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Hoe het met ons gaat...
Wat kan er in een aantal maanden toch veel gebeuren. De zomer ligt alweer
achter ons en als jullie deze nieuwsbrief lezen duurt het nog maar een aantal
weken voordat ons 2de kindje geboren gaat worden. Wij kijken er erg naar uit!
Rhodé heeft verlof en is druk bezig met het babykamertje inrichten en nog de
laatste spullen aanschaffen. Stan is in korte tijd een echte dreumes geworden.
Hij brabbelt en rent erop los. Heeft af en toe een flinke driftbui als hij iets niet
mag en is vooral heerlijk ondernemend. Het liefst is hij de hele dag buiten aan
het spelen om daar binnen no time zo vies mogelijk te worden.
In september hebben we allebei de beginnerscursus Hongaars afgerond. We
volgden deze lessen online via zoom. Het was een erg leuke groep en we
hebben er veel geleerd. Het is heel leuk om al wat zinnetjes te kennen. We
hopen onze lessen in december weer op te pakken. Hanno heeft dan een hele
maand geboorteverlof. Heerlijk om in de drukke december maand zoveel tijd
met z'n vieren te kunnen doorbrengen.
We zijn heel dankbaar dat er zoveel mensen zijn die met ons meeleven en ons
helpen met alle voorbereidingen. Voor ons is de combinatie gezin, werk en alle
voorbereidingen voor Hongarije soms echt teveel. Zonder jullie hulp zou het
allemaal niet mogelijk zijn.
We hebben gemerkt dat de voorbereidingen van afgelopen zomer ons steeds
een stapje verder hebben gebracht in het proces van groeien naar onze
uitzending toe.
Heb je de eerste nieuwsbrief gemist? Klik dan hier om hem alsnog te lezen:
https://www.familietramper.nl/nieuwsbrieven/

Na 2 jaar weer terug in Hongarije...
Wat waren we blij dat we op 12 augustus naar Hongarije konden vertrekken.
Begin dit jaar in mei hadden we ook geboekt maar dat ging vanwege het
Corona virus helaas niet door. Het was heel fijn om weer terug in Hongarije te
zijn. Veel dingen waren we gewoon vergeten zoals de ruimte en dat er zoveel
groene bossen zijn.
We hebben Michel & Janet (Stichting Embrace) zowat iedere dag even gezien
en gesproken. Het was fijn om in het echt te zien waar ze op dit moment
allemaal mee bezig zijn. Twee dagen na onze aankomst gingen we Michel
opzoeken die samen met een groepje Amerikaanse vrijwilligers bezig was om
een dierenverblijf te bouwen. Dit was bij een heel arm Roma gezin. Hanno hielp
direct mee met zagen, schroeven en uitmeten en Rhodé maakte samen met
Stan een praatje met de moeder en alle kinderen van het gezin. We waren alle
drie helemaal in ons element.
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Hoopvolle kerkdienst voor de daklozen...
Op zondag zijn we naar Budapest gereden om de daklozendienst mee te
maken. Het was erg bijzonder om er weer te zijn. Deze dienst is er speciaal
voor de mensen die op straat leven.
Tijdens het zingen met gitaar zagen we sommigen huilen, ogen gingen stralen,
er werden handen geklapt en sommige voeten tikten vrolijk mee op de maat. Er
was een verbondenheid onderling en ook tijdens de dienst werden mensen
aangeraakt.
Er waren zo een 60 mensen en er zijn na de dienst 75 voedselpakketten
uitgedeeld.
We keken de mensen na, met het voedselpakket in hun handen liepen ze weer
terug het bos in. Vanbinnen huilden we, verdient niet iedereen een dak boven
zijn hoofd? Een voedzame maaltijd? Een bed en een veilige plek om te wonen
en te leven? Los van elkaar voelden we heel sterk dat God ons in Hongarije wil
hebben. God is hier aan het werk, ook bij deze doelgroep. Of misschien, juist
met deze doelgroep. Hij kwam namelijk voor het uitschot. Voor de armen en
onderdrukten. Dat is onze hoop! Het is ons grootste verlangen dat we die hoop

