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Hoe het begon...
Tijdens onze wereldreis kwamen we in juli 2017 voor het eerst aan in
Hongarije. Het doel van deze reis was om iets van de wereld te zien,
onszelf te leren kennen en om zendelingen te bezoeken. Dat laatste
deden we omdat we geïnteresseerd waren in hun redenen om
zendeling te worden en om te zien hoe het leven van een zendeling
eruitziet.
Rhodé ging via Facebook op zoek naar zendelingen in de landen waar
we door heen zouden reizen en al snel kwamen we Michel en Janet van
Stichting Embrace tegen. Het leuke is dat Janet ook uit Zeeland komt
en dat we gelijk hartelijk welkom waren.
Tijdens ons bezoek lieten ze ons meekijken met hun werkzaamheden.
We leerden daardoor het echte Hongarije kennen. We zagen de diepe
armoede, maakten kennis met daklozen, verslaafden en zigeuners. Dit
alles raakte ons diep! Zo dichtbij huis, maar tegelijkertijd zo’n groot
verschil.
Na die eerste ontmoeting zijn we nog drie keer terug geweest omdat
het ons niet losliet. Terug in Nederland bleef dit gevoel sterk aanwezig,
we vroegen ons af of God hier een bedoeling mee had en hebben veel
gebeden om antwoorden. Deze tijd was een emotionele achtbaan, er
was veel strijd en we twijfelden veel. Het is ook niet niks om alles in
Nederland op te zeggen en te kiezen voor een onzeker bestaan. Zeker
niet nu we ook een zoon van 1 jaar hebben en in oktober ons 2de

kindje verwachten.
De maanden die volgden kregen we telkens een bevestiging van God,
Hij heeft ons echt geroepen.

Onze eerste ervaring met armoede en
hele slechte leefomstandigheden.
Deze kamer zat vol schimmel en
vocht, er zat namelijk geen glas in het
kozijn. Hier sliepen een aantal kleine
kinderen die behoorlijk last van hun
longen hadden. Samen met een

Hier woonde Pisti, deze man was erg
ziek. Afgelopen herfst is hij overleden
en een aantal weken daarvoor is hij
tijdens de daklozen dienst gedoopt.

werkgroep uit Kapelle hebben we

Nu woont zijn vrouw er met hun
zonen. In de winter kan het erg koud

deze kamer helemaal opgeknapt.

worden in Hongarije.

De eerste stappen...
Bij het zoeken naar een organisatie die ons zou kunnen helpen met
onze missie kwamen we via een vriendin (die ook door hun gecoacht
wordt) bij de organisatie InToMission terecht. (www.intomission.nl).
De zendingscoach die ons door InToMission is toegewezen, is Maaike
van der Toorren. Zij gaat ons het hele proces van voorbereiding en
uitzending begeleiden. Een erg lieve vrouw waar we al veel van geleerd
hebben.
Zo zijn we bezig geweest met de vorming van onze visie (Waarom
denken we naar Hongarije te moeten gaan? En hoe vertellen we dit aan
anderen?) En zijn we mensen aan het zoeken voor in ons
Thuisfrontteam. Dit team zal ons gaan ondersteunen in onze missie en
in het contact met de achterban. De eerste bijeenkomsten samen met
het TFT (Thuisfrontteam) liggen al achter ons. In de volgende
nieuwsbrief meer hierover.

Feiten over Hongarije...
Voor degenen die niets of bijna niets weten over Hongarije zijn hier wat
feiten onder elkaar:
- Hongarije ligt naast Oostenrijk en grenst aan maar liefst zeven
landen;
- De hoofdstad Budapest ligt op ruim 1400 kilometer vanaf
Arnemuiden;
- Het aantal daklozen die in Hongarije op straat leeft wordt geschat op
30.000 mensen;

- Hongarije heeft een zeer groot alcoholprobleem. Ze staan in de top 3
van de wereld. Er wordt veel zelf gestookt;
- Meer dan de helft van de bevolking moet rondkomen van €300 per
maand;
- Hongarije staat bekend om zijn vele warmwaterbronnen. Alleen al in
de hoofdstad zijn er 136.

Dakloze man op straat in Budapest.

Kaart van Hongarije.

Praktisch...
Veel mensen hebben aan ons gevraagd wat we precies in Hongarije
gaan doen als we daar wonen. Hanno zal aan de slag gaan bij Michel &
Janet van Stichting Embrace. Michel & Janet zetten zich in voor de
allerarmsten en werken veel met daklozen en zigeuner families. Hanno
zal samen met Michel regelmatig op zoek gaan naar de mensen van de
straat om voedselpakketten en kleding uit te delen en het evangelie
met ze te delen. Daarnaast zal Hanno bij mensen in Tápióbicske en
omstreken praktische hulp bieden zoals het tegelen van een
badkamer, het zetten van deuren/ramen en het verder leefbaar maken
van de huizen van arme families.
Waar we ons ook graag voor willen inzetten is de Korál Mission
Church. Iedere zondag komen daar zo'n 70 tot 100 mensen naar de
dienst toe. Dit zijn voornamelijk mensen die dak/thuisloos zijn. We
hebben een aantal van deze diensten bijgewoond en wij ervaarden dat
als heel bijzonder. Een bont gezelschap van mensen waar Gods
aanwezigheid heel sterk voelbaar was.
Neem gerust even een kijkje op de website van stichting Embrace voor
alle projecten die ze nog meer doen. (http://stichtingembrace.nl/)
Rhodé zal naast het zorgen voor ons gezin iets voor kinderen gaan
betekenen. Ze heeft zelf de opleiding tot onderwijsassistent afgerond
dus hoopt ze aan de slag te kunnen op scholen of in kindertehuizen.

Gebedspunten:
Als je voor ons wilt bidden, zijn hier een paar concrete gebedspunten:
- Ons huwelijk en gezinsleven in deze drukke tijd van voorbereiding;
- Voor de uitbreiding van leden in ons Thuisfrontteam;
- Voor de Hongaarse taalles die we wekelijks volgen.
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Neem ook even een kijkje op onze website: www.familietramper.nl

