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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                              
  

Aktie schoenendoos 
  

De nieuwsbrief van december was een paar dagen voor de 

Kerst naar de redactie gestuurd voor de lay-out, dus heeft 

u nog de foto's tegoed van het uitdelen van de 

schoenendozen tijdens de Kerstdienst, aan de kinderen van de gemeente. Bijna 60 

schoenendozen stonden voorin de kerk. Wat een stapel was 

het en wat een feest om al die glunderende gezichten te 

zien bij het uitpakken.  

Nadat de actie voorbij was, hebben we wat over was, weer 

opgeruimd. Wat heeft het vol gestaan in huis! Toen we 

begonnen, hadden we in een paar kamers zoveel 

cadeautjes, dozen, zakken en stapels staan, dat we nog net 

een paadje hadden om te lopen, maar wat hebben we van 

deze actie mogen genieten. 

Maar toch ook weer fijn, dat we nu weer wat ruimte in huis 

hebben. 

  

 

 

 

Kerstdienst  
  

Tijdens de Kerstdienst werd ook een, voor deze gelegenheid gemaakt, toneelstukje 

opgevoerd door drie van de clowns die onze gemeente rijk is. De eerste clown dacht dat 

de Kerst een feest is van cadeautjes, de tweede vond dat het gaat om lekker en vooral veel 

eten. De derde clown kwam vertellen waar het echt om gaat: het grootste cadeau ooit 
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gegeven, de komst van Jezus, Gods Zoon. Het centrale thema van onze Kerstdienst. 

Dit toneelstukje is in de weken voor de Kerst in totaal bijna 80 keer opgevoerd op scholen 

en buurthuizen in de wijde omgeving van onze kerk. Soms is 

het stukje wel 4 keer op één dag opgevoerd. Voorgaande jaren 

waren ze met het poppentheater naar de scholen gegaan, maar 

er was deze keer geen geld om een nieuw "verhaal" aan te 

schaffen. Zo'n verhaal bestaat uit: de poppen, een decordoek, 

een CD met het verhaal en een instructieboek. De kosten 

variëren van € 250 tot € 350, afhankelijk van het aantal poppen 

die voor het verhaal nodig zijn. 

Toch kunnen we niet anders zeggen dan dat het toneelstuk, 

wat door henzelf werd geschreven, knap in elkaar zit. De 

boodschap is erg duidelijk, en daar gaat het tenslotte om. In 

ieder geval hebben zowel de kinderen als de volwassenen er 

van genoten.  

En wat een talenten in onze (kleine) gemeente.......Ere zij God. 

 Centrifuge  

In de vorige nieuwsbrief vertelden we u over de centrifuge waar het jonge echtpaar (die 

zo geholpen hebben met het vullen en verpakken van de schoenendozen) zo blij mee was. 

Die centrifuge heeft inmiddels al weer een nieuw "tehuis" gevonden.  

Het jonge echtpaar bleef ook na de komst van de centrifuge bidden voor een wasmachine. 

Op een dag kregen ze een telefoontje van een (Hongaarse) vriend die graag een afspraak 

wilde maken om hen te bezoeken. Eenmaal gearriveerd, werd de man gevraagd even te 

helpen met sjouwen? De achterbak van de auto ging open en............daar lag een 

splinternieuwe wasmachine. Een kerstcadeautje werd er bij gezegd.  

Ze waren zo blij dat ze ons konden vertellen, dat God hun gebeden verhoord had, en hoe!  

Tegelijkertijd ontroerde het ons zó, want ook wij hadden opnieuw gebeden voor een 

centrifuge.       Ik zal vertellen waarom: 

In de week voor Kerst hebben we hier op ons eigen dorp ook 

schoenendozen en voedselpakketten uitgedeeld aan de 

armste en wat we toen tegen kwamen..........?Grootmoeders 

die wonen in een schuurtje en zo kwamen we ook bij een 

heel jong gezin met 3 hele kleine kinderen, die ook wonen in 

een schuurtje achter het voorhuis. Hun hele woongedeelte 

bestaat uit een keuken/woonkamer en een slaapkamer, alles 

bij elkaar niet meer dan 20 m2. Toen we er binnen kwamen, 

hing de natte was kriskras door de keuken en het drupte op 

de grond, zodat de vloer kletsnat was. U begrijpt dat de 

centrifuge van het jonge echtpaar, nu daar zijn dagen slijt. 