aan hun door mogen geven.
We zouden nog veel meer willen en kunnen vertellen over onze tijd daar maar
dan wordt de nieuwsbrief te lang. Mocht je nog meer willen zien en lezen kijk
dan naar de vlogs:
Klik hier, of lees de blogs via onze website
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Hoe staat het ervoor met ons
ThuisFrontTeam?
Naast dat we 26 september de verjaardag van Rhodé vierden hadden we ook
een TFT meeting. Onze coach Maaike deed mee via Zoom vanwege een
positieve corona test bij haar dochter in de klas. Ook Jeanieke 'Zoomde' gezellig
mee. Niet alleen het team was er maar ook nog drie mensen die interesse
hadden om deel te worden van het team.
Tijdens de vergadering hebben we het over een hoop verschillende zaken
gehad. Zo hebben we besproken wat het TFT wil uitdragen, bereiken en welke
visie hierbij past. Daarna gingen we aan de slag met onze kwaliteiten en hoe we
deze het beste kunnen inzetten voor het TFT. De visie van het TFT is: Het

ondersteunen van Hanno & Rhodé in hun missie met alle mogelijkheden en
talenten die God ons gegeven heeft.
Aan het einde van de meeting hebben we een rolverdeling gemaakt. Zo
hebben we nu twee voorzitters, een gebedscoördinator een actiecoördinator
en een algemeen lid. Een aantal mensen denken er nog over na of ze in ons
team willen. En dat betekent dat we zo goed als compleet zijn.
Je begrijpt dat zij enorm veel werk uit onze handen nemen en dat het erg leuk is
om met dit team samen te werken om zo onze uitzending mogelijk te maken.
We stellen de eerste vier mensen alvast aan jullie voor.

Even voorstellen: ons TFT

Mirjam en Albert
Jeanieke ÜrünGoud

Mede-voorzitter en
Algemeen lid

Mede-voorzitter

Hallo, wij zijn Albert en

Hallo, ik ben Jeanieke.
Toen Hanno en Rhodé
mij vertelden van hun

Ingrid Joosse

plannen om naar

Actie
coördinator

Hongarije te verhuizen

Hoi, ik ben Ingrid, 49

met de prachtige missie
die ze uitdragen, kon ik
niets anders doen dan
vanuit Nederland mee te
helpen. Er is zoveel
nood, hartverscheurend
leed en gebrek aan
(echte) hulp. Als lid van
het TFT zie ik het als
mijn taak om dit aan
zoveel mogelijk mensen
kenbaar te maken,

jaar.
Door de verhalen over
Hongarije kreeg ik
interesse om er meer
over te horen. Ik vind
het heel bijzonder wat
zij gaan doen. Je leven
hier opgeven om de
mindere in de
samenleving te gaan
helpen. Een roeping van
God. Ik zit in het TFT

Mirjam, samen hebben
we een dochter van 10,
Sterre. Wij hebben
Hanno en Rhodé leren
kennen in onze kerk en
het is voor ons fijn om
deel uit te mogen
maken van het TFT en
zo Hanno en Rhodé te
ondersteunen. Wij
hopen als gezin en
misschien wel met een
grote groep, in de
vakantie naar Hongarije
te mogen gaan en daar
mee te helpen met de
projecten.

omdat ik mijn steentje
wil bijdragen aan
hetgeen zij in Hongarije
gaan doen.
,

Dank en gebedspunten:
Als je voor ons wilt bidden, zijn hier een paar concrete dank en gebedspunten:
- Danken voor alle mensen die zo met ons meeleven en ons in alles helpen;
- Danken dat we ondanks tegenstand ons gedragen voelen door God;
- Danken voor de lieve mensen uit ons TFT;
- Voor de komende tijd waarin we ons 2de kindje verwachten;
- Voor wijsheid, geduld en de leiding van de Heilige Geest in alle voorbereiding;
- Voor de fondswerving, waar we mee gaan starten.

Doe mee!
Naast gebed hebben wij ook een gezonde financiële basis nodig voor onze
uitzending naar Hongarije.
Dit kan alleen met jou hulp! Wij geven ons hele bestaan in Nederland op om
fulltime te gaan dienen. Daarbij zijn wij in ons levensonderhoud geheel
afhankelijk van giften. Door ons te steunen, help jij ook mee om de mensen te
bereiken met het evangelie.
Uw/jouw gift komt voor de volle 100% ten goede voor ons en het werk wat wij
gaan doen in Hongarije. Tevens zijn je giften fiscaal aftrekbaar omdat onze kerk
een ANBI organisatie is met CBF keurmerk en ISO certificering.

Uw gift kunt u overmaken op NL 25 RABO 0303812044 ten name van Open
Arms, o.v.v. Steunfonds Familie Tramper.

P.S. Wij hebben zelf geen inzicht in de financiën en weten dus niet wie iets
geeft of welk bedrag iemand schenkt. Dat loopt via de penningmeester uit ons
Thuisfrontteam en dat vinden wij wel zo prettig.
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Neem ook even een kijkje op onze website: www.familietramper.nl

