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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...
In februari stonden we het ene moment in de sneeuw en op de schaatsten en
het volgende moment met korte mouwen in de achtertuin.
Het winterweer lijkt bijna voorbij en de lente klopt al zachtjes op de deur. Nu het
weer beter wordt rent Stan om de haverklap naar buiten om met Ties te gaan
spelen. Het arme konijn weet soms niet wat hem overkomt.
Stan is op en top grote broer, hij troost Fleur wanneer ze moet huilen, wil haar
helpen met eten en in zijn enthousiasme timmert hij soms ook met een
autootje op haar hoofd.
En onze kleine Fleur is zo klein niet meer. Ze is alweer 6 maanden oud en een
echte lachebek.
Fleur is helemaal gewend op het kinderdagverblijf, ze geniet ervan om vanuit
een hoge stoel alle spelende kinderen te bekijken. We zijn begonnen met de
eerste hapjes en je kunt je vast wel voorstellen hoe een lekkere kliederboel dat
zo nu en dan is.
Na vier maanden verlof ging Rhodé in februari weer aan de slag op de

Oleanderhof. Het voelde al snel weer alsof ze nooit weg was geweest.
Hanno werkt nog steeds met heel veel plezier bij MBX. Hij is bezig met een
groot project in Amsterdam. Een torenflat van 22 verdiepingen waar MBX de
gevelbekleding van maakt.
In 2019 is bij de vader van Hanno kanker geconstateerd, na een operatie
waarbij een nier verwijderd is dachten we dat de kanker weg was. Eind 2019 zijn
er toch weer kankercellen in zijn lichaam gevonden.
De kanker heeft zenuwen in zijn rug aangetast waardoor hij verlamd is geraakt.
Begin maart 2021 is hij opgenomen geweest in het ziekenhuis. We zijn erg
dankbaar dat hij nu weer thuis is. Momenteel heeft hij veel pijn in zijn nek,
armen en schouders, hem zo te zien raakt ons diep.
Verder merken we in deze corona tijd hoe belangrijk het is dat we steeds alles
bij God neerleggen en alles van Hem verwachten. Soms vinden we het moeilijk
om alles over te geven en willen we het liefst alles in eigen handen houden. In
een onzekere tijd zoals deze zijn we geneigd om antwoorden te zoeken, en
vaak zoeken we deze antwoorden niet bij God, maar alleen Hij geeft echte rust,
juist in onzekere tijden.

Dus richt je ogen naar boven
Ook als de last je zicht vertroebeld heeft
Want het blijft een zekerheid
Dat God je hele leven leidt
O en dat te weten is wat echte rust geeft
(Uit het lied - Hoor jij de vogels nog fluiten - van Christian Verwoerd)

Heb je onze eerste nieuwsbrieven gemist? Klik dan hier om ze alsnog te lezen:
https://www.familietramper.nl/nieuwsbrieven/

Situatie in Hongarije...
Vorig jaar leerden we Hessel en Prisca Keuter kennen, een gepassioneerd
echtpaar die al bijna 10 jaar met hun kinderen in Hongarije wonen. Zij werken
via het 'Community Health Evangelism' netwerk. (Als je hier meer over wilt lezen
klik dan op de link).
Prisca en Hessel zijn afgelopen zomer bij ons op bezoek geweest, ze vertelden
ons hun verhaal en toen ze naar huis gingen wisten we dat we in Debrecen
(Hongarije) vrienden gevonden hadden. Het werk dat zij doen in het Oosten van
Hongarije inspireert ons om ons werk te gaan doen in het midden van
Hongarije.
We vroegen hen hoe de situatie was in de omgeving waar zij wonen en werken,
en wat zij in de afgelopen tijd gedaan hebben:
Lockdown
Begin maart werden de regels in Hongarije nog meer aangescherpt, scholen
geven nu alleen nog maar online les. Op school helpen ze de kinderen door
kleine groepjes te maken die elkaar wel wekelijks zien, zodat ze niet in de put
raken.
Door de strengere regels zijn de niet-essentiële winkels dicht en moeten we
buiten nu ook een mondkapje dragen. We merken dat veel mensen het er niet
mee eens zijn, maar het gewoon doen omdat de overheid het opdraagt.
Helaas moesten we deze week afscheid nemen van onze Amerikaanse

vrienden, die door de corona situatie voor een paar maanden terug reizen naar
Amerika. We zullen ze enorm missen.
Hessel heeft nog contacten in twee andere Roma-dorpen. Daar kunnen we in
kleinere groepjes bij elkaar komen voor training en Bijbelstudie. De mensen zijn
dankbaar dat Hessel komt en er is een verlangen om meer te leren over de
bijbel en te ontwikkelen in geestelijk leiderschap. Gelukkig gaat het werk aan
deze kant van de grens in Hongarije gewoon door, voor zover dat mogelijk is.
Wil je meer lezen over Prisca, Hessel en de kinderen? Kijk dan op de website:
familiekeuter.nl

Familie Keuter met hun mooie gezin.
De oudste zoon Gerrit woont sinds vorig jaar in
Nederland. De andere drie kinderen wonen nog in
Hongarije.

