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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. Deze
nieuwsbrief is een reisverslag van Ton Hamoen en
Ite Wolters zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief.
We sluiten af met acties in Nederland.
We wensen u veel leesplezier.
Vanuit Hongarije en Nederland

Reisverslag.
Donderdag 11 oktober reden we om kwart over vijf in de morgen weg, richting
Duitsland. Met een totale lengte van ruim 11 meter en een aanhanger gevuld met kleding
en rolstoelen van wel 1500 kilo. Om ongeveer kwart
over negen ’s avonds stonden we op een camperplek
in Liezen (Oostenrijk) 1058 km van huis!
De volgende dag vol goede moed richting Slovenië
waar we echter getroffen werden door een lekke
band van de aanhanger. Dat ontdekten we op een
parkeerplaats. Een ventiel bleek ook nog lek zodat
we een garage nodig hadden. Een man wees ons een
garage, reed voor ons uit en bedong dat we direct geholpen werden. Zo zorgde God voor
een reddende engel, juist toen wij die hard nodig hadden! Er werd een noodband geplaatst
en de ventiel werd vervangen. Gelukkig vielen de kosten daarvan mee, maar in Hongarije
zouden we een andere band nodig hebben en nog twee goede ventielen.
Voorzichtig reden we naar Hongarije, de reis verliep verder voorspoedig. In Szitgevar
wilden we de plaatselijke voorganger bezoeken. Op het
moment dat we de straat inreden waar hij woonde kwam hij
ook net aanrijden!
De ontmoeting was allerhartelijks ook al konden we elkaar
nauwelijks verstaan. De taal van liefde wordt overal
gesproken!
Op straat hebben we samen nog gebeden voor een huis dat
het voorgangersechtpaar op het oog heeft omdat ze hun
huidige woning moeten verlaten. Dit is zeker een gebedspunt.
Even later werden we hartelijk ontvangen door Wim en Liesbeth in hun mooie woning in
Zádor. De volgende dagen zouden we daar verblijven.
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Zaterdag 13 oktober een geweldige dienst meegemaakt in de Faith Church in Pécs.
Onderdeel van één van de snelst groeiende kerken in Europa in Boedapest. We kregen
daar vertaling in het Engels en werden er goede contacten gelegd met de voorgangers
daar.
Zondagmiddag 14 oktober een fijne dienst gehad in Szitgevar bij de voorganger met zijn
vrouw en gezin die we als stichting ondersteunen: Zsolt en Kati Ginter met hun twee
zonen Daniël en Barnabas.
De preek ging over Hand. 1 en 2:47. Niet veel van
verstaan maar wel de Geest van God ervaren.
Maandag 15 oktober hebben we een eerst bezoek aan
de voorganger en zijn vrouw gebracht en met elkaar
gebeden. Daarna op bezoek geweest bij de ouders van
onze vrienden Norbi en Zsilvi. Deze mensen waren
zeer geroerd door ons bezoek. We hebben heel lang
met elkaar ‘gesproken’ via handen en voeten en de
paar Hongaarse woorden die we kenden. We
begrepen hun nood en konden daar ook ter plekke
voor bidden.
Deze mensen waren heel erg blij met een bezoek uit Holland en ze kregen een boekje van
Derek Prince in het Hongaars. Ook hier weer de taal van de liefde gesproken, dat gaat
soms nog beter dan de gesproken taal!
Wat een fantastische ervaring was dat. Geweldig om
in de huizen van de Hongaren te zijn, in hun eigen
leefomgeving, en dan te spreken over de liefde van
Jezus. Niet alleen met woorden maar juist ook door
daden door het geven van kleding en het lenigen van
financiële nood.
Dinsdag 16 oktober naar een zigeunergezin in Potony
geweest. Was een zeer bijzondere ervaring.
We kwamen in een heel klein kamertje waar de kachel
flink opgestookt was. Het was er zeker wel 35 graden binnen! Er liepen kippen rond en in
een krat zaten kuikentjes. Deze mensen waren zeer
dankbaar en blij met ons bezoek. Vol trots lieten ze de
foto’s van hun kleinkinderen aan de muur zien die Ton en
Lenie bij een vorig bezoek gemaakt hadden.
Deze mensen leven in zeer armoedige omstandigheden
maar zijn toch blij. De man heeft ons naar de school van
zijn kleinkinderen gebracht en geregeld dat we ze op de
foto mochten zetten. Op de foto ziet u de trotse opa met
zijn vier kleinkinderen. In de scholen in Hongarije zijn ze
nogal streng wat bezoek betreft, dus moest er toestemming gevraagd worden aan de
directeur. Buiten de school mochten we wat foto’s maken wat wel heel bijzonder was.
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Woensdag 17 oktober naar Barcs andere band voor de
aanhanger gehaald, en een bezoek gebracht aan een
geneeskrachtige bron, en in dat water gezeten. Beetje een
rustdag.
Donderdag 18 oktober weer een dienst in de gemeente
van Szitgevar met daarna een kledingbeurs. Was fijn om
mee te maken. Het is goed om deze mensen te kunnen
helpen , zeker met het oog op de koude winter die straks
zal komen. Heel veel mensen gingen blij naar huis met
warme vesten en truien en mooi geborduurde dekens. Ook andere kleding was zeer
welkom waaronder veel kinderkleding. Prachtig om al die dankbare gezichten te zien!
Alle gevers hartelijk dank! Uw gift komt zeker goed terecht en is hard nodig.
