Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2012
2e jaargang nummer 4

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
Kinderdag Zador
Ton en Leny zijn een dag of 12 bij ons geweest in Hongarije en we hebben weer van
elkaar genoten en veel gelachen, maar ook met z'n vieren plus het voorgangersechtpaar
veel werk verzet. Diverse kinderdagen zijn er geweest, waar we hulp hebben geboden
door middel van helpen opbouwen van
de trampoline (die altijd zeer in trek is),
schminken, clown zijn, foto's maken,
snoep en limonade delen of "zomaar"
een aai over de bol van een kind. Ook
op ons eigen dorp was er kinderdag,
georganiseerd in samenwerking met de
stichting en het dorpsbestuur. Ook het
poppentheater was er weer met een
verhaal wat vertelde dat de liefde van
Jezus naar iedereen uitgaat. Aan het
eind van de dag kreeg ieder kind een
klein cadeautje, een medaille en een
zakje met wat hartjes (echt Nederlands)
met de boodschap "God houdt van jou".
Kledingbeurs
Ook hadden we zoveel kleding,
schoenen, beddengoed, slaapzakken
e.d. gekregen, dat we 3 !!
kledingbeurzen hebben kunnen houden
en daarmee veel mensen blij hebben
kunnen maken. De gebreide dekens uit
Ossendrecht waren zó weg en ook de
mutsen zijn allemaal op. Het is voor de
mensen natuurlijk ook leuk om af en toe
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ook eens iets echt nieuws te pakken te krijgen in plaats van tweedehands, maar niettemin
heeft alle kleding zijn bestemming weer gevonden.
Uitdelen kinderbijbels
Aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen die de bijbellessen hebben gevolgd
een heus "rapport" en een bijbehorend cadeau, deze keer zijn er meer dan 100
kinderbijbels uitgedeeld, dankzij uw giften. Op een van de scholen zijn de voorganger en

zijn vrouw 4 jaar geleden begonnen met deze lessen en ze hadden 1 leerling. Na veel
bidden was er na 3 maanden nog steeds maar 1 leerling en de andere leerkrachten vonden
het maar raar dat ze nog steeds bleven komen om deze ene leerling les te geven. Er werd
besloten om de overige leerlingen een persoonlijk briefje mee naar huis te geven met de
mededeling dat er bijbelles mogelijk was op school en of de ouders toestemming wilden
geven aan hun kind(eren) om deze lessen te volgen. Het gevolg was 8 leerlingen. Het
tweede jaar 16 leerlingen en het afgelopen vierde jaar waren er tussen de 40 en 50
leerlingen.
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Bezoek verpleeghuis
Ook werd weer een bezoek gebracht aan het
tehuis voor verstandelijk gehandicapten en
dementerenden. Misschien kunt u zich
voorstellen hoe je daar ontvangen wordt:

mensen die zelden of nooit andere gezichten
zien dan van het personeel en dan lopen er
ineens 2 clowns rond! Er waren mensen die
begonnen te huilen, want de clowns deden hen
denken aan hun jeugd en hoe droevig ze het vonden om nu in een tehuis te moeten wonen.
De groep die achter je aan loopt, wordt steeds groter, want niemand wil er ook maar iets
van missen en het enthousiasme en de lachsalvo's zijn niet van de lucht. Ook daar werd
iedereen verblijd met een klein knuffeltje of
knijpbeestje (kent u ze nog?) voor aan het bed
Ook daar werd op verzoek van het personeel
een kinderbijbel achtergelaten en er zal
regelmatig uit voor gelezen worden op alle
afdelingen. Geweldig om op zo'n manier een
getuige van Christus te kunnen zijn. Ieders
talent komt van pas en kan worden gebruikt ter
ere van Hem!
Uitdelen goederen
Vlak voor ons vertrek uit Nederland werd
nog een ledikantje gebracht. Ook dat heeft
zijn bestemming gevonden bij een vrouw in
onze straat die in verwachting is van het
derde kindje. De andere twee kinderen zijn
12 en 8 jaar oud, dus de babyuitzet was
allang verhuisd naar een andere moeder. Ook
hadden we nog een kinderwagen staan, die
we mochten overhandigen, vergezeld van
een doos babykleertjes en een kinderbijbel
voor de twee oudste jongens.
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Een bevriende verpleegkundige die in het nabij gelegen
ziekenhuis werkt, vroeg of wij een matras hadden voor een
patiënt die naar huis mocht, maar geen goed matras had. Die
matras was er, dus werd deze gebracht bij een vrouw van 41
jaar met kanker, in een vergevorderd stadium. Hoe nodig die
andere matras was, werd duidelijk toen de oude matras werd
gelicht. Hij liep nog net niet uit zichzelf weg. Wij zouden
onze hond er nog niet op laten liggen. In ieder geval ligt
deze vrouw nu een stuk comfortabeler in haar laatste
maanden.
Vanuit Nederland
Op werkvakantie in Hongarije
Er stond heel wat op het programma, zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief
 Verpleeghuis bezoeken.
 Kledingbeurs organiseren.
 Huis voor gehandicapten bezoeken.
 Gesprekken met het voorgangers echtpaar.
 Kinderdag organiseren.
Inmiddels zijn we terug van een indrukwekkende reis naar Hongarije en 10 dagen
vakantie in Kroatië. We hebben mogen genieten van de gastvrijheid van Wim en Liesbet
en hebben met elkaar veel werk verricht . Twee
weken van bezoeken, gesprekken en organiseren.
We mochten dankzij de financiële middelen
vanuit de stichting ruim 90 kinderbijbels
overhandigen Inmiddels zijn de volgende 35
alweer in bestelling. Wat zijn we dankbaar dat we
op deze manier het evangelie mogen verspreiden
in Hongarije, namens alle gulle gevers.
Stil wordt je weer als je de grote armoede en
dankbaarheid ziet. De verpleeghuizen, schoon maar geweldig gedateerd. Verpleeghuizen
en mensen met een verstandelijke beperking
wonen bij elkaar. Vanuit de stichting hebben
we nog bij mogen dragen aan de kosten van
een begrafenis. Er was geen geld om een
menswaardige begrafenis te kunnen
organiseren. Veel van de activiteiten die we
hebben gedaan zijn al verwoord door Wim en
Liesbet, maar we willen u/jou een kleine foto
impressie niet onthouden.
W

