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Nieuwsbrief augustus 2011 

 

Vanuit Hongarije                                                         

  

Tijdens de laatste kinderdag, op 26 juli, was de jongste zoon 

van de voorganger gevallen op de trampoline en had zijn 

hoofd gestoten. Niet veel later begon hij over te geven en 

klaagde over hoofdpijn en zag alles een beetje wazig. Toch 

maar even naar het ziekenhuis gegaan en hij moest ter 

controle een nachtje blijven. Erg jammer dat dit ventje van 9 de kinderdag moest missen, 

maar gelukkig mochten de clowns, na afloop van de kinderdag, hem even komen opvrolijken.  

Gelukkig ging het al weer wat beter met hem en ook de andere kinderen zaten al met spanning 

op de clowns te wachten. 

De dienstdoende kinderarts was erg 

blij met het bezoek, want lachen en 

plezier waren de beste medicijnen 

en de clowns mochten elke week 

(!) wel op bezoek komen. De 

moeder van Barnabas kondigde 

meteen na zijn opname aan, dat 

haar zoontje "aan het werk" was. 

Hij heeft gesproken met een kind 

op de zaal over het evangelie en dit 

kind ging in gesprek met Barnabas, 

iets wat de artsen nog steeds niet 

gelukt was .Het maakt dus niet uit 

hoe oud je bent, de Heer kan je 

gebruiken, ook in minder leuke situaties én met de talenten die je al hebt.  Weer een nieuwe 

deur die de Heer geopend heeft. 
  

Van de kinderdagen en de dagen in het kinderkamp hebben we allemaal enorm genoten. De 4 

clowns zijn uitgenodigd om volgend jaar terug te komen, want dan is er dubbel feest. Het 

pand waar het verpleeghuis is gevestigd bestaat dan 100 jaar en de kinderkampen bestaan 25 

jaar. Wat een voorrecht om al zo lang de mogelijkheid te hebben om elk jaar, 3 weken 

lang, deze kinderkampen te organiseren. Ook de ouderen die in het verpleeghuis wonen, 

genieten elke zomer weer van de bedrijvigheid op het, anders zo verlaten, terrein en de 

aanwezigheid van de kinderen en komen zelfs ook naar de samenkomsten van de kinderen. 
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Half augustus kwamen Ton en Leny in Hongarije aan en het was heerlijk om 2 weken van 

elkaars gezelschap te genieten. Tevens hadden we nog 1 kinderdag te gaan en wel op ons 

eigen dorp. De dag was georganiseerd in samenwerking met onze kerk en er waren ook echt 

Nederlandse spelletjes als koekhappen en zaklopen, e.d.   

 

Ook kregen Ton en Leny een taak toebedeeld: Ton hielp met het koken van het middageten en 

Leny hielp met inschenken van drinken 

en opscheppen van de 

paprikaskrumpli. Eigenlijk een 

armeluischotel, want aardappelen,  

uien en een soort knakworstjes zijn de 

enige ingrediënten, buiten de kruiden, 

maar lekker............Een leuke gewoonte 

om met je hele dorp (!) aan tafel te 

zitten, want hoewel het een kinderdag 

is, komen ook veel ouders en 

grootouders kijken, hoe het hun 

(klein)kinderen vergaat bij de spelletjes 

e.d. De opkomst was hoog, van de 45 kinderen op het 

dorp waren er ca. 40. Aan het eind van de dag was er 

voor ieder kind een cadeautje in de vorm van 

speelgoed, gekregen van goedgeefse Nederlanders. 

Ook waren er wel zo`n 20 kinderen uit naburige 

dorpen. Bij elkaar zo`n 65 kinderen.  

En als dan het hele dorp samenkomt, laten we die 

gelegenheid niet voorbijgaan, maar zijn er natuurlijk 

ook weer een aantal poppenspelen vertoond, waarbij 

het evangelie wordt verteld. Bij het naar huis gaan, 
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kreeg iedere aanwezige een miniboekje, geschikt voor kinderen én volwassenen, waarin ze 

kunnen lezen hoe ze de Weg naar God kunnen vinden. Ze werden ons gratis toegestuurd 

vanuit Amerika door een neef van Wim, die evangelist is.  

 

De feestelijke dag werd afgesloten met een nog feestelijker gebeuren, een doopdienst in een 

simpel opblaasbadje bij een broeder en zuster in de tuin, hier op het dorp. 

 

Er waren 4 dopelingen, waaronder 2 zussen en een gehandicapte jongen van 17 jaar. 

Hij bezoekt om de week de samenkomst en woont in een klein dorpje en wordt dan thuis met 

zijn rolstoel (uit Nederland) opgehaald door een broeder uit een ander dorp en dan gaan ze 

samen met de trein naar de stad. Zo wordt hij ook weer thuis gebracht.  

