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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.
Onze vetrekdatum staat gepland op 14 juni 2022.
Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van alle
ontwikkelingen rondom onze uitzending.

Hoe het met ons gaat...
De dagen en weken vliegen om en zo typen we alweer de laatste nieuwsbrief
vanuit Nederland. Of toch niet?
We hadden gehoopt in deze nieuwsbrief te vertellen over ons nieuwe huis,
maar helaas.
In februari is Hanno samen met zijn broer naar Hongarije afgereisd om een
huis te vinden maar die zoektocht liep op niets uit.
15 april waren wij met het hele gezin voor een week in Hongarije. Met
dezelfde missie. We hebben veel huizen van binnen gezien en uiteindelijk
vonden we een prachtig huis. We zagen ons er al helemaal wonen. Opgelucht
en blij dat we een huis gevonden hadden belden we de makelaar op, het huis
bleek net verkocht te zijn aan familie van de eigenaar. Het was een grote
teleurstelling en we vertrokken zonder huis terug naar Nederland.
Ondertussen is hier alles opgezegd. Hanno heeft volgende week vrijdag zijn
laatste werkdag, en ook ons huurhuis is opgezegd. Spannend? Ja. Want de
vertrekdatum komt dichterbij maar nog niet alles is rond.
In de vorige nieuwsbrief vertelden we over Hanno's motorongeluk.
(December 2021) Al zijn breuken en kneuzingen zijn gelukkig genezen. Maar
waar hij na het ongeluk nog steeds last van heeft is zijn hoofd. Bij lichte

inspanning of stress krijgt hij een enorm drukkende hoofdpijn en ook zijn
energie heeft hij nog niet terug.
Er komt nog bij dat sinds we uit Hongarije terug zijn. 22 april, hij opeens hoge
koorts kreeg. En dat heeft hij nog steeds.
Gistermiddag ging hij naar de huisarts en daar werd een Crp test gedaan om
te kijken of hij een ontsteking heeft.
De waarde is normaal tussen de 10-20, maar bij hem was het 65. Extreem
hoog dus. Hij krijgt nu antibiotica en mochten de waardes niet minder worden
volgen er z.s.m andere onderzoeken.
Deze onzekere weken zo voor vertrek vergen veel van ons. Bidden jullie mee
om wijsheid en kracht?
Heb je de vorige nieuwsbrieven gemist? Klik dan hier om ze alsnog te lezen.

Terug in Hongarije...

Op goede vrijdag
vlogen we van
Eindhoven naar
Budapest. De vlucht
ging goed.

Voor wie ons al langer
volgt zal weten waar
we het over hebben als
we zeggen: Koráll
church (Daklozen
dienst)

Het was nog even
spannend of we wel
konden vertrekken
omdat het heel erg
mistig was.
Op de borden werden
er meerdere vluchten
gecanceld maar
gelukkig konden wij na
wat vertraging toch
vertrekken.

Fleur werd die ochtend
gespikkeld wakker.
Jawel, de waterpokken.
Ze leek er nog niet veel
last van te hebben dus
vertrokken we vanaf
tápióbicske naar de
Koráll church in
Budapest. Extra
bijzonder omdat het
Pasen was!

We zaten niet bij elkaar
maar dat vonden Stan
en Fleur niet erg. Zodra
de gordels uit mochten
liepen ze steeds naar
elkaar toe.

We vonden het fijn om
er te zijn, bekende
gezichten te zien en
paasbrood en ander
eten uit te delen.

Rhodé en Fleur
maakten meteen ook
kennis met een
Hongaarse traditie op
Pasen. Vrouwen worden
met parfum besproeid
op de rechterschouder.
De terugweg in de auto
leken we wel een
rijdende parfumwinkel.
Iemand vertelde ons
dat ze in sommige
dorpen geen parfum
gebruiken maar
emmers met water.
Dan toch liever dit dat
begrijp je.

Hello... Goodbye

Afscheid TFT

Robin Stedehouder
Robin gaat ons team versterkten! Hij
stelt zich hieronder even voor.

Heleen Molenaar heeft een tijdje
geleden aangegeven dat ze het werk
in het TFT niet meer kon combineren
met alle andere dingen die ze doet.
Heleen was onze penningmeester,
een taak die ze meer dan goed
gedaan heeft,
Heleen, hartelijk bedankt voor je
inzet!

