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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. Wij zullen gaan
samenwerken met de Nederlandse Stichting Embrace die opgericht is door
Michel & Janet.
Zij richten zich op de allerarmsten en werken veel met daklozen en arme
families.
Het is ons verlangen om in juni 2022 te vertrekken
Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen rondom onze uitzending.

Hoe het met ons gaat...
Iedere keer verbazen we ons erover dat het alweer tijd is om een nieuwsbrief te
versturen.
De afgelopen drie maanden stonden voor ons in het teken van rust.
Geen coaching van Maaike, geen vergaderingen met het TFT,
Rhodé die niet meer buitenshuis werkt en natuurlijk de vakantie naar Hongarije.
Met ons als gezin gaat het goed! In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat we
ons zorgen maakten om Stan. Gelukkig gaat het nu goed met hem. Uit de
onderzoeken is gekomen dat hij een ijzertekort had en dat is gelukkig goed te
behandelen.
Fleur onze grote meid wordt volgende week 1 jaar. van baby naar dreumes. Wat
is het snel gegaan.
In de eerste week van de zomervakantie hadden we een teamuitje met het TFT.
We hebben gezellig met elkaar gebarbecued. Roelof en Hanno ontfermden zich
over de barbecue en de vrouwen kletsten en aten alles op. We hebben elkaar
beter leren kennen en kijken terug op een gezellige avond!
We sluiten af met nieuws over Rhodé haar nieuwe baan. Michel & Janet
(Stichting Embrace) hebben aan haar gevraagd of ze vlogs wil maken van al hun

werkzaamheden. Over die vraag hoefde ze niet lang na te denken aangezien
ze dat heel graag doet. Dus ondanks dat we nog in Nederland wonen kan ze
nu toch al van betekenis zijn voor Stichting Embrace.
Heb je de vorige nieuwsbrieven gemist? Klik dan hier om ze alsnog te lezen.

Gezellig met het Thuisfrontteam
barbequen in de tuin bij Jacqueline
Platteeuw.

Heerlijk het strand zo dichtbij.

Weer terug in Hongarije...
Waar moeten we toch beginnen? We hebben namelijk zoveel meegemaakt in
de twee weken dat we weer in Hongarije waren. Jullie hebben misschien al wat
vlogs voorbij zien komen. De hoogtepunten waren voor ons de daklozen dienst
(Korall Church), de mensen die in de bossen wonen te bezoeken en de fijne
gesprekken die we hadden in Tápió met Michel & Janet.
Voor ons voelde het als thuiskomen om weer in Tápióbicske te zijn bij Stichting
Embrace. Aan het einde van ons reis zijn we zelfs tot een vertrekdatum
gekomen. Hier komt hij dan: 14 juni 2022 gaan wij emigreren naar Hongarije.
Het werk dat we gaan doen is 100% vrijwillig en dat betekent dat we van giften
gaan leven. Helpt u mee zodat wij ook daadwerkelijk in juni kunnen vertrekken?
We vonden het alle vier moeilijk om afscheid te moeten nemen van Hongarije.
We voelden ons zo op onze plek. De mensen dienen, armoede bestrijden en
het evangelie delen gaf en geeft ons zoveel voldoening. Misschien niet de
makkelijkste weg om alles achter te laten en te vertrekken naar een ander land,
maar wel de weg die God van ons vraagt. Daar zijn we 100% van overtuigd.
Hier nog wat beeldmateriaal van onze reis afgelopen september:
Vlog 4. Hi Hungary.
Vlog 5. Bijzondere ontmoetingen
Vlog 6. Wegkijken was geen optie
Wil je geen vlog missen, abboneer je dan op ons kanaal rechts onder de video.
Er komen nog twee vlogs en dan zullen we terug moeten om meer video's te
maken. :)

Rhodé ging samen met
Michel en Michel naar
Budapest om daar
mensen te bezoeken
die permanent in de
bossen leven. Het was
eerder een vuilnisbelt
dan geschikte
woonruimte.

Naast het meelopen
met Stichting Embrace
hielden we ook
vakantie! Dit was ons
ochtendritueel. Het
water was best koud
maar Stan en Fleur
gaven geen krimp.