 

Toen we kort daarna zelf weer in Nederland waren, hebben we de laatste markt meegemaakt. 

Ook daar werden weer Hongaarse producten en fruit uit eigen tuin werd verkocht waarvan de 

opbrengst voor Hongaarse kinderbijbels bestemd is. Het was op een Shantyfestival in 

Rotterdam, het was prachtig weer en ook daar is weer voor bijna € 200 verkocht. In totaal is 

op de 4 markten voor bijna € 900 verkocht en we hebben unaniem besloten om 50 

kinderbijbels aan te schaffen bij een boekwinkeltje bij ons in de buurt en die zijn, bij 

terugkomst in Hongarije, besteld. Geweldig!! 
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In Nederland hebben we weer even mogen genieten van en knuffelen met onze kinderen en 

kleinkinderen. Toen "snel" terug voor nieuwe loge,s En tegen de tijd dat u deze nieuwsbrief 

krijgt, zijn Wim en ik zelf even op vakantie. Even bijtanken na een drukke periode. 

 

Wij vragen uw gebed !! 

 

Wij vragen uw gebed voor een groot probleem, waar veel kleine kerkgemeenschappen mee te 

maken gaan krijgen, als de Hongaarse regering tenminste haar zin krijgt. Er is vorige maand 

een nieuwe wet aangenomen die met ingang van 1 januari a.s. ingaat om kleine 

kerkgemeenschappen en kerken die niet op de lijst staan, die de regering heeft 

samengesteld, zoals de Evangelische gemeenten, tot sluiten te dwingen. De regering wil af 

van al die kleine geloofsgemeenschappen, waarschijnlijk om meer overzicht ( lees: controle) 

te hebben, Er is een lijst samengesteld van 14 toegestane religies, w.o. katholiek, luthers, 

calvinistisch, orthodox e.d. Ook de bijbellessen op de scholen lopen hierdoor gevaar te 

moeten stoppen en evangeliseren wordt ook moeilijker. 

Nu is de regering al vaker teruggefloten door de Europese Commissie inzake de censuur op 

radio en tv die de regering wilde invoeren, maar wij vragen uw gebed voor dit probleem. 

Tevens weten wij ook dat er voor God geen probleem te groot is en Hij zal waken over Zijn 

volk en Hij is machtig om veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, maar we leven ook in 

het einde der tijden, dus weten we niet welke kant het op zal gaan. Aan de ene kant zien we 

deuren geopend worden en aan de andere kant worden deuren gesloten. Maar wat de 

toekomst ook brengen moge, ons geleidt des Heren hand! 
 

 

 

Vanuit Nederland 

 

Zoals u hebt kunnen lezen zijn we 2 weken in Hongarije 

geweest. Fijn om met eigen ogen te kunnen zien hoe de 

kerkelijke gemeente in aantal is toegenomen. Ook was het 

fijn om in gesprek te kunnen zijn  met de voorganger en zijn 

vrouw en om evangelisatie in Hongarije te doen a.d.h.v. het 

uitdelen van traktaten en lollies. 

We hebben 2 x een Roma gezin ontmoet, ook vorig jaar zijn 

we hier geweest. De tweede keer hebben we een kinderbijbel 

achtergelaten. Je wordt stil van alles wat je ziet deze dagen. 
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“Straat” evangelisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De markten zijn even gestopt. We hopen volgend jaar hier weer mee verder te gaan. Voor 

cadeauartikelen uit eigen tuin kan u nog steeds een bestelling doen. We hebben nog een kleine 

voorraad. De walnoten oogst komt in november naar Nederland. Er zullen diverse 

cadeauverpakkingen met walnoten worden aangeboden, maar de walnoten zijn ook per kilo te 

koop. 

 

Schoenendoos actie: 

In december willen we ( Roma) gezinnen weer blij maken met een gevulde schoenendoos. 

Volwassenen krijgen een doos met levensmiddelen en kinderen een schoenendoos met 

speelgoed. 

Alle speelgoed wat in een schoenendoos past is van harte welkom (ook knuffels) 

In alle schoenendozen gaat ook een traktaat met het evangelie. 

In de nieuwsbrief van stichting Philadelphia (regio zuidwest) wordt ook deze maand aandacht 

geschonken aan hart voor Hongarije en deze actie. 

We hopen dat wij weer veel, heel veel schoenendozen kunnen vullen. 

Heeft u spullen……. we halen ze graag bij u op 

     

Wij nodigen u van harte uit om regelmatig onze website te bekijken, deze blijft ge update met 

nieuwe informatie. 

www.hartvoorhongarije.nl 

 

Wij bedanken u weer voor de aandacht en tot de volgende 

nieuwsbrief. 

Shalom 

                                                                                             

 Wim en Liesbet Verschoor 

Ton en Leny Hamoen 

  

Zádor, augustus 2011 

http://www.hartvoorhongarije.nl/

