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Hanno & Rhodé Tramper

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...
Precies een jaar geleden verstuurden we onze eerste nieuwsbrief. We nemen
jullie in deze nieuwsbrief graag mee in alles wat er in het afgelopen jaar allemaal
gebeurd en veranderd is.
De afgelopen drie maanden stond voor ons in het teken van veel
ziekenhuisbezoeken.
Stan zit al lange tijd niet lekker in zijn vel. In de afgelopen weken zijn er
meerdere onderzoeken gedaan waarvan het nu wachten is op de uitslag. De
artsen en wijzelf ook denken aan een intolerantie. De komende onderzoeken
staan weer in het ziekenhuis in Leiden gepland. Een hele reis maar we hebben
het er graag voor over.
We maken ons best zorgen om Stan en bidden dat we snel duidelijkheid
hebben over hoe we hem het beste kunnen helpen. Willen jullie voor Stan
bidden?
Verder gaat het goed met ons! Fleur ontwikkelt snel en is een heel vrolijk

meisje. Ze begint nu met kruipen en stopt alles in haar mond. We genieten erg
van Stan en Fleur.
Afgelopen mei maakte Rhodé de keuze om te stoppen met werken op de
Oleanderhof. Ondanks dat ze bepaalde dingen zal gaan missen is het erg fijn
om nu meer tijd met de kinderen te hebben en ook te kunnen focussen op
onze uitzending.
Op 29 mei werd Stan 2 jaar en hij kreeg een heel leuk verjaardagscadeau.
Een hele lieve hond, Milka. Stan is er helemaal blij mee, en wij natuurlijk ook!
Heb je de vorige nieuwsbrieven gemist? Klik dan hier om ze alsnog te lezen:
https://www.familietramper.nl/nieuwsbrieven/

Ontmoeting met Michel & Janet
Zaterdag 26 juni waren we niet alleen 6 jaar
getrouwd, maar ook waren Michel en Janet van
Boxtel voor verlof in Nederland.
Ze hadden een ontmoetingsdag geregeld en dus
vertrokken Hanno en Fleur naar Goes om te
luisteren naar hun verhalen en even bij te praten.
Terwijl Fleur de aandacht van iedereen kreeg
gaven Michel en Janet een presentatie over hun
werk van de afgelopen 6 jaar. Wat is er een hoop
gebeurd in die 6 jaar!
Na de presentatie hadden Hanno en Michel kort
de tijd om even bij te praten.
Het was erg leuk om Janet en Michel weer even te
ontmoeten, zulke ontmoetingen wakkeren ons
verlangen naar Hongarije altijd weer aan.

Het jaar rond...
Het is alweer een jaar geleden dat de eerste nieuwsbrief verscheen. Wat is er
een hoop gebeurd en veranderd.
Telkens wanneer we terugblikken op het jaar van voorbereiding kunnen we niet
anders dan ons verwonderen en God enorm danken.
De geboorte van onze dochter, het opstarten van het Thuisfrontteam, de
vreugde toen het team compleet was en de contacten die we op bijzondere
manieren hebben gelegd. De vele mensen die ons op allerlei manieren
ondersteunen en met ons meeleven, we zijn dankbaar!
Regelmatig waren er echter ook frustraties, soms leek het alsof alles tegenzat.
Zowel persoonlijk als geestelijk hebben we veel moeten leren. Iedere keer
werden we toch weer bemoedigd en gingen we door. We schreven er een blog
over met als titel: Zoveel vragen maar geen antwoorden.
Ook het coronavirus heeft inpact gehad op onze voorbereidingen, zo werd het
concert van Christian Verwoerd uitgesteld en alle gemeentes, verenigingen en
scholen gingen 'dicht'. Hierdoor hebben we ons verhaal minder kunnen
vertellen dan dat we wilden.
We kijken uit naar een nieuw jaar van voorbereiding.
Hopelijk kunnen we ook dit nieuwe jaar weer terugkijken op een gezegende tijd
waarin we Gods leiding telkens mogen ervaren. Wanneer we precies zullen
vertrekken laten we los. Zal dat volgend jaar zijn? We leggen alles in Zijn hand
en verwachten het van Hem alleen.