Onze vrienden zijn mee geweest om te vertellen hoe de 

centrifuge bij het gezinnetje terecht is gekomen en de 

dankbaarheid van ons allen aan God, was groot. 
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Kleding 
  

Met het uitdelen van de schoenendozen en voedselpakketten zijn we op heel wat dorpen 

in de omgeving geweest, maar eigenlijk hebben we nergens zoveel armoede gezien als 

hier op ons eigen dorp. We zijn er echt van geschrokken en hebben dingen gezien, 

waarvan we niet wisten dat het (nog) bestond. 

De kleding die we meegekregen hadden, stond na de Kerst nog in de garage, omdat de 

actie schoenendoos onze prioriteit had gekregen. Vanwege de armoede die we hier op het 

dorp waren tegengekomen, besloten we om hier een snuffelmarkt te houden. Ook 

nu mochten we weer gratis het dorpshuis gebruiken. De zaal ging om 2 uur open en 1 

minuut over 2 stond de zaal vol met wel 60 mensen! Het duurde niet lang voordat de zaal 

was leeg gesnuffeld. 

Ons werd uitdrukkelijk gevraagd om de dank over te brengen aan de gulle gevers in 

Nederland. Alstublieft! 

  

Tenslotte 
  

Ook wij willen weer iedereen bedanken die heeft meegeholpen, op wat voor manier dan 

ook, om de actie tot een succes te maken. Er zijn vele mensen blij gemaakt en evenzo vele 

mensen hebben het Evangelie van Jezus Christus hun huis binnen gekregen door middel 

van de evangelisatielectuur. Dank, wij kunnen niets zonder Hem, die voorziet in alle 

dingen. Ook dank voor uw gebeden, die zijn nodig ook voor ons, zodat de Heer ons een 

opmerkzaam hart geeft, zodat wij Zijn stem zullen verstaan.. 

  

Graag tot de volgende nieuwsbrief. Hartelijke groet van Wim en Liesbet Verschoor, 

Zádor. 
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Vanuit Nederland 

  

Inzameling 

 

We zijn we weer begonnen met het inzamelen voor het volgende transport. Gelukkig zijn 

er regelmatig mensen die contact leggen met de stichting over spullen die we op mogen 

halen voor Hongarije. We hebben kleding, schoenen, handdoeken, theedoeken, strijkijzer, 

waterkoker, naaimachine, fietsen, kortom veel verschillende spullen die inmiddels liggen 

opgeslagen bij ons thuis. Ook mogen we af en toe een gift in ontvangst nemen waar we 

dan op een andere manier hulp kunnen bieden in Hongarije.  

 

Financiën.  

 

Inmiddels hebben we een kas controle gehad en is de penningmeester decharge verleend. 

Hartelijk bedankt voor het goed beheren van de gelden. Het is een voordeel dat de giften 

opgegeven mogen worden bij de belastingen. De stichting heeft een anbi keurmerk.  

 

Projecten 

 

Binnenkort zal er een vergadering belegt worden om te kijken naar nieuwe projecten of 

het uitwerken van binnen gekomen ideeën en suggesties.  

We hebben veel walnoten uit Hongarije te koop. € 2,50 een kilo. Wie maakt ons los van 

deze enorme berg walnoten? Zijn we in de buurt bij u, dan kunnen wij ze afgeven.   

Graag even een mailtje of telefoontje. 

 

Website 

 

De foto galerij is aangepast met veel nieuwe foto`s van projecten uit 2011. Veel 

kijkplezier. 

 

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 
 
Ton en Leny Hamoen, Nieuwerkerk. 

  

 

http://www.hartvoorhongarije.nl/

