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Wij zijn Hanno en Rhodé Tramper. Samen met onze twee kinderen zijn we ons
aan het klaarmaken om te gaan emigreren naar Hongarije. Hanno zal gaan
samenwerken met Stichting Embrace die werkt met daklozen en arme families.
Rhodé's hart gaat uit naar de (wees)kinderen. Naast het zorgen voor onze
kinderen wil ze iets gaan betekenen voor scholen en kindertehuizen.
Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen rondom onze uitzending.

Hoe het met ons gaat...
Vorig jaar in oktober werden wij verrast door de komst van Fleur. Drie weken
eerder dan verwacht was ze daar opeens. Haar volledige naam is: Fleur
Willemijn Tramper. De eerste weken stonden in het teken van veel
ziekenhuisbezoeken. Fleur weigerde te drinken en bleef maar afvallen. Gelukkig
ligt deze periode achter ons en heeft ze nu een voorraadje babyspek. We
genieten enorm van haar!
In december had Hanno een maand geboorteverlof en dat was erg genieten
met z'n vieren! De maand is voorbij gevlogen. We hebben in december veel
geregeld en nagedacht over hoe/wat/wanneer naar Hongarije.
Daarnaast hebben we veel herinneringen met elkaar gemaakt waar we nog
vaak aan terug zullen denken.
~ Het nieuwe jaar ~
Wat zal het komende jaar ons brengen? Dat weet God alleen!
We wensen jullie allemaal een heel gezond en liefdevol 2021 toe.

Of zoals het lied 'Ik wens jou' van Trinity zo mooi verwoord:

Ik wens jou vrede toe om wie je bent,
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent.
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft,
In elk van de seizoenen dat je leeft.
Er zijn sinds de vorige nieuwsbrief allerlei dingen gebeurd en geregeld en dat
willen we graag met jullie delen. Veel leesplezier!
Heb je onze eerste nieuwsbrieven gemist? Klik dan hier om ze alsnog te lezen:
https://www.familietramper.nl/nieuwsbrieven/

Het Corona virus in Hongarije...
Vlak na onze vertrek gingen op 1 september de grenzen van Hongarije weer
dicht voor buitenlanders. De daklozen worden hard geraakt door de
maatregelen die steeds genomen worden vanwege het corona virus.
Voor hun is de ingrijpende verandering dat ze op minder locaties een kleine
maaltijd kunnen afhalen en de plekken waar ze overdag binnen konden zitten
om even op te warmen zijn gesloten.
Door de lockdown wordt ook in Hongarije de economie en daarmee de
werkgelegenheid hard getroffen.
Ook voor Michel & Janet van stichting Embrace zijn de gevolgen goed te
merken.
Zo mogen ze geen kerkdiensten meer houden en in plaats daarvan hebben ze
een manier bedacht om toch voedsel, jassen, dekens en sokken uit te kunnen
delen.
Met temperaturen onder de min 5 kunnen ze niet zonder!
Naast uitdelen nemen ze de tijd voor een kort praatje en bidden met de
mensen die dat willen.
Door de extra maatregelen komen er steeds meer mensen naar de
vervangende diensten. In november en december kwamen er regelmatig rond
de 120 mensen.
En tijdens het uitdelen van de kerstpakketten kwamen er maar liefst 165
mensen een pakket halen. Hulp geven en Gods liefde uitdelen is nu harder
nodig dan ooit.
Janet zei tegen ons: 'Het is het voelen van Zijn verdriet wat je eigen
verdriet en pijn wordt'
Wij houden dit werk alleen vol door het hebben van een levende relatie met
God. Het onderhouden van deze relatie en weten dat God je hiervoor geroepen
heeft.

Janet brengt eten langs bij een arme
familie.

De hulppakketten die uitgedeeld
worden.

