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Nieuwsbrief 4, juli 2011.
Vanuit Hongarije

In Szigetvár zijn er voorbereidingen getroffen voor 2
kinderdagen, op 19 en 26 juli. Nu heeft onze gemeente
contacten met een christelijk zomerkamp, ook voor
kinderen zonder christelijke achtergrond, dat hier een
uurtje vandaan ligt. Toen de leiding van het
kamp hoorde van de kinderdagen, werd spontaan hulp
aangeboden. Dat hield o.a. in dat er op beide
dagen bijna 200 kinderen van het kamp kwamen, exclusief de kinderen uit Szigetvár, ca.
150, dus het was een hele organisatie en er is naar gestreefd om de ca. 350 kinderen een
zo afwisselend mogelijk programma
te bieden met natuurlijk als hoofddoel
evangelisatie, maar ook spelletjes,
knutselen, de politie en de brandweer
kwamen demonstreren hoe je een
autobrand moet blussen, een
trampoline, clowns, etc. En natuurlijk
alles gratis!
Nu kan ik u verklappen dat Wim een
nieuwe carrière heeft opgepakt. Hij
was namelijk een van de 4 clowns die
op ging treden! Voor het eerst van
zijn leven in een clownspak, maar toen hij het aantrok en geschminkt was, was hij Wim
niet meer, maar gedroeg zich meteen als
"clown Willy". De clowns waren een
groot succes, bij jong en oud. Wat een
compliment dat ze meteen gevraagd
werden door de leiding van het
kinderkamp om in beide weken bij hen
de boel op stelten te komen zetten!
Het kinderkamp wordt jaarlijks in de
zomer gehouden op het terrein van een
christelijk verpleeghuis, dus wilden de
clowns ook daar hun (rode) neus laten
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zien. Het huis is zeer rustig gelegen en de
meeste mensen hebben geen familie (meer)
en krijgen dus zelden bezoek. Geweldig om
te zien wat dat bij de mensen en het
personeel teweeg bracht: blije en verraste,
vaak zelfs stralende gezichten. Maar alles tot
eer van Hem die de 4 clowns hun talenten
heeft gegeven.

In de week ervoor moest een vriendin naar het ziekenhuis voor een kleine operatie en wij
werden gevraagd of we haar op konden halen, omdat ze naar huis mocht en zij en haar
man zelf geen vervoer hadden. In het ziekenhuis aangekomen, moesten we nog even
wachten op de laatste controle van de arts. Dat "even" werd 4 1/2 uur, maar niet zonder
reden. Die ochtend was er een nieuwe patiënte op de kamer gekomen, haar moeder was
net naar huis vertrokken en tijdens het wachten, raakten we aan de praat. Het was een
meisje van 16, die zwanger bleek. Erg jong, maar zij en haar vriend wilden het kindje
graag hebben. Helaas was de moeder van het meisje daar faliekant tegen en wilde dat haar
dochter een abortus zou ondergaan, tegen de wil van haar dochter. In Hongarije heb je
geen beslissingsbevoegdheid als je nog geen 18 jaar bent, dus was het meisje
overgeleverd aan de wil van haar moeder. En de beslissing van de moeder was gebaseerd
op het feit dat de vader van de baby een Roma zigeuner is.
We hebben het meisje verteld van de liefde van Jezus en dat een abortus tegen de wil van
God ingaat, maar wat ook de uitkomst zou zijn van de situatie dat God evengoed van haar
houdt. We hebben praktische hulp aangeboden in de vorm van een bedje en een
kinderwagen, en een telefoonnummer gegeven voor het geval zij hulp wilde hebben, in
welke vorm dan ook.
Even later kwam een verpleegster binnen met papieren en vertelde het meisje dat er
handtekeningen nodig waren, omdat anders de operatie de volgende dag niet door kon
gaan. De moeder werd gebeld, maar die gaf te kennen dat ze geen zin had om weer terug
te komen naar het ziekenhuis. Een voorbeeld van liefde voor je dochter?........, maar de
Heer kan elke situatie gebruiken en ombuigen tot iets goeds! We weten niet hoe het is
afgelopen, maar we hebben voor het meisje en haar situatie gebeden.
Een triest voorbeeld van discriminatie van de Roma zigeuners en hoe "ver" de liefde
van deze moeder strekt.............
Uw gebed wordt gevraagd voor 2 tieners, een broertje en zusje van 13 en 15 jaar, die door
de bijbellessen op school tot bekering zijn gekomen, van het voorjaar zijn gedoopt (zoals
u in een vorige nieuwsbrief kon lezen) en elke week naar de dienst komen en ook actief
meedoen cq. -helpen aan andere activiteiten, zoals familieweekenden en de kinderdagen
in Szigetvár.
Nieuwsbrief www.hartvoorhongarije.nl