Vrijdag 19 oktober hebben we een school bezocht waar de
voorganger Zsolt en zijn vrouw Kati godsdienstlessen geven.
Bij een vorig bezoek zijn er op deze school Hongaarse
kinderbijbels uitgereikt. Een Nederlands meisje, die al zes jaar in
Hongarije woonde, vroeg toen om een Nederlandse kinderbijbel.
Ze deed de belofte dat ze haar ouders daaruit zou voorlezen. Er is
toen beloofd bij een volgend bezoek de Nederlandse kinderbijbel
te geven. Deze belofte kon nu ingelost worden en het meisje was
er erg blij mee. We mochten een les godsdienst van Kati bijwonen
en dat was heel bijzonder omdat er eigenlijk geen toeristen in de
school worden toegelaten. Het is mooi om te zien hoe de
voorganger en zijn vrouw zich inspannen om godsdienstlessen te geven zonder daarvoor
een salaris te ontvangen. Maar op deze manier wordt het
evangelie toch verspreid in Hongarije. De voorganger en
zijn vrouw verdienen onze steun. Ze verrichten het werk
onder moeilijke omstandigheden maar zijn trouw en
volhardend. Daarna op weg naar een tehuis voor
verstandelijk beperkte mensen en ouderen die bedlegerig of
dement zijn.
Onderweg kwamen we twee arme mensen tegen, een man
en een vrouw. De schoenen van de vrouw waren kapot, we
konden haar andere schoenen geven, de oude gooide ze achteloos in een droge sloot. We
hebben ze ook drinken en een traktaatje in het Hongaars gegeven.
Ze waren er erg blij mee. Wat een mooi werk in Hongarije!
Het mooiste moest nog komen. In Kálmánsca hebben we een
aantal rolstoelen kunnen afleveren en liefde kunnen uitdelen
aan de mensen daar. We lieten ze de foto’s zien en elke keer
als ze zichzelf op de foto zagen klapten ze in de handen en
lachten ze blij. Ook hier hebben we voor mensen kunnen
bidden en konden we kleding uitdelen.
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De mensen die op hun bed lagen hebben we gezegend. Wat een vreugde om dat te mogen
doen. De verpleging bood ons koffie aan en hebben we met behulp van een woordenboek
wat woorden kunnen wisselen.
Zaterdag 20 oktober: Vandaag een dienst bij de
zigeuners in Barcs. Na de dienst zal er een
kledingbeurs zijn. We hadden een vertaalster (Palma),
maar zij was haar stem kwijt! Al fluisterend deed zij
toch haar werk en konden we begrijpen waar de preek
over ging!
Na de preek kwamen er mensen naar voren waar mee
gebeden werd en gezalfd met olie. Ook veel kinderen
kwamen naar voren voor gebed.
De kledingbeurs verliep een beetje chaotisch maar de mensen hebben hier ook grote nood
en nemen veel kleding mee om weer te kunnen uitdelen aan anderen. De mensen horen
het evangelie en krijgen ook
Kleding, iets wat ze echt nodig hebben.
Het was fijn om bij de zigeuners te zijn en om hun
honger naar God te zien. De preek van Zsolt en het
getuigenis die Ite mocht geven sprak hen aan en
ontroerde hen.
Zo ook hier weer: twee kanten: het evangelie
verspreiden maar ook iets doen aan de concrete nood
van de mensen.
Dat is iets wat Jezus ook deed en het is goed om in Zijn
voetsporen te gaan.
We hebben veel dankbare en blijde mensen gezien.
Zondag 21 oktober: Weer naar de gemeente en gelukkig was de stem van de vertaalster
iets beter. Ton mocht een woordje spreken, het ging over
1 Korinthe 13 dat was fijn. Er waren verbazend veel
zigeuners in de kerk deze middag.
Het was een fijne dienst.
Maandag 22 oktober: ’s Morgens Péche bezocht; een
prachtige stad met veel gerenoveerde grote gebouwen.
Wat souvenirs voor thuis gekocht en daarna naar Zsolt en
Kati in Szitgevar. Daar hebben we met de hulp van de tolk
een goed gesprek gevoerd over o.a. hoe een kledingbeurs
ordelijker kan verlopen. Daarover goede afspraken gemaakt en ook geestelijke zaken
gedeeld.
Dinsdag 23 oktober: Onze laatste dag in Hongarije. Route naar huis gepland, camper
ingepakt en afscheid van de buren genomen. Computer naar een meisje van de gemeente
gebracht die met haar broer , moeder en kleine zusje in één klein kamertje woont. Dit
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meisje heeft de computer voor school nodig. Nog een laatste dienst in de Faith Church in
Péche bijgewoond.
Daarna vroeg op bed.
Woensdag 24 oktober: Om kwart over vijf in de morgen vertrokken. Over hobbel wegen
binnendoor naar Slovenië. Nu zonder pech door Slovenië en door Oostenrijk. In Duitsland
even gerust en toen in één keer door naar huis. Helaas kregen wij bericht van het
overlijden van de vader van Leny en zijn we in een keer doorgereden.
Om zeven uur ’s morgens lag ik in mijn bed, Ton iets later.
Moe maar zeer voldaan over een reis die niet altijd gemakkelijk was maar zeer zeker
gezegend is geweest!
Ite Wolters
Vanuit Nederland
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.
Braderieën
Twee dagen (23 en 24 november) zullen we met een kraam staan op de advent markt in
het MFC in Zierikzee
Ook zullen we 1 dag op de kerstmarkt staan in Dordrecht.
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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