Wat kan je blij zijn met een nieuwe jas en
schoenen.
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Counseling
Een belangrijk onderdeel van ons bezoek is ook geweest de gesprekken met de
voorganger van Szigetvar die ook namens de stichting veel evangelisatie werk doet.
De taal is een barrière om soms moeilijke en of diepgaande gesprekken aan te gaan. Wat
zijn we dan blij met de media !! Inmiddels zijn er een aantal gesprekken gevoerd , dankzij
skype en onze tolk Annemaria van de Kamp. Gesprekken van enkele uren, niets was haar
te veel.
Vakantie
Moe maar voldaan zijn we na 10 dagen naar Kroatië vertrokken om daar nog even van
onze rust te genieten. Wat hebben we (ook onderweg)
genoten van Gods schepping !
Terug in Nederland
18 juni weer aan het werk en 22 juni weer een braderie
waar we weer volop jam en stoofperen uit eigen tuin
hebben mogen verkopen. Door stichting Eleos zijn 50
taarten geschonken voor de verkoop. Deze zijn ook
allemaal zijn verkocht !!! Ook Wim en Liesbet samen
met twee gasten zijn inmiddels weer in naar Nederland
en hebben mee kunnen helpen met deze braderie. Wat zijn we dankbaar voor de grote
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opbrengst uit eigen tuin, inmiddels 58 kg aardbeien, vele potten rabarber, zwarte bessen
en aardbeienjam zijn gemaakt. De volledige opbrengst is voor de stichting. Voor 2,50 €
kan u in het bezit komen van zo,n heerlijke pot aardbeienjam of stoofperen. Er zijn nog
een beperkt aantal cadeauverpakkingen met diverse potten !!! Heeft u lege jampotten
??? wij zijn er erg blij mee.
Kleding
Kleding was na de drie kledingbeurzen niet meer in ons bezit….. In middels ruim twee
weken verder hebben we weer vele kleding mogen ontvangen.
We werden stil toen we een telefoontje kregen met de mededeling dat we de hele inhoud
van de outlet van de HEMA in Zierikzee mochten op komen halen voor de stichting. Een
hele aanhanger vol (ruim 50 dozen) Medewerkers hadden zere vingers van de merkjes uit
de kleding knippen! Overweldigend. Inmiddels hebben we weer ruim twee aanhangers
vol goederen. De eerste aanhanger gaat komende week met Wim en Liesbet mee naar
Hongarije.
Hongaars bezoek
In Hongarije zijn we al langere tijd in contact met een jong Hongaars echtpaar. Oprechte
christenen. Doordat zij Roma zigeuners zijn, komen zij niet of nauwelijks aan het werk.
Niets is hun teveel als wij een beroep op ze doen voor de stichting. Zij zijn een middel om
met veel Roma zigeuners in contact te komen in Hongarije. Wim en Liesbet zijn samen
met dit jonge echtpaar nu in Nederland en inmiddels hebben zij voor 2 a 3 maanden werk
gevonden. Zij komen in september terug om 5 dagen per week te werken. Door dit een
aantal keren te doen, kunnen zij een bestaan opbouwen in Hongarije.
Om naar het werk te komen, zoeken wij voor die periode nog een dames en
herenfiets, wie o wie kan ons hieraan helpen ???? Er is via de stichting een speciale
gift ontvangen van mensen die een warm hart hebben voor het werk in Hongarije.
Speciaal voor de reis vanuit Hongarije naar Nederland. Heel hartelijk bedankt hiervoor.
We vragen u gebed voor dit jonge echtpaar.

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

Wim en Liesbet Verschoor
Ton en Leny Hamoen
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