Psychologisch onderzoek...
Het psychologisch onderzoek en de LIFE language is een verplicht onderdeel
van IntoMission. (Door de organisatie IntoMission worden wij gecoacht) Wij
vinden het fijn dat dit erbij hoort omdat het betekent dat ze ons niet zomaar
naar Hongarije laten gaan.
Het psychologische onderzoek werd gedaan door ervaren psychologen die
werkzaam zijn bij InTransit.
In februari hebben we ontzettend veel vragenlijsten en testen in moeten vullen.
Aan de hand van de uitslagen gingen we met een psycholoog in gesprek.
Een aantal van deze testen voeren ze ook uit als je militair wil worden in het
leger.
Je kan je vast wel voorstellen dat dit best pittig is. Maar ook nodig omdat we
straks in Hongarije veel zullen meemaken.
Dus mocht Hongarije niets zijn, dan kunnen we altijd nog het leger in. Haha.
Er werd gekeken naar onze persoonlijkheid. Onze sterkte kanten en onze
valkuilen.
We vonden het waardevol om onszelf en elkaar beter te leren kennen maar ook
confronterend zo nu en dan.
Ook kregen we een hoop aanbevelingen mee voor onze verdere uitzending
naar Hongarije en ook handvatten voor ons werk en leven in Hongarije.
We krijgen regelmatig de vraag wanneer we weg gaan. We merken dat deze
vraag best veel met ons doet. Want wij vragen ons dit ook regelmatig af en
kunnen eigenlijk nooit een antwoord vinden.
Tijdens het gesprek met InTransit gaven we dit ook aan, het antwoord die we
meekregen hielp ons echt:
"De tijd van vertrek kunnen jullie niet plannen, het hangt van zoveel factoren af
waar jullie amper invloed op hebben, neem de tijd en God zal jullie kenbaar
maken wanneer het tijd is te vertrekken"
De voorbereiding is intensiever dan dat we gedacht hadden, zeker met 2 kleine
kinderen.
Voor meer informatie van het psychologische onderzoek: www.intransit.nl/

Afgeronde en aankomende acties...
- - Aankomende acties - 30 januari zou het benefietconcert van Christian Verwoerd zijn, na overleg met
hem hebben we besloten dat we het concert een jaartje doorschuiven. Hopelijk
kunnen we dan meer dan 300 mensen verwelkomen om van zijn muziek te
genieten.

Pauline van Belzen een collega van
Rhodé organiseerde met groep 8 het
'Wie is de mol spel'. Naast het feit dat
iedereen het spel fantastisch vond,
werd de prijzenpot van €100,gesponsord. Hartelijk bedankt!!

De lege flessen ophaal dienst.
Toppers!
Opeens stonden ze voor de deur,
Amber, Annelieke en Rebecca. Ze
waren heel veel deuren langsgeweest
om lege flessen op te halen, ze
haalden maar liefst €82,- euro op.

Een bericht vanuit het ThuisFrontTeam...
Hoe gaat het met het Thuisfront Team?
Fijn dat u het vraagt! In de afgelopen maanden hebben we best een
ontwikkeling doorgemaakt. Waar we eerst rondom Hanno en Rhodé stonden
terwijl zij ons aanstuurden in wat er moest gebeuren, zijn we nu een stukje
zelfstandiger geworden. We proberen nu als team Hanno en Rhodé te
ontlasten, zodat zij zich echt op hun missie kunnen richten.
Eén van de taken die op ons bordje ligt is de fondsenwerving, daarover straks
meer. Voor nu wil ik u graag vragen ons als team op te dragen in gebed. Wilt u
met ons meebidden dat God ons zal leiden en ons alles zal geven wat wij nodig
hebben om onze ondersteunende taken te verrichten? Dank u!
Hoe gaat het met fondsenwerving?
In deze tijd hebben we te maken met flinke beperkingen. Hanno en Rhodé
kunnen geen presentaties geven of persoonlijk langs gaan bij mensen. Daarom
hebben ze ervoor gekozen om mensen te benaderen via een brief. Daarin
vragen ze of u betrokken wilt raken bij hun missie, en of u deze met uw gebed
en financiën wilt ondersteunen. Heeft u deze brief ook gekregen? Misschien
heeft u al gereageerd, dank daarvoor! Als u dat nog niet gedaan heeft, laat u
dan nog van u horen? Mocht er nu geen belletje gaan rinkelen en u denkt:
Brief, welke brief? Neem dan contact met ons op, dan kunnen wij ook u een
brief sturen.
Inmiddels krijgen wij 14% binnen van het bedrag dat Hanno en Rhodé nodig
hebben om in Hongarije te kunnen wonen en werken. Dat betekent dat we nog
op zoek zijn naar donateurs!
Wanneer Hanno en Rhodé 80% binnen krijgen, mogen zij vertrekken. Het is
heel fijn als u nu al donateur wilt zijn/worden, want er zijn nu ook al kosten.
Denk bijvoorbeeld aan coaching en een voorbereidingstraject. Daarnaast
sparen we natuurlijk voor de verhuiskosten, eerste huur en dat soort zaken.
U kunt echter ook een toezegging doen dat u straks bij vertrek Hanno en
Rhodé wilt gaan steunen. Deze toezeggingen tellen namelijk mee in die 80%
die nodig is om de uitzending mogelijk te maken. Mocht u hier verder vragen
over hebben, kunt u contact opnemen met onze penningmeester via
onderstaand emailadres.
Hoe is het om in het Thuisfront Team te zitten?
Als ik voor mezelf spreek, dan verrast het mij hoe leuk het is. Elke keer als ik in
de weer ben voor Hanno en Rhodé word ik enthousiast. Ik had van te voren niet
zo verwacht dat de rol van penningmeester boeiend kon zijn. Toch ís het zo,
omdat het direct gelinkt is aan de missie van God. Daarom zie ik het als een eer
om op deze wijze te mogen dienen.