Aankomende en afgeronde acties...
- - Aankomende acties - -

Rommelroute:
Zaterdag 3 juli is er door heel Arnemuiden een rommelroute. In voortuinen en
garageboxen worden er allerlei spullen aangeboden. Ook wij zijn van de partij!
Van 09:00-15:00 staan wij op Kerklaan 4 bij de Gereformeerde kerk.
De opbrengst is 100% voor Hongarije! Kom je ook gezellig langs?
zendingsdienst:
Zondag 11 juli Organiseren wij samen met onze voorganger een dienst die in
teken van zending staat. Wij zullen zelf ook kort iets delen over ons verlangen
voor Hongarije. De dienst begint om 09:30. We kijken er naar uit u/jouw te zien!
Geef je wel even op via scribagka@gmail.com zodat we weten op hoeveel
mensen we kunnen rekenen.
Sing in:
Het duurt nog even maar na de zomervakantie in september organiseren wij
een Openlucht sing in. Het is ons verlangen om God te loven en te danken
voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan in het afgelopen jaar. We zullen kort iets
delen over Hongarije en zullen begeleid worden door een getalenteerde
muziekgroep.
Datum en locatie volgen nog. Wij houden jullie op de hoogte.
Het beloofd een bijzondere avond te worden!
-- afgeronde acties -Hier thuis staan de prachtige bos bloemen van de bloemactie nog in de
woonkamer. De bloemactie is een groot succes geweest. Ingrid stond de hele
dag bloemen te verkopen met een glimlach op haar gezicht. We zijn
Bloemenhuis de Lelie, Ingrid en alle mensen die bloemen hebben gekocht,
heel dankbaar. Er is €200 opgehaald. Dankjewel allemaal!

Kom gezellig langs op
Kerklaan 4 in
Arnemuiden. Tijdens de
rommelroute verkopen
wij broodjes, taart,
snoep, vers gebakken
wafels en uiteraard ook
tweedehands pareltjes.
Zien we u/jou ook?

Ingrid het
bloemenmeisje.
Natuurlijk kwamen wij
ook bloemen kopen!

Altijd al willen weten wat
zending precies is? Wat
de bijbel erover zegt én
wat ons beweegt om
alles op te geven en
naar Hongarije te
vertrekken?
Kom dan op 11 juli naar
de ochtenddienst in de
gereformeerde kerk.
Iedereen van harte
welkom!!
Geef je wel even op via
scribagka@gmail.com
zodat we weten op
hoeveel mensen we
kunnen rekenen.

Een bericht vanuit het ThuisFrontTeam...
Beste lezer,
Onvoorstelbaar dat we een jaar geleden onze eerste meeting met onze coach
Maaike van Into Mission hadden. Wat onwennig zaten we als eventuele
teamleden bij elkaar en luisterden we geïnteresseerd naar wat een
thuisfrontteam precies doet. De taken werden uitgelegd en we hoorden over
het thuisfrontteam als brug tussen Hanno & Rhodé in Hongarije en de
achterban in Nederland. Bovenal hebben we besproken hoe belangrijk het is
om deze weg samen met God te gaan.
Als we terugkijken is er in het afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd: mooie
gesprekken, prachtige acties, gulle giften, vele gebeden en een betrokken
achterban. We willen iedereen hier hartelijk voor bedanken, wat zijn we hier blij
mee! Tegelijkertijd kijken we als thuisfrontteam ook vóóruit, wat hebben Hanno
& Rhodé nodig in hun voorbereidingen om naar Hongarije te vertrekken? We

proberen ze te ondersteunen waar mogelijk.
Momenteel zijn we vooral bezig met de fondsenwerving, onder andere door
middel van acties. Hanno & Rhodé laten alles achter en zijn volledig afhankelijk
van giften, dus het is ontzettend belangrijk dat er genoeg financiële middelen
zijn om deze grote stap te zetten. Er komen weer mooie acties aan, we houden
u op de hoogte! We willen nogmaals een beroep doen op uw gebed (het
allerbelangrijkste!) en uw financiële steun (zonder dat kunnen we ook niet),
waarvoor heel hartelijk dank!
Hartelijke groet,
Jeanieke Ürün

Bidt en dankt u mee?

Doe mee!
Naast gebed hebben wij ook een gezonde financiële basis nodig voor onze
uitzending naar Hongarije.
Dit kan alleen met jouw hulp! Wij willen ons hele bestaan in Nederland opgeven
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. (Giften zijn aftrekbaar bij de belastingdienst)
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

