Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015
5e jaargang nummer 1
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, mei 2015
Wim en Liesbet Verschoor.
Vanuit Hongarije
Na een lange afwezigheid, mede door werkzaamheden in Nederland, weer een
nieuwsbrief om u op de hoogte te brengen van de gebeurtenissen in Hongarije.
Eind maart vertrokken we vanuit Nederland met een volle aanhangwagen kleding en
matrassen en bij thuiskomst hebben we meteen een kledingbeurs voorbereid. Daarover
zullen Ton en Leny wat meer schrijven want vlak voor Pasen kwamen ook zij met een
volle aanhanger en camper met kleding en matrassen naar Hongarije.
Verpleeghuizen
In beide aanhangers hebben we matrassen meegenomen die we van een hotel in Zeeland
hadden gekregen. Deze brachten we naar
een soort gezinsvervangend tehuis voor
verstandelijk beperkten mensen, waar ze
handenwringend van vreugde werden
ontvangen. Vooral door de cliënten. Als u
weet op wat voor een dunne matrasjes ze nu
moeten slapen, zult u begrijpen waarom ze
er zo blij mee zijn.

In de aanhangers waren ook andere
verpleeghulpmiddelen zoals papegaaien,
postoel en een ad-matras. Deze zijn naar
een ander verpleeghuis gebracht, waar veel
ouderen wonen.

Alle donateurs willen wij weer hartelijk bedanken. Het is zo fijn om de mensen blij te
maken met dingen die in Nederland eigenlijk overbodig zijn geworden, maar hier zijn de
mensen er zo blij mee.
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Vanuit Nederland
Beste lezer,
U bent van ons gewoon om regelmatig een nieuwsbrief te ontvangen. Het is nu wel erg
lang geleden en dat willen wij even uitleggen. Wij hebben de winter gelukkig weer achter
ons en in die periode hebben wij, Ton en Leny, veel gedokterd. Leny is inmiddels
geopereerd aan haar linker schouder en is nog steeds aan het revalideren hiervan. We
hadden gehoopt dat het proces sneller zou gaan, maar toch zit er vooruitgang in en het ziet
er naar uit dat het weer helemaal goed komt. Ton heeft veel onderzoeken gehad incl.
hartkatheterisatie ivm weinig energie en pijn op de borst. Gelukkig is er geen afwijking
ontdekt in de aderen en met het hart. Wel is de longinhoud niet helemaal goed en wordt
op dit moment nog onderzocht. Dankbaar dat er geen ernstige zaken zijn ontdekt, is er
wel heel die periode weinig zichtbaar geworden van ons werk in Hongarije. Een eerder
geplande rit is dan ook uitgesteld in afwachting van de uitslagen van de onderzoeken. Nu
is het inmiddels allemaal weer een stuk beter en hopen binnenkort de tweede reis te gaan
maken naar Hongarije.

Kledingbeurs
Gelukkig is het wel zo dat de mensen
gewoon de kleding blijven leveren en
alle andere zaken, zoals kinderwagens
ledikantjes baby spullen rollators
medische hulpmiddelen etc.
Na de winterstop van Wim en Liesbet,
hebben zij spullen kunnen meenemen
naar Hongarije. ook wij gingen een
week later met camper en aanhanger. Terwijl wij onderweg waren hebben zij alvast een
dorp geregeld waar wij direct een kledingbeurs konden houden. Dat scheelt weer met in
en uit laden van de aanhangers. De
matrassen hebben wij bij de
verpleeghuizen afgeleverd en drie
ervan bij een gezin.
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Dank u voor de mooie kleding schoenen en andere hulpgoederen. Heel veel mensen
kunnen hierdoor weer beter voor de dag komen in mooie schone kleding en met schoenen
die weer heel zijn. Ook de knuffels worden dankbaar meegenomen.
Studieproject.
Dankbaar en blij mogen we zijn met de financiën, voor de studie van een broer en zus,
waar we al het een en ander over hebben geschreven in voorgaande nieuwsbrieven. Er
was in Nederland een mannendag op Goeree-Overflakkee waarvan de collecte bestemd
was voor de stichting en wel voor deze jongeren.
We hebben de blijdschap gezien in de ogen van deze twee jonge mensen maar ook een
traan van dankbaarheid in de ogen van mamma en een knuffel van pappa die gewoon zeer
deed zo stevig was die. We kunnen de mensen tot aan het einde van dit jaar helpen met de
opbrengst van deze collecte.
Nieuwe hulp
Inmiddels is er een huisgroep van de christengemeente te Noord-Gouwe die de stichting
ook een warm hart toedraagt en die hebben toegezegd te willen ondersteunen met
financiën maar ook met mankracht. Geweldig is het om de gebeden in vervulling te zien
gaan. God staat hierin bovenaan en
we weten dat Hij regeert en alle
dingen zal laten meewerken ten
goede. Maar ook iedereen hartelijk
dank voor de inzet.
Gebed
Graag willen wij ook aandacht vragen
voor de buren van Wim en Liesbet te
Zador. Twee jaar geleden hebben wij
haar meegenomen met de camper
naar haar broer in een dorp ongeveer
40 km verderop. Tijdens deze rit is er
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door het zingen van ons met de muziek in de camper iets met haar gebeurd. Ze werd
emotioneel en mocht ervaren dat wij iets hadden wat zij niet had. In de tijd erna en telkens
als wij in Hongarije waren hebben we haar verteld over de noodzaak om je zonden te
belijden en in Jezus Christus de Verlosser te gaan zien. We hebben telkens met haar
mogen bidden en ook als haar man tuis was hebben we hem daarbij betrokken. Zij heeft
helaas longkanker en is zeer ernstig ziek nu.
De evangelist waar we veel mee samen werken is bij hun gaan vertellen in hun eigen taal
hoe de blijde boodschap van Jezus luid. Dit is uitgelopen op de doop van deze twee
volwassenen mensen. Hun schoondochter gaat al langer naar de kerk maar weten niet of
zij wel of niet gedoopt is. Zo mogen we ook de vrucht van onze stichting zien. De mensen
vertellen over God. Een bijbel uitreiken. De mensen eten en drinken geven. Zo nodig ook
in andere zaken helpen.
Wij mogen zaaien en Hij geeft de wasdom.
Afgelopen keer toen wij in Hongarije waren lag zij in het ziekenhuis in de grote stad Pecs.
We hebben haar daar opgezocht en zijn toen geschrokken hoe ze er aan toe was. Erg
vermagerd en zeer benauwd. Inmiddels is ze thuis maar houd geen voedsel meer binnen.
Haar man is deze maand veel thuis om haar te helpen. Er is ook een telefoonnummer
gegeven van een soort thuishulppost die ze mogen bellen tijdens kantooruren als dat
nodig zou zijn.
Graag willen wij u vragen om te bidden voor deze familie: moeder, vader, zoon, een
schoondochter en een kleinzoon. De moeder is in haar laatste levensfase.

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 mei 2015
Ton en Leny Hamoen
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