Heleen Molenaar-Huisman
huisman.hj@gmail.com

Even voorstellen: ons TFT (Deel 3)

Trudy Nieuwdorp
Ik ben Trudy Nieuwdorp – de Looff, 37 jaar oud en
woonachtig in Arnemuiden. Ik ben getrouwd met
Willem Nieuwdorp en we hebben een zoon van 14
jaar, hij heet Julian en een dochter van 11 jaar oud,
zij heet Sophie. Ik ken Hanno, Rhodé, Stan en
Fleur van de gereformeerde kerk in Arnemuiden
waar wij ook lid zijn. Tijdens hun reizen door
Europa heb ik ze altijd al gevolgd via de vlogs die
ze deelden. Prachtig dat mensen zo avontuurlijk
zijn en zulke reizen ondernemen. Ik verwonder mij
over hun missie om het Evangelie te gaan delen
en praktische hulp te gaan bieden in Hongarije. Ik
hoop en bidt dat ze daar mensen mogen bereiken
met het Evangelie en mensen door Jezus hun
identiteit terug kunnen geven. Zelf ben ik niet zo
avontuurlijk wat betreft reizen. Wel had ik al langer
het verlangen om mee te mogen werken in de
Evangelieverspreiding en biddend kwam ik
erachter dat ik een plaatsje in hun thuisfrontteam
in mocht gaan nemen. Ik hoop op een fijne
samenwerking met het thuisfrontteam en met
Hanno en Rhodé en hun kinderen.
Benieuwd naar de rest van ons thuisfrontteam?
Kijk even op:
https://www.familietramper.nl/thuisfrontcommissie/
en scrol helemaal naar onderen.

Andrea Zandee
Ook Andrea stellen we graag aan je
voor.
Andrea is een goede vriendin van ons
en zij maakt al onze
flyers/gebedsbrieven/posters en
ander drukwerk. Officieel zit ze niet in
ons thuisfrontteam maar ze doet wel
heel veel voor ons.
Ik ben Andrea Zandee. Ik ben
getrouwd met Jaap en samen hebben
we 3 zoons. Levi, Jordi en Dani.
Rhode leerde ik kennen toen we
allebei naar de verdiepingscursus van
onze kerk gingen. We waren allebei
nieuw in de gemeente. En het klikte
gelijk tussen ons. Ik heb in Rhodé een
fijne vriendin gevonden.
Al snel vertelde Rhodé over het werk
Dat zij en Hanno willen gaan doen in
Hongarije. Ik bewonder Hanno en
Rhodé hier erg in. Alles achterlaten en
Gods stem volgen! Hulp gaan bieden
aan de allerarmsten in Hongarije. En
daardoor mensen Gods liefde te laten
zien. Wauw!
Zelf heb ik ook al lang het verlangen
om iets voor God en mijn medemens
te kunnen doen. Daarom ben ik blij
dat ik mijn steentje bij mag dragen aan
het werk van Hanno en Rhodé. Ik ben
namelijk grafisch vormgeefster. Ik kan
voor hen al het drukwerk ontwerpen
en verzorgen. Wat ik dan ook met veel
passie doe!

Bidt en dankt u mee?
We willen jullie gebed vragen voor kracht, wijsheid en geduld in onze
voorbereiding. Willen jullie danken voor het psychologisch onderzoek en dat de
fondsenwerving op gang gekomen is.
Aan het begin van de nieuwsbrief schreven we een stukje over de vader van
Hanno, willen jullie hier voor meebidden?

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

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