Presentaties en een video...
In onze kerk, de Gereformeerde Kerk, zijn verschillende bijbelstudiegroepen
actief.
Afgelopen december waren wij hartelijk welkom om ons verhaal te komen doen.
We hebben toen twee presentaties gegeven over wat we gaan doen en
waarom.
We vonden het eerst best spannend maar we kregen tijdens de presentaties
zoveel leuke vragen en nadien complimenten. Het doel van deze presentaties
is dat meer mensen betrokken raken bij het werk in Hongarije dat zo hard nodig
is.
We hopen daar in dit nieuwe jaar mee verder te gaan.
Begin december kwamen we in contact met Liesanne de Carpentier. We deden
ons verhaal en Liesanne filmde dit en maakte er een hele mooie video van.
Het onderstaande filmpje laat zien wat ons beweegt om naar Hongarije te gaan
en wat we daar willen gaan doen.
https://www.youtube.com/watch?v=O8NGqrhYyMs

Afgeronde en toekomstige acties...
Misschien heb je er zelf wel heerlijk van gegeten... Begin december
organiseerden we samen met Slagerij Wisse een gourmetactie. De bestellingen
stroomden binnen en in totaal hebben we €510,- opgehaald.
Ook de oliebollenactie was een succes. In totaal zijn er maar liefst 640
oliebollen en 230 appelbeignets verkocht! Iedereen hartelijk bedankt voor het
bestellen.
We zijn de slager en de bakker heel dankbaar dat zij ons op deze manier wilde
helpen.
30 januari komt Christian Verwoerd naar Arnemuiden om een benefietconcert te
geven. Vanwege corona is besloten om twee korte concerten achter elkaar te
doen zodat we 60 mensen kunnen uitnodigen ipv 30. Het eerste concert zal
beginnen op 19:00 en het tweede concert om 20:30. Om het zo eerlijk
mogelijk te laten verlopen hebben we gekozen om de kaarten te verloten. Op
die manier maakt iedereen evenveel kans.
Het concert zal gehouden worden in de Gereformeerde kerk te Arnemuiden
(Kerklaan 4)
Voor meer informatie zie: https://www.familietramper.nl/acties/
Lijkt het je leuk om naar het concert te komen, reserveer dan je kaarten via:
actievoorhongarije@hotmail.com

Gelukkig kwam ondanks de harde
wind en regen iedereen om zijn
gourmetschotel.

De heerlijke oliebollen van Bakkerij de
Kok. Wat hebben we er veel verkocht.

Een bericht vanuit het ThuisFrontTeam...
Namens het Thuisfrontteam wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de
betrokkenheid:
het meeleven met Hanno en Rhodé in hun proces,
het gebed voor hen en voor Hongarije,
het meedoen aan één van de georganiseerde acties;
de structurele giften en de eindejaarsgiften.
Met elkaar staan we zo als een gemeenschap om de familie Tramper heen en
bouwen we nu al aan het fundament onder hun bediening onder onze
Hongaarse medemensen. Hoewel zij het zijn die uiteindelijk zullen gaan, is het
niet alleen hun missie. Het is eerst en vooral Gods missie en iedereen die
afgestemd is op Zijn hart mag enthousiast meedoen door te bidden, te helpen
en/of te geven.
Hanno en Rhodé hebben een zendingscoach die hen helpt in de voorbereiding
op de uitzending naar Hongarije. De kosten van dit coachingstraject worden nu
gedekt door de trouwe steun van degenen die nu al structureel geven. God
voorziet door jullie heen! Dit bemoedigt ons en het geeft hoop voor de
toekomst.
Voor 2021 wens ik iedereen toe:
Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus
Christus.
Hem zij de heerlijkheid zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. (2
Petrus 3:18)

Heleen Molenaar-Huisman (Penningmeester)

Contactpersoon thuisfrontteam: Roelof Stam
Email: roelof.stam@xs4all.nl

Even voorstellen: ons TFT (Deel 2)

Jacqueline
Platteeuw

Roelof Stam
Mijn naam is Roelof
Stam. ik ben helemaal

Heleen MolenaarHuisman

Vanuit de thuisbasis van
Hanno en Rhodé stel ik
mij graag aan jullie voor.
Ik ben Jacqueline
Platteeuw en ik woon
samen met mijn man en
onze vier kinderen in
Arnemuiden. Toen
Hanno en Rhodé in
onze gemeente
kwamen, zijn we op een
bijzondere manier met
elkaar in contact
gekomen. Sindsdien
voelen we ons als gezin
erg met hen verbonden.
Vanuit de TFT wil ik hen
met hun kinderen als
gebedscoördinator gaan
ondersteunen. Juist
omdat we samen
ervaren hebben hoe
onmisbaar en krachtig
het gebed is voor hun
werk in Hongarije.

