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 Nieuwsbrief 3, juni 2011. 

  

Vanuit Hongarije 

         

De reis terug naar Hongarije verliep voorspoedig, tot 1 uur voor we thuis waren. Toen 

brak de as onder de aanhangwagen vandaan. Gelukkig alleen schade aan de aanhanger en 

niet aan de inhoud en verder geen persoonlijk letsel. 

Gelukkig reden we op een rustige provinciale weg en 

niet op de snelweg. We voelen ons echt bewaard, want 

het had veel erger kunnen aflopen. Onze buurman wist in 

de stad een constructiebedrijfje en daar is de as gelast 

en nu hopen we dat de aanhanger nog een aantal jaren 

mee kan. Wim heeft zelf de spatborden uitgedeukt en die 

zien er weer uit of er niets gebeurd is.  

U las in de vorige nieuwsbrief over de cadeautjes die we uit Nederland hadden 

meegenomen voor de schoolkinderen? Dan moet u denken aan een setje kleurpotloden of 

een set van een notitieblokje, potlood en gum, e.d. We hadden per mail gevraagd hoeveel 

kinderen er waren, maar het antwoord deed nogal lang op zich wachten. Ton en Leny 

hadden tijdens hun vakantie fors ingeslagen en ook wij waren langs de action geweest Bij 

elkaar opgeteld hadden we ( zonder onderling overleg) zo'n 350 van deze setjes gekocht 

en 3 dagen later kwam het antwoord. Raad u het al??, inderdaad 350 kinderen! Geweldig 

dat we een alwetend God hebben en dat elke 

week 350 kinderen het Evangelie ingeprent 

krijgen (Deut. 6:6,7).  De cadeautjes zijn 

inmiddels uitgedeeld en waren een groot succes. 

We hoorden ook dat er kinderen zijn die niet eens 

een potlood of een gummetje hebben (lees: 

kunnen kopen), zodat de leraar dat uit zijn eigen 

zak betaalt! Hoezo, arm?  

De voorganger en zijn vrouw doen dit 

werk onbetaald, terwijl ze ook nog werkloos zijn, 

want ook in Hongarije heeft de crisis hard 

toegeslagen, en parttime banen kennen ze hier niet. Zelfs reiskosten en lesmateriaal 

worden niet vergoed. Als u hen financieel wilt steunen om dit belangrijke en zegenrijke 

werk te kunnen blijven uitvoeren, dan kunt u dit bij uw gift vermelden. 
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In de vorige nieuwsbrief hebben we uw gebed gevraagd, zodat God deuren zou openen 

om aan Hongaarse kinderbijbels te komen. Die nieuwsbrief was de deur al uit, toen wij 

gedurende onze laatste week in Nederland in contact kwamen met een neef van Wim, die 

28 jaar geleden met een Amerikaanse trouwde en daarom naar Amerika verhuisde. Ze 

hadden elkaar ook voordat hij emigreerde al lange tijd uit het oog verloren. Nu blijkt deze 

neef predikant te zijn en zendeling in heel Europa en Amerika. Wat een weerzien was dat!  

Uren hebben ze zitten praten en later die week elkaar nogmaals ontmoet, waarbij ook 

elkaars bezigheden werden uitgewisseld. Hij beloofde dat hij in Amerika eens zou kijken 

of hij aan Hongaars evangelisatiemateriaal kon komen, want als hij zelf naar het 

buitenland gaat om te spreken, neemt hij altijd folders mee in de taal van het land wat hij 

bezoekt. Drie weken later kregen we een mailtje dat er DOZEN onderweg waren naar 

Nederland! Gratis en voor niets. God opent deuren die we zelf niet eens zien!!  De eerste 

dozen kwamen een dag of 10 later aan en bevatten 2000 (!) boekjes in zakformaat met 

daarin het Evangelie in een notendop, geschikt voor kinderen en volwassenen. Geweldig 

uitdeelmateriaal. Dank voor uw gebed, het helpt echt!  

 

 
 

  

Iedere zomer wordt hier in ons dorp een kinderdag georganiseerd door het dorpsbestuur. 

Die dag worden alle kinderen uit het dorp uitgenodigd en worden er spelletjes 

georganiseerd, wordt er door de moeders een maaltijd gemaakt en gezamenlijk gegeten. 

