
Dinsdag 23 juli was het dan zo ver; we vertrokken met een team van Jeugd met een Opdracht Alblasserwaard van 19 
personen naar Hongarije. Met als doel het ondersteunen van de stichting van Ton en Leny; Hart voor Hongarije.   
 
Een grote vrachtwagen vol met spullen ging met ons mee. Na 2 dagen reizen kwamen we aan op de camping om daar 
onze tenten en caravans uit te stallen. 
 
Donderdag 25 juli gaven we onze eerste Impact Show op de camping voor de mensen uit het dorp. Door middel van 
extreme krachtstunts geven we een hedendaagse uitleg van Bijbelse principes. De dynamische uitleg aangevuld met 
persoonlijke getuigenissen mochten wij het evangelie delen. Tijdens de optredens werden de mensen uitgedaagd om 
Jezus te gaan volgen. Door middel van de show laten we zien dat het Christen zijn niet saai is, maar dat het juist heel 
uitdagend en van deze tijd is. De show werd goed ontvangen en mocht een ingang geven om een gesprek te voeren, 
als de taalbarrière dit toe liet. Na de show zorgde we voor broodjes hamburger, welke goed werden ontvangen.  
 
Na de eerste aftrap met de show mochten we op vrijdag 26 juli de show geven in Nagydobsza. We werden hartelijke 
ontvangen door de voorganger en alle mensen daar en na afloop van de show mochten we voor vele mensen bidden. 
Ondanks de taalbarrière ervaarde we allemaal dat we ‘dezelfde’ taal spraken. Mooi om broeders en zusters zo te 
mogen bemoedigen in de slechte omstandigheden waar ze soms inzitten. 
 
De dag erna keerde we terug naar Nagydobsza om de dag te verzorgen met sport-spel, crea activiteiten en een 
kledingmarkt. Voor de kinderen was er een groot springkussen en de dames vermaakte zich door het maken van 
knutselwerken. De mensen (en wij) genoten zichtbaar. We sloten de dag af met een broodje hamburger en een 
kledingmarkt. 
 
Op zondag mochten we deelnemen aan de kerkdienst met deze mensen; gevolgd door een heerlijke door hun bereide 
goulash. Kosten noch moeite werden gespaard en het maakt ons nederig om te zien hoe deze mensen hun huizen en 
harten voor ons opzetten. We mochten weer met mensen praten (zo goed als mogelijk) en met ze bidden. We werden 
uitnodigt voor koffie bij hun thuis en onze kinderen werden overladen met toetjes. Het is schrijdend om te zien, in wat 
voor omstandigheden ze leven. De familiebanden zijn echter sterk en daar kunnen wij weer wat van leren. 
 
Maandag en dinsdag werden we welkom geheten in Zador om ook daar onze show te laten zien, gevolgd door een 
dag met sport-spel, crea activiteiten en een kledingmarkt.  
 
Toen was het al weer woensdag en voor ons weer tijd om richting huis te gaan. We kunnen terugkijken op een 
intensieve maar prachtige week. Waarin we tot zegen voor Ton en Leny en de Roma’s in Hongarije konden zijn. De 
Bijbel roept ons op om te zien naar onze naaste en elkaar lief te hebben. Dat hebben we mogen doen. Maar bovenal 
zijn Ton & Leny hier steeds mee bezig met hun stichting. Hun hulp en bovenal liefde voor en onder de Roma’s is echt 
nodig. Bedankt Ton & Leny voor het werk wat jullie daar doen en de gastvrijheid die jullie ook naar ons toe hebben 
getoond. We wensen jullie God’s rijke zegen bij alle jullie activiteiten. Hopelijk tot ziens! 
 
Blessings, 
 
Team Jeugd met een Opdracht Alblasserwaard 

https://www.hartvoorhongarije.nl/fotoalbum/admin.php?map=Project-evangelisatie-2019 
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