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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
Bijbels
We hebben in het totaal 80 kinderbijbels gekocht vanuit
de stichting. Ook hebben we besloten om gewone bijbels
te kopen, omdat we zien dat in de gezinnen waar de
kinderbijbel een middel is geweest om tot geloof te
komen er vaak onvoldoende geld is om die bijbel aan te schaffen. We zijn blij met deze
ontwikkeling, omdat hieruit blijkt dat er geloofsgroei is en behoefte aan het volledige
evangelie. Ook als er een huwelijkinzegening in de gemeente is of een doop zal er een
gewone bijbel uitgereikt worden namens de stichting.
Dankdag in Hongarije
Door onze Hongaarse gemeente is de eerste zondag in november dankdag gevierd. De
bedoeling is dan om diegenen die het afgelopen jaar iets bijzonders voor je heeft
betekend, een bedankje te geven in de vorm van een klein cadeautje, zoals een
boekenlegger of een pen of dergelijke. Wij hebben de 3 tieners die in eerdere
nieuwsbrieven zijn genoemd een bedankje gegeven voor hun voorbeeld van moed en
doorzettingsvermogen, omdat ze ondanks de (erbarmelijke) thuisomstandigheden
volharden in hun geloof en elke zondag trouw de dienst bezoeken. Voor ons persoonlijk
zijn zij echt een voorbeeld.
Ook ontvingen we een bedrag om schoolspullen voor
hen te kopen. In Hongarije moet je de schriften en
andere schoolbenodigdheden zelf kopen, wat voor
veel gezinnen niet of nauwelijks te betalen is. De
tieners zitten nog op de basisschool, want in
Hongarije ga je pas op je 15e naar het voortgezet
onderwijs. Ook deze spullen zullen in een
schoenendoos worden overhandigd.
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Evangelisatie
Begin november zijn twee van de clowns weer eens op bezoek gegaan in het tehuis waar,
in de zomer op hetzelfde terrein, ook de kinderkampen werden gehouden. Diverse
bewoners herkenden de clowns en ze werden weer enthousiast begroet.
Evangelisatie in huizen voor verstandelijk gehandicapten
Voor het eerst mochten we binnen in de huizen voor verstandelijk gehandicapten. De
omstandigheden zijn erbarmelijk. Mensen die de hele dag op bed liggen, op slechte
matrassen. Fijn om daar binnen te mogen komen. De eerste keer stond in het teken van
kennismaking, met als doel de volgende keren op hun niveau d.m.v. de clowns en
evangelisatiemateriaal ook hun het evangelie te mogen vertellen en vanuit de stichting iets
te mogen gaan doen in
hun erbarmelijke
leefomstandigheden
De clowns werden
enthousiast begroet,
maar dat een clown
toch ook wel een
beetje eng is, als je er
nog nooit een in het
echt hebt gezien, was
soms toch ook van de
gezichten af te lezen.
Met een beetje geduld
kwam er vaak toch
wel een lach op hun
gezicht te voorschijn.
Door het personeel werd gezegd dat goed naar de clowns gekeken moest worden hoe ze
er uit zagen, want de week erna, zou er een tekening worden gemaakt van de clowns. We
hopen ze een volgende keer te zien.
Hulpgoederen
Bij een jong echtpaar in onze gemeente is de wasmachine kapot, maar gelukkig konden ze
een gebruikte machine kopen voor € 30. Een bedrag waar flink voor gespaard was !!!
Alleen de centrifuge deed het niet. Gelukkig had onze broeder en zuster van de
kringloopwinkel nog een centrifuge staan, waarmee we het jonge echtpaar blij kunnen
maken. Dank je wel, Chris en Irma van de kringloopwinkel te Zierikzee.
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Schoenendoosactie
De bekendmaking van de "actie schoenendoos" in de vorige nieuwsbrief heeft (gelukkig)
heel wat los gemaakt. Na het contact in Nederland over de actie en het aantal dozen
hebben wij als stichting tegen elkaar gezegd: laten wij voor vijfhonderd dozen gaan. De
eerste reactie die kwam vanuit Hongarije: dan moeten we heel veel bidden voor de inhoud
voor zoveel dozen en inzicht aan wie we deze dozen allemaal mogen uitdelen. Onze vraag
aan u is, bid u met ons mee? Toen wij in Nederland aankwamen en de garage bij Ton en
Leny binnenstapte waren we blij verrast over de grote hoeveelheid dozen en al afgegeven
spullen, een garage vol met opgestapelde schoenendozen en nog veel meer andere
artikelen. Wat een gebedsverhoring !! We kunnen er zeker van zijn dat er nog heel wat
werk verzet moet worden voordat de volle dozen bij de mensen in Hongarije kunnen
worden uitgedeeld. Meer over de schoenendoosactie leest u verderop in deze brief onder
het kopje Nederland.
Weer terug
Na ruim 2 weken Nederland, zijn we dinsdag 29 nov. met een afgeladen Camper en
aanhanger vol spullen met een dankbaar hart weer vetrokken naar Hongarije.
In Hongarije hopen we vanuit de stichting nog veel dozen te vullen met levensmiddelen
die we in Hongarije zullen aanschaffen, met donaties uit Nederland via de stichting. En
natuurlijk zal in elke schoenendoos het evangelie d.m.v. kleine boekjes of kleurboeken in
gedaan worden. We gaan "hulptroepen mobiliseren" om de schoenendozen te vullen, wat
nog een aardig karwei zal worden, maar vast erg leuk om te doen en nog leuker zal het
zijn om de dozen uit te delen. In de volgende nieuwsbrief zal een uitgebreid verslag
volgen.

