden van de markten op
www.hartvoorhongarije.nl onder NIEUWS

Nieuwerkerk oktober 2015 Ton en Leny
Hamoen
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