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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. 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.
Onze vetrekdatum staat nu gepland op juni 2022.
Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen rondom onze uitzending.

Hoe het met ons gaat...
Presenteren
De afgelopen drie maanden stonden voor ons in het teken van het delen van
ons verhaal.
In kerken, op clubs, op alpha en bijbelstudiegroepen, de afgelopen maanden
hebben we afgerekend met onze plankenkoorts. Op het begin was het zoeken
naar woorden en vonden we het echt spannend, maar dat gevoel verdween
steeds meer naar de achtergrond. We merken dat we het nu zelfs leuk
vinden. We zijn vol passie over Hongarije dus daarover praten gaat niet snel
vervelen.
Motorongeluk
17 december 2020 zullen we niet snel vergeten. Op de snelweg onderweg
naar zijn werk kreeg Hanno een motorongeluk. Wat er precies gebeurde, is
onduidelijk. Als we de motor en het motorpak bekijken kunnen we alleen
maar concluderen dat hij wonderlijk gespaard is. Op wat kneuzingen en
botbreuken na is hij er goed vanaf gekomen. De pijn in zijn schouder en
sleutelbeen is minder aan het worden gelukkig. Helaas is de hoofdpijn erg
heftig. Licht en geluid doet pijn en dat in combinatie met twee kids is nogal
eens lastig.
Samen bidden

Sinds geruime tijd spreken we als Embrace team via Skype met elkaar af om
samen te praten, dingen te delen en samen te bidden. Zo leren we elkaar
steeds beter kennen en worden we op grote afstand al een hecht team!
MagyarOK
Alweer een aantal hoofdstukken verder, kleine gesprekken voeren en af en
toe ook echt iets begrijpen. Wat is het heerlijk om steeds een stapje verder te
komen. Hongaars is moelijk, maar we worstelen ons er doorheen! Wekelijks
kruipen we achter onze pc om te videobellen met Krisztina, onze Hongaarse
lerares. Met regelmaat kijken wij elkaar aan met een blik van.. Hoe dan? Maar
aan het einde van de les zijn we toch weer wat wijzer. Voor de maand januari
hebben we de lessen afgezegd omdat dat met de hersenschudding van
Hanno niet gaat.
New Year!
Hartelijk bedankt voor uw bemoediging, gebed en steun van het afgelopen
jaar.
We wensen u een mooi en liefdevol 2022 toe.

''Geloven kan niet zonder omzien naar een ander, en naar de ander omzien
vertelt iets van Gods liefde''
Hanno, Rhodé Stan en Fleur Tramper

Heb je de vorige nieuwsbrieven gemist? Klik dan hier om ze alsnog te lezen.

Op de club bij de Gereformeerde
kerk gaven we ook een presentatie.
De kinderen hadden veel vragen en
waren lekker enthousiast.

Presenteren en...preken.
Normaal gesproken vertellen we in
een kwartier tot half uur wie we zijn,
hoe we geroepen zijn, wat ons zo
heeft geraakt in Hongarije en wat
Stichting Embrace allemaal doet.
Maar op 5 december ging dat anders.
Op een verjaardag kwam Hanno in
contact met Roy. Hij is
voorganger van de kerk 'Hope for
you' in vlissingen.
Ze raakten in gesprek en Roy vroeg
of Hanno wilde preken en of we ook
over Hongarije wilde delen.
We kijken terug op een hele
bijzondere dienst en mooie
ontmoetingen.
De dienst is terug te kijken via
youtube.

Een bericht vanuit het
ThuisFrontTeam...

Beste lezers,
Het jaar 2021 ligt achter ons, een jaar waarin veel gebeurd is. Als lid van
hetThuisfrontteam kijk ik dankbaar op dit jaar terug. Zoveel dingen om
dankbaar voor te zijn, ik wil graag enkele dingen met jullie delen. Ik ben
dankbaar voor zoveel mensen aan wie Hanno & Rhodé het verhaal van hun
toekomstige werk mochten vertellen. Voor de betrokkenheid die ze (en wij als
team) hebben gevoeld. Ik ben dankbaar voor de vele momenten waarin
Hanno & Rhodé bevestiging kregen voor hun roeping om te gaan dienen in
Hongarije. Ik ben dankbaar voor de gulle giften van mensen om ons heen.
Dankbaar ook dat Hanno wonderlijk gespaard is bij het motorongeluk wat
hem enkele weken geleden is overkomen. En niet te vergeten; dankbaar dat
ik de feestdagen met mijn dierbaren rondom een gevulde tafel in een warm
huis mocht vieren. Ik moest met name denken aan zovele dak- en thuislozen
in Hongarije, die in hele andere omstandigheden hun dagen doorbrengen.
Met verlangen kijk ik daarom uit naar het nieuwe, pas begonnen jaar. Een
bijzonder jaar, omdat in dit jaar Hanno & Rhodé met hun kinderen
uitgezonden zullen worden naar Hongarije. Ik bid en hoop dat zij met het
werk wat ze zullen gaan doen hoop mogen brengen aan de mensen die aan
de onderkant van de samenleving leven en wel vergeten lijken te worden.
Laten we bidden of díé mensen mogen horen van het Evangelie; dat Jezus
naar de aarde is gekomen om zondaren gelukkig te maken. Dat 2022 ook
voor hen een bijzonder jaar wordt!
Hartelijke groet,
Jeanieke Ürün

In het zonnetje
Tijdens de vergadering in december verrasten wij
ons thuisfrontteam met een zelf ontworpen
chocolade reep. Meer dan verdiend zo vinden wij.
Ze hebben zich het afgelopen jaar voor ons
ingezet, meegedacht en meegeholpen. Ze waren
een grote steun voor ons, we zouden niet zonder
hun willen!

Aankomende en afgeronde acties...

Er werd ook weer een gourmetactie
georganiseerd. In totaal haalden we
er €260 mee op. En dat was alweer
de laatste actie van 2021.
Slagerij Wisse bedankt!
Van te voren hadden we het niet
durven dromen: In totaal verkochten
we maar liefst 100 boten. Er werden
zelfs boten verstuurd via de post.

Bedankt weer, Bakkerij de Kok.

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 trouwe donateurs. Helpt u mee?
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.

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