Muziek is erg belangrijk
in de dienst bij Korall
Church. Hanno speelde
mee en na de dienst
hielpen Rhodé en Stan
met het uitdelen van
een voedselpakket en
sokken. We hadden
bijzondere
ontmoetingen. Het was
weer fijn om er te zijn.

Afgeronde en aankomende activiteiten...

Zendingsdienst 11 juli '20

Rommelroute 3 juli '20
De rommelroute was een groot
succes!
Naast dat het heel gezellig was
hebben we ook heel veel verkocht.
Vooral de taart, bolussen en wafels
waren niet aan te slepen.
Ons terras zat steeds vol met
mensen, daarnaast was het heerlijk
weer...
Wij zeggen...Volgend jaar gewoon
weer!

Misschien was je er wel bij of heb je
meegekeken via de livestream. De
ochtenddienst stond in het teken van
zending. Het ging over Jesaja 58 en
vooral vers 7 spreekt ons iedere keer
weer aan. ''Is het niet: Je brood delen
met de hongerige, onderdak bieden
aan armen zonder huis, iemand
kleden die naakt rondloopt, je
bekommeren om je medemensen?''
Verder mochten we iets delen over
ons verlangen om naar Hongarije te
gaan. We vonden het echt bijzonder
om deze dienst samen met onze
voorganger voor de bereiden.

- - Sing in - Op 25 september organiseerden we een sing in met als doel God te eren en te
prijzen voor het afgelopen jaar. We mochten zoveel van Hem ontvangen.
Tijdens de sing in vertelden we hoe we terecht gekomen zijn bij Michel & Janet
en lieten we een stukje zien van de bossen vol vuilnis in Budapest. (vlog 6)
We kijken terug op een hele mooie avond.
Een enthousiaste band, gave muziek én iets delen over onze passie voor
Hongarije aan (on)bekenden. Wij kunnen daar niet anders dan blij van worden.
Toen de sing in afgelopen was kwam er een meisje naar Rhodé toe en die liet
iets bijzonders zien. We schreven er een blog over.
In de maand december zullen er weer leuke acties aankomen en ook in februari
staat er iets op de agenda.
Christian Verwoerd zal op 12 februari 2022 een benefietconcert geven.
Zet deze datum dus zeker in je agenda.

Rood, (wit) en groen, de kleuren van
de Hongaarse vlag.
En zonder het door te hebben waren
wij ook in het rood en groen.

Een bericht vanuit het ThuisFrontTeam...
Lieve mensen,
Ondertussen is het alweer oktober. We hebben allemaal genoten van een
welverdiende vakantie. En we mogen terugkijken op mooie dingen die gebeurd
zijn afgelopen maanden.
Nu ik hier zo dit stukje schrijf moet ik denken aan wat een hobbels en bobbels
we hebben moeten doorstaan in het begin. Ik was de 1ste die in het TFT zat.
Wist helemaal niet waar ik aan begon. Ik had in het verleden weleens acties
helpen organiseren voor zendelingen die in het buitenland werken en wonen.
Maar dit is toch anders, soms vind ik het best spannend. Gaat alles goed
komen qua financiën, zeker nu ook de vertrekdatum steeds dichterbij komt?
Maar ik zie hierin ook weer Gods leiding, die ons telkens weer een stapje
vooruit helpt. Fijn om hier deel vanuit te maken!
Wij als TFT gaan binnenkort weer brainstormen voor nieuwe acties in de
winterperiode. Maar mocht u denken, ik weet een leuke actie om te

organiseren mail ons dan via: actievoorhongarije@hotmail.com
We kunnen u hulp en steun hard gebruiken. Ook financieel.
Zoals jullie weten gaan Hanno en Rhodé van giften leven als ze straks in
Hongarije wonen en werken. Willen jullie het verlangen van Hanno en Rhodé
ook delen met een ieder die je kent. Gebed is ook heel belangrijk. Zeker ook
voor alle voorbereidingen die nog gedaan moet worden voordat Hanno en
Rhodé uitgezonden kunnen worden naar Hongarije.
Groetjes namens Ingrid Joosse uit het TFT

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.
Uw/jouw gift komt voor de volle 100% ten goede voor 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