verslingerd aan
Hongarije. Toen ik
namelijk in 2004 voor
het eerst in het
Hongaarstalige deel van
Roemenië kwam, was ik
erg onder de indruk van
de gastvrijheid, de
hartelijke mensen en de
prachtige cultuur. Het
heeft ervoor gezorgd
dat er toen een passie
is ontstaan die
voortduurt tot op
vandaag. Regelmatig
ben ik in Hongarije te
vinden. Al zo’n 6 jaar
volg ik Hongaarse les,
waar ik erg veel lol in
heb.
Via de CGK Kerk in Goes
heb ik Hanno en Rhodé
leren kennen. Hun plan
om in Hongarije te gaan
werken onder de
daklozen spreekt me
erg aan. Toen ik
gevraagd werd om
zitting te nemen in het
TFT heb ik daarom niet
lang getwijfeld. Ik hoop
me, samen met de
anderen, in te zetten
voor de PR.
,

Mijn naam is Heleen.
Sinds de tijd dat Hanno
en ik samen in een
bandje zaten is er een
vriendschap gegroeid.
Inmiddels woon ik in
Barneveld met mijn man
Dick en zoontje Azarja.
Met Hanno en Rhodé
deel ik de liefde voor
zending. Ik ben ervan
overtuigd dat God bezig
is Zijn missie te
volvoeren en mensen
daarin een rol laat
spelen. Ik word dan ook
heel enthousiast om te
horen van Hanno en
Rhodé waar Hij hen voor
roept. Zij mogen een
stukje van Gods
ontferming praktisch
zichtbaar maken voor
arme, maar in Gods
ogen kostbare mensen
in Hongarije.
Het is me een eer om
op mijn beurt weer deel
te mogen uit maken van
Gods werk. Dat zal ik
doen door het beheer
van de financiën op me
te nemen. Ik ben
benieuwd hoe ik Hem
beter mag leren kennen
door concreet te zien
hoe Hij zal voorzien in
de financiële noden.
Wellicht gebruikt Hij daar
u weer voor!

Benieuwd naar de rest van ons thuisfrontteam? Kijk even op:
https://www.familietramper.nl/thuisfrontcommissie/ en scrol helemaal naar
onderen.

Dank en gebedspunten:
Als je voor ons wilt bidden, zijn hier een paar concrete dank en gebedspunten:
- Danken dat ons thuisfrontteam compleet is en dat de leden zo een grote
steun voor ons zijn;
- Danken voor de geslaagde acties van afgelopen december;
- Danken dat we steeds meer contacten krijgen die iets met Hongarije te
maken hebben en dat er deuren worden geopend.
- Bidden voor Hongarije zelf, een land waarbij de helft van de bevolking arm is,
een groot deel dakloos en waar de alcohol verslaving erg groot is.
- Bidden of God wil voorzien in financiële middelen die nodig zijn om ons werk
te gaan doen.
- Bidden dat wij Gods wil doen en dat we Hem blijven zoeken.

Doe mee!
Naast gebed hebben wij ook een gezonde financiële basis nodig voor onze
uitzending naar Hongarije.
Dit kan alleen met jouw 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 dat 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 20 RABO 0358 4806 55 ten name van
Gereformeerde Kerk Arnemuiden, o.v.v. Steunfonds Familie Tramper.

P.S. Wij hebben er voor gekozen om alle financiën via onze penningmeester te
laten lopen, hierdoor hebben wij geen inzage in wie iets geeft of welk bedrag

iemand schenkt.

Hanno & Rhodé Tramper
Stan en Fleur
Tuindorp 90, Arnemuiden
Tel: 06-23199902
Email: openarms@familietramper.nl

Neem ook even een kijkje op onze website: www.familietramper.nl

