Nieuwsbrief Hart voor Hongarije
Nummer 1 april 2011

Bij deze de eerste nieuwsbrief vanuit Hongarije
Liesbet en Wim zijn half maart vertokken naar Hongarije om daar definitief te gaan
wonen
Bij deze een eerste verslag ” waarom 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

Het zal zo'n 23 jaar geleden zijn, dat we mensen uit onze
straat spraken, die vertelden dat ze naar Hongarije op
vakantie waren geweest. "En goedkoop dat het er was!!".
Dolenthousiast waren ze en we kregen voorbeelden te
over, wat hun vakantie zo leuk had gemaakt.
Als rechtgeaarde Nederlanders vonden we dat we dat zelf een keer moesten ervaren, dus
wij met onze zelfgebouwde camper, een Mercedes 508, en onze 3 kinderen op weg naar
het Zuidoosten. Op de zijkant van die camper stond een bijbeltekst: Hebreeën 13:8. (Jezus
Christus is gisteren en heden Dezelfde, en tot in eeuwigheid).
Toen we na de nodige formaliteiten, zoals het regelen van een visum en het kopen van
dieselbonnen, het land binnenreden, viel ons meteen op, in wat een andere wereld we
terecht waren gekomen. Veel armoe, zoals de mensen gekleed gingen,de huizenbouw en
zelfs de staat van de wegen getuigden van een grote achterstand ten opzichte van ons rijke
westen.
We moesten een camping zoeken voor de nacht, dus namen we een van de eerste dorpen
als stopplaats en vonden al snel een plekje op een camping. Eigenlijk was het gewoon
iemands achtertuin. Tegen de schemering was de buurman in zijn tuin het gras aan het
maaien en kwam steeds dichter naar het hek waar wij naast stonden. Toen hij dicht
genoeg bij het hek was, sprak hij Wim aan in het Duits en vroeg hem naar de tekst die op
onze bus stond, waarop Wim hem vertaalde. De buurman trok een verbaasd gezicht en
vroeg:"Geloof je dat écht?" Wim beaamde dat en deed er nog een schepje bovenop door
te melden dat ook zijn vrouw en zelfs zijn kinderen dat geloofden. Toen klaarde zijn
gezicht op, hij stak zijn hand over het hek en glunderde: "Prijs de Heer, dan ben ik je
broeder!"
Wat een verwelkoming!
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Onze liefde voor het land en de bevolking werd daar geboren. Wat liet de Heer ons toch
wonderlijke wegen bewandelen!
Toch zou het nog vele jaren duren voordat wij, buiten de zomervakanties, andersoortige
schreden zouden zetten in het land.
Roemenië kwam in beeld nadat in 1989 Ceaucescu verdreven was. De Heer gaf ons een
warm hart voor dat land en zijn bevolking en vele hulptransporten werden op touw gezet
en zeker ook door de Heer gezegend! (De Heer was bezig met zijn voorbereidingen)
Totdat Roemenië zoveel eisen ging stellen, dat hulptransporten (bijna) niet meer welkom
waren, zakken met geld wel, maar die hadden we niet.
Vele jaren en zomervakanties later, onze liefde voor Hongarije bleef steeds aanwezig, en
na veel gebed heeft de Heer ons naar het juiste dorp geleid in Zuidwest Hongarije, waar
we nu wonen. Ook hier viel ons de armoe op onder de bevolking. Dus al snel viel de
beslissing om ook hier kleding e.d. mee naar toe te nemen.
Na 3 jaar onze vakanties in ons huisje te hebben doorgebracht, leidde de Heer ons naar de
gemeente in Szigetvár, waar we nu lid van zijn. Het vinden van deze gemeente was voor
ons het stukje wat de puzzel compleet maakte. De Geest doorbreekt echt alle grenzen.
Geweldig om dat letterlijk mee te maken.
Nu weet u, hoe de Heer ons hart warm, héél warm heeft gemaakt voor dit land en vooral
zijn bevolking, want buiten de fysieke armoede is er ook een grote geestelijke armoede.
19 mensen d.m.v. verspreiding van (kinder)bijbels en evangelisatie tot geloof
gekomen !!
Onze Hongaarse voorganger en zijn vrouw geven beiden (onbetaald) bijbelles op vele
basisscholen in de wijde omgeving en er zijn kinderen die hiervan ook getuigen tegen hun
ouders en eventuele broertjes en zusjes. Nu was er 2 weken geleden een doopdienst, door
onderdompeling, en er waren 19 dopelingen, waarvan een compleet gezin die door hun
tiener, die bijbelles kreeg, tot geloof zijn gekomen. En een ouderpaar waarvan hun
kleuter, die bijbelles kreeg, hen van Jezus heeft verteld en die nu allen de samenkomsten
bezoeken met hun kinderen. Het zendingswerk d.m.v. verspreiding van (Kinder)bijbel
gaat door !!!
De 4 weken voor Pasen zijn ze met hun poppentheater naar 83 scholen geweest en hebben
ca. 2500 kinderen, in de leeftijd van 3 tot 14 jaar, en 600 leerkrachten bereikt met het
Evangelie. Wim en ik zijn 2 dagen mee geweest naar 5 scholen en hebben het
enthousiasme van de kinderen gezien.
Geweldig voor dit voorgangers echtpaar om zo in dienst van Hem te mogen staan!!
Wilt u met ons meebidden, dat deze mogelijkheden om te evangeliseren, blijven bestaan
en zich zelfs uit zullen breiden?
Zádor, april 2011.
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Vanuit Nederland
acties
2 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. Deze artikelen zullen binnenkort op onze website te
koop worden aangeboden. Verder zullen we diverse producten specifiek uit Hongarije
verkopen. Ook deze zullen binnenkort op de website staan.
De volledige opbrengst is voor de aankoop van (Kinder)bijbels.
Wilt u iets kopen van onze website? Wij zorgen dat het bij u komt !!
Kleding
Inmiddels hebben we al weer wat kleding aangeleverd gekregen, als u (kinder) kleding
gewassen en heel wil aanleveren, kan u contact met ons opnemen. Ook speelgoed is van
harte welkom!!!
Eind mei zal dit meegenomen worden naar Hongarije.
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

Nieuwsbrief www.hartvoorhongarije.nl

Pagina 3 van 3