Fietsonderdelen
We willen graag nogmaals onze vraag naar fietsonderdelen onder u aandacht brengen.
Deze zijn hard nodig. Een fiets betekend vaak werk in Hongarije!!!

Zádor, november 2011
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Vanuit Nederland
Wij hebben in twee weken met behulp van twee schoenenwinkels in Zierikzee 507 dozen
gespaard. Ook zijn er veel spulletjes en speelgoed aangeschaft van de giften en sponsors.
Tassen vol met kleding werden er aangeboden. Ook
dames en herenschoenen waren van de partij. Wat
ook erg mooi was, er waren kinderen die hun eigen
speelgoed opofferden en cadeau deden aan de
kinderen in Hongarije. Barbiepoppen met kleding,
auto`s en treinen, knuffels en andere poppen.
Kinderen, heel heel hartelijk bedankt voor deze
prachtige cadeau`s
Volgende maand proberen wij de foto`s op de site te
zetten.

Wij willen ook de
namen noemen
van de winkels die
ons geholpen
hebben met inzamelen:
 Schoenenwinkel van Haren te Zierikzee. 420 dozen.
 Hema te Zierikzee. Kleding voor kinderen en volwassenen
 Intertoys met gratis spullen en korting op de aanschaf van speelgoed voor de actie.
 De kringloopwinkel van Chris en Irma te Zierikzee.
 Schoenenwinkel Omoda te Zierikzee. 87 dozen.
Geweldig bedankt mensen voor jullie inzet en giften. Wij houden u op de hoogte van deze
actie.
Afscheid nemen
De tijd dat Wim en Liesbet hier waren is om gevlogen. We hebben heel wat bijgepraat.
Ook is er vergaderd met de stichting en mogen we terug kijken op een vruchtbaar jaar.
Veel gebeden zijn verhoord. Voor Wim en Liesbet komt er nu een drukke tijd aan .
Samen met de kerk in Hongarije worden de dozen gevuld, versierd en uitgedeeld.
Voor Ton en Leny is de drukke tijd nu even voorbij. Heerlijk om weer even te kunnen
genieten van andere dingen.
Iedereen geweldig bedankt voor u/jou giften.
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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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