Pagina 2 van 5

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije
Nummer 4 juli 2011
Het meisje van 15 jaar is de oudste van 5 kinderen en moet het huishouden draaiende
houden, ze kookt, maakt schoon, brengt de kleinste kinderen elke ochtend naar de
kleuterschool en gaat daarna zelf ook naar school! Moeder hangt op de bank voor de tv en
vader is een werkloze alcoholist en verkoopt wat hij voor handen heeft om zijn verslaving
te bekostigen. Zo heeft hij in de winter een gedeelte van de houtvoorraad verkocht,
bedoeld om het huis te verwarmen en om op te koken, en het verjaardagsgeld van een van
zijn kinderen opgeëist!!!
De ouders (beide onder psychiatrische behandeling) zijn het er niet mee eens dat hun
kinderen naar de kerk gaan en hadden al eens aan de voorganger gevraagd of hij ze aub
terug naar huis wilde sturen, mochten ze in de kerk verschijnen. U begrijpt dat de
medewerking hieraan geweigerd werd. Daarop zijn de ouders naar de politie gestapt en ze
hebben gevraagd of de politie ze uit de kerk wilde halen als ze zonder toestemming van
huis waren gegaan.
Zoals al in het vorige stukje blijkt, hebben ook deze tieners geen
beslissingsbevoegdheid en heeft de politie haar medewerking toe moeten zeggen.
Tenslotte zijn ook zij aan de wet gebonden, hoe schrijnend ook.
Met andere woorden: het gehele gezin heeft uw gebed hard nodig ................................
Deze keer niet alleen maar goed nieuws, maar ook hier heeft elk huisje zijn kruisje. Of
zoals een collega eens zei: bij de één hangt er alleen een kruis boven de deur en bij een
ander hangt de muur er vol mee.
Dank voor uw aandacht en gebeden en tot de volgende nieuwsbrief.
Zádor, juli 2011
Vanuit Nederland
Begin juli was de braderie in Nieuwerkerk (Zeeland), waar allerlei Hongaarse producten
te koop waren en heel veel fruit uit eigen tuin. Alles werd verkocht voor het goede doel en
dat is de aankoop van kinderbijbels. De voorbereidingen van deze braderie waren
gigantisch en zijn bijna volledig op de schouders van Ton en Leny terecht gekomen.
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Op een afstand van 1500 km doe je nu
eenmaal niet zoveel meer, dan meedenken
en ideeën aandragen, die dan vervolgens,
na goedkeuring van beide zijden, weer
door Ton en Leny werden uitgevoerd.
Gelukkig kregen ze wat hulp van familie
en vrienden. Ze hadden o.a.
cadeaupakketjes gemaakt van de potten
fruit en zoals u op de foto in de vorige
nieuwsbrief kon zien, zag dat er
schitterend uit. Wat een werk is dat
geweest!
Maar het resultaat mag er zijn, er is voor €
275 verkocht en dat werd grotendeels bereikt door de verkoop van het fruit. Mocht u de
braderie gemist hebben, dan kunt u door middel van een berichtje op de contactpagina een
pakketje bestellen van 3, 4 of meer potten. Er is nog een bescheiden voorraad aanwezig,
dus wacht niet te lang!
Half juli in Bruinisse op de Visserijdagen nog eens voor ruim € 200 verkocht en eind juli
in Zierikzee nogmaals bijna € 250, geweldige resultaten. Ton en Leny en de overige hulp,
hartelijk dank voor jullie inzet.
Kleding etc.
Wij hebben met verschillende mensen via de marktverkoop contact gemaakt met als
resultaat: kleding kinderkleding en baby kleertjes gekregen, een naaimachine en een
kinderwagen met alles er op en er aan.
Als u (kinder) kleding gewassen en heel wilt aanleveren, kan u ook contact met ons
opnemen. Speelgoed, spelletjes, kinderwagens en babyuitzetten zijn van harte welkom!!!
Denk maar aan het meisje van zestien die graag het kindje wil laten komen en samen met
de vader haar leven wil delen.
Ton en Leny gaan dv. 11 augustus naar Hongarije toe vanuit Nieuwerkerk. Zij nemen een
auto afgeladen mee met alle verzamelde artikelen. Ook het geld van de markten gaat
natuurlijk mee om daar het evangelie mee helpen te verspreiden. Wij zien met verlangen
uit naar de ontmoetingen met Wim en Liesbet en al de Hongaren waar wij mee mogen
samenwerken. Wat een feest zal dat zijn.
Toch zijn we ook bewust van al de ellende die wij weer gaan zien en de bittere armoede
en de verschopte Roma zigeuners. Laten wij daarom strijden in de hemelse gewesten
zoals het woord zegt: Ef 6 : 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees,
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis,
tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Wij zeggen: doen!!!!
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Verder rest ons nog te vertellen dat er nog 1 markt gedraaid kan worden. Daarna zijn de
artikelen zo goed als op. Bestellen via de site kan altijd en om spullen te halen of te
bezorgen kan een oplossing worden bedacht. Wij hopen op een goede tijd. Vanaf
september zal er weer via de site worden geantwoord. Dus vanaf 10 augustus tot en met
31 augustus is er geen mail verkeer tussen de site en u.
Als er in die tijd toch dringend iets moet worden geregeld neem dan contact per telefoon.
Nummers te vinden op de site.
Wij nodigen u van harte uit om regelmatig onze website te bekijken, deze blijft ge update
met nieuwe informatie.
www.hartvoorhongarije.nl
Shalom
Wim en Liesbet Verschoor
Ton en Leny Hamoen
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