Aan het eind van de middag worden de "prijzen" uitgereikt en iedereen heeft genoten van 

een gezellige dag. MAAR helaas had het dorpsbestuur dit jaar geen geld voor een 

kinderdag. Wij, als stichting, vonden dit een uitstekende reden om de organisatie van die 

kinderdag over te nemen en ook de burgemeester was erg blij met het initiatief en gaf haar 

toestemming. Wilt u met ons meebidden voor de voorbereidingen en voor een 

harmonieuze en vruchtbare dag? Want ook die dag zullen we uiteraard niet voorbij laten 

gaan, zonder te vertellen van de liefde van Jezus? Woensdag 17 augustus gaat het 

gebeuren (als ook Ton en Leny in Hongarije hopen te zijn) en in een van de volgende 

nieuwsbrieven kunt u een uitgebreid verslag verwachten. 
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En wat kan een fiets toch 

in de weg staan, hè? 

De eigenaresse stootte 

elke keer haar benen 

tegen de trappers en was 

het zo beu, dat ze hem 

doneerde voor Hongarije. 

Al wisten wij niet zo 

gauw, welke bestemming 

hij moest 

krijgen. Eenmaal daar, 

kwam de 

voorzichtige vraag van 

iemand uit het dorp of wij 

misschien aan een fiets konden komen, zodat hij met de fiets naar zijn werk kon in plaats 

van met de dure bus? Wij wisten nog niet waar de fiets heen moest, maar de Heer wel!! 

Wat was Sanyi er blij mee.   

  

 

Tenslotte. 

Regelmatig gaan de voorganger en zijn vrouw met hun team de bergen in, de ene keer om 

met elkaar een teambuilding te doen, de andere keer om een aantal dagen te bidden en te 

vasten. Ze kamperen dan in tentjes, maar het grootste deel van deze tentjes is niet 

waterdicht of de rits kapot. Heeft u misschien zo'n klein 2-persoons dubbeldaks tentje 

liggen waar u niets mee doet en wat ook nog heel is en waterdicht? Het gaat echt om 

kleine tentjes die ze op hun rug mee kunnen dragen, want de reis naar de bergen toe, gaat 

per bus en dan te voet de bergen in. U doet hen er een groot plezier mee. 

U kunt op de contactpagina uw boodschap kwijt en dan hoort u van ons. Alvast hartelijk 

dank. 

  

VERGEET U NIET DE BRADERIE IN NIEUWERKERK ( ZEELAND) OP 1 JULI A.S. 

VAN 18.00U TOT 23.00U  

  

VERKOOP VAN ALLERLEI HONGAARSE PRODUCTEN EN FRUIT UIT EIGEN 

TUIN. U STEUNT ONS ER MEE!!! 
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Vanuit Nederland 

 

acties 

 

1 Juli is er een feest in Nieuwerkerk, deze dag hopen we met een marktkraam op de 

kerkring in Nieuwerkerk te staan waar we, appelmoes,aarbeiensap,kersen en stoofperen in 

pot verkopen. Alles uit eigen tuin.  Verder zullen we diverse producten specifiek uit 

Hongarije verkopen. Inmiddels is de website aangevuld met : 

 Lijst met producten uit eigen tuin Potten appelmoes, bramensap, kersen op sap, 

stoofperen, pruimenmoes, bessensap, gemberbolletjes. 

 Lijst met cadeauverpakkingen van producten uit eigen tuin 

 Lijst met producten uit Hongarije  

 Lijst met houtgestookte kachels en kookpotten op bestelling leverbaar uit 

Hongarije, 

 Alle productlijsten zijn incl. prijzen !!! 

 

Wilt u een cadeau verpakking, wij zorgen voor leuke pakketjes.  

 

Inmiddels zijn na vele uren werk alle cadeauverpakkingen voor de braderie klaar. 

We bidden dat er een leegverkoop mag zijn.!!!  

De volledige opbrengst is voor de aankoop van (Kinder)bijbels. 

Wilt u iets kopen van onze website? Wij zorgen dat het bij u komt !!   
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Kleding 

Inmiddels hebben we al weer wat kleding aangeleverd gekregen, als u (kinder) kleding 

gewassen en heel wilt aanleveren, kan u contact met ons opnemen. Ook 

speelgoed,spelletjes,kinderwagens en babyuitzets zijn van harte welkom!!! 

 

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 

  

 

http://www.hartvoorhongarije.nl/