Robin stelt zich voor...
Hallo Allemaal. Ik ben Robin Stedehouder, 53 jaar en woon sinds december
2020 in Arnemuiden. Ik ben getrouwd met Tania, samen hebben wij 5
kinderen ( Joyce 33, Kim 28, Timo 26, Gina 22 en Faith 9 jaar) Ook hebben wij
2 kleinkinderen Seff van 5 en Loua van 0 jaar. Faith is eigenlijk ons
pleegkindje maar woont al sinds haar geboorte bij ons, ons huis en ons hart
staan open voor nog een pleegkindje dus wij hopen binnenkort nog een
pleegkindje te mogen verwelkomen.
Ik heb Rhodé en Hanno leren kennen omdat wij, net als zij, een House For
Love hebben. Wij stellen ons huis open voor mensen die behoefte hebben aan
aandacht, een gesprek, bakje koffie, een maaltijd, gebed.
Wij hebben vanuit ons huis een huisgroep, woensdagavond om de week
komen wij samen, doel van deze samenkomsten is elkaar op te bouwen, te
bemoedigen en met elkaar te onderzoeken hoe we het woord van God in ons
dagelijks leven leidend kunnen laten zijn.
Ik ben niet gelovig opgegroeid maar op latere leeftijd heeft God mij toch
geroepen, aangeraakt en niet meer los gelaten.
Ik voel mij prettig bij het dienen en ondersteunen van mensen. Meerdere
malen is over mij geprofeteerd dat ik een leider zal zijn, een voortrekker maar
altijd vanuit een dienende rol. Het ondersteunen van Rhode en Hanno en het
ThuisFrontTeam lijkt mij dan ook prima te passen.
Als onderdeel van het TFT heb ik de taak van fondsenwerving op mij
genomen. Een ongelooflijke uitdaging maar ozo nodig. Ik vertrouw hierbij
volledig op God en hou mij vast aan de woorden die evangelist Jaap Dieleman
altijd uitspreekt. "Hij bepaald dus Hij betaald". []

Deelcafé de Buurvrouw en spullen
verhuizen...

We kijken terug op een hele leuke
avond in Kapelle!
Kennen jullie Deelcafé De
Buurvrouw?
Je koopt er de allerlekkerste taart en
ander lekkers, alle opbrengst gaat
naar een goed doel.
Het afgelopen kwartaal haalden ze
geld op voor ons.
We zijn ze ontzettend dankbaar voor
zo een mooi bedrag en dat we een
presentatie mochten geven.
Het bedrag op het bord is nog niet
alles, in totaal haalden ze €1250 voor
ons op.

In maart werden we benaderd door
iemand die vrachtwagens vult voor
Oekraïne. Hij gaf aan dat de
vrachtauto door Hongarije heen rijdt
en dat er nog ruimte over was. Hij
stelde voor om al een gedeelte van
onze persoonlijke spullen te
verhuizen. Dat aanbod namen we
graag aan. Al voelde het ook wel een
beetje gek om al dozen in te pakken
en ons huis steeds leger te zien
worden. Toen we in april in Hongarije
waren kwamen we alle ingepakte
dozen weer tegen. Nu de rest van
onze spullen nog.

Afscheidsfeest en uitzenddienst...
Afscheidsdienst
Het duurt nog even, maar toch komt
het steeds dichterbij. Ons vertrek
naar Hongarije, op 5 juni 2022 zal

daarom een uitzenddienst
georganiseerd worden in de
Gereformeerde Kerk te Arnemuiden.
Na de dienst is er taart en ander
lekkers en is het tijd om iedereen uit
te zwaaien.
Wij zullen de week erna vertrekken
en verhuizen naar Hongarije.
Bij deze nodigen we jullie uit om erbij
te zijn.
Wilt u doorgeven of u komt, en met
hoeveel personen? Dan kunnen wij
daar rekening mee houden.
Voor de mensen die te ver weg
wonen of niet in gelegenheid zijn om
de dienst bij te wonen is er een livestream.
Het adres:
Kerklaan 4
Arnemuiden

Een bericht vanuit het
ThuisFrontTeam...
'‘Zonder God kunnen wij het niet; maar zonder ons wil God het niet.’
Met deze uitspraak van Augustinus hebben wij als TFT onlangs samen met
Hanno en Rhodé nagedacht over de belangrijkste pijler waar hun missie naar
Hongarije op rust, namelijk het gebed. Zonder God gaat het niet, maar Hij wil
ons ook inzetten om Zijn plan met deze wereld vorm te geven. Hoe spannend
dat kan zijn – zeker als je net als Hanno en Rhodé uitgezonden wordt naar
een ander land – dat ervaart u vast wel eens als u de gebedsbrief ontvangt en
met ons meebidt en –dankt.
Naarmate we elkaar als team wat beter leren kennen ervaren we ook als TFT
hoe kwetsbaar en afhankelijk we zijn in ons deel van de missie: in het
meebidden, meewerken, meezoeken … naar onze rol binnen de TFT, naar de
weg die God ons wijst, naar wat voor Hanno en Rhodé het best is als het gaat
om onze inzet en betrokkenheid, naar de opvulling van opengevallen
plaatsen etc. Wat is het tegelijkertijd mooi om met hen mee op te lopen in de
voorbereidingen richting de uitzending, nu al zo heel binnenkort. Als u zich
aangetrokken voelt om ook mee te doen, neem dan gerust contact met ons
op. Er zijn veel manieren om een steentje bij te dragen: gebed, (financiële)
ondersteuning, hulp bij de organisatie van acties of lidmaatschap van het
ThuisFrontTeam. Zonder God kunnen wij het niet, maar zonder u en mij wil
God het niet!
Jacqueline Platteeuw

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.

‘’Laat ieder zoveel geven als hij zelf
besloten heeft, zonder tegenzin of
dwang, want God heeft lief wie
blijmoedig geeft.”
s2 Korintiërs 9:7

Steun ons werk via de QR code.

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
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