
 

17e nieuwsbrief van de familie Keuter, die in Hongarije woont voor zendingswerk onder 
Roma.

Gezin

Nog maar een paar dagen school en dan zit
het schooljaar er hier alweer op. De kinderen
zien uit naar hun lange zomervakantie en
genieten van alle laatste schoolactiviteiten en
uitjes die daarbij horen.

Toen het in Nederland Koningsdag was,
vierden de kinderen hier op school "Szent
György-nap" en er was zelfs rommelmarkt. De
meisjes hebben lekker hun oranje T-shirts
aangedaan en zo voelde het toch een beetje Nederlands.

Christy mocht - net als Febe vorig jaar - haar Ballagás vieren, wat betekent dat ze 
afscheid neemt van de kleuterschool. Volgend schooljaar lekker 
met haar grote broer en zussen naar de basisschool, daar ziet ze 
erg naar uit.

We hebben deze weken ook een gezellige gast: ons nichtje Aniek 
heeft net haar HAVO afgerond en komt nu bij ons een culturele 
ervaring opdoen. Naast de gezelligheid die ze met zich meebrengt 
helpt ze ons lekker mee en wil ze graag meemaken hoe we hier 
leven en werken.

 



   
 

Amerika
Begin mei heeft Hessel een zendingsconferentie in Amerika
kunnen bezoeken. Het was heel wonderlijk hoe het geld
voor het ticket hiervoor bij elkaar kwam! We ervoeren Gods
leiding hierin, en dat gaf ons vrijmoedigheid om deze
mogelijkheid aan te grijpen. In Phoenix, Arizona, heeft hij
de jaarlijkse International Wholistic Missions Conference
bezocht; erg inspirerend om zoveel mensen van over de
hele wereld te ontmoeten, die allemaal met dezelfde
manier van zending bezig zijn. Naast lezingen en
workshops is netwerken een belangrijk doel van zo'n
conferentie. Zo hebben we b.v. in die week een
samenwerkingsverband opgezet voor alle mensen in
Europa die met CHE (Community Health Evangelism)
werken.
Naast het bezoeken van deze conferentie in Phoenix heeft Hessel samen met de 
anderen van het CHE-Hongarije team ook nog een training gegeven in Californië; 
mensen uit verschillende kerken kregen toerusting over hoe ze met CHE hun buurt 
kunnen bereiken met het Evangelie.

Prisca was drie weken alleen met de kinderen, en dat was best een opgave. Het was dan
ook erg leuk dat ze de laatste dagen hulp kreeg van een vriendin uit Engeland. We zijn 
God dankbaar voor deze ervaringen en voor Zijn bewaring. Hessel is met veel nieuwe 
ideeën thuisgekomen, en hij kon nauwelijks wachten om ze in praktijk te brengen.



  

CHE
In verschillende dorpen hebben we nieuwe contacten gelegd en CHE daar 
gepresenteerd. In één Roma-dorp is in mei een project gedaan met de briketpersen; 
de mensen daar waren open voor verdere training in de CHE-principes over gezonde 
relaties die leiden tot een gezonder leven, zowel geestelijk als lichamelijk. In Ajak 
werkt Hessel samen met een Roma die al verscheidene trainingen heeft gevolgd; 
momenteel leggen we in meerdere dorpen in de omgeving contacten met mensen die 
na de zomer een TOT (Training of Trainers) willen gaan volgen. Na zo'n training zijn 
mensen zelf in staat om aan anderen te onderwijzen wat ze zelf geleerd hebben, 
volgens het principe van 2 Tim. 2:2. Het is erg bemoedigend om te zien dat het werk 
zich zo uitbreidt, en dat er ook concrete resultaten te zien zijn: in Ajak b.v. wordt er 
een landbouwproject georganiseerd, waarbij mensen leren hun eigen eten te 
verbouwen en zo de mogelijkheid krijgen uit armoede te raken. Samen met geestelijk 
onderwijs biedt dit grote mogelijkheden voor blijvende verandering.

 
 

Presentaties
Waar we allemaal erg naar uitkijken is dat we deze zomer voor een paar weken naar 
Nederland gaan. Dan kunnen we familie en vrienden weer ontmoeten en natuurlijk onze 
gemeente in Zuidlaren weer bezoeken. In deze gemeente hopen we op zondag 17 
augustus een presentatie te geven over ons werk; ook op Urk hopen we op woensdag 20
augustus een presentatie te doen.



Mocht u graag een presentatie over ons werk willen in een andere plaats, neemt u dan 
contact met ons op via e-mail, dan kunnen we kijken of dit in te passen is.

Namens het TFT
Er is veel veranderd voor de familie Keuter het afgelopen jaar. In de laatste 
nieuwsbrieven hebt u kunnen lezen hoe ze actief zijn geworden binnen het netwerk van 
CHE; en hoe enthousiast ze zijn over de visie waarmee CHE het zendingswerk onder de 
Roma handen en voeten geeft. Als thuisfrontteam zijn we dankbaar dat u samen met ons
vanuit Nederland betrokken wilt zijn bij al deze ontwikkelingen. Toch blijft de afstand 
soms bestaan in een nieuwsbrief van papier. Daarom zijn we blij de familie Keuter 
binnenkort weer in Nederland te mogen begroeten. Tijdens enkele presentaties willen ze 
graag iets met ons delen. Bent u er ook?

- Zondag 17 augustus om 11 uur in de Rank, Westeind 10 in Zuidlaren

- Woensdag 20 augustus om 20 uur in de Ichtushof, Richel 2 op Urk

Hebt u onze geheel vernieuwde website al gezien? Met dank aan onze webmaster Albert
:-) Het resultaat van zijn werk is beslist de moeite waard om een kijkje te 
nemen: www.familiekeuter.nl

Colofon

Hessel en Prisca Keuter
Gerrit, Lea, Febe en Christy
Mikepércsi út 7d
4030 Debrecen
Hongarije
E-mail: hp.keuter@gmail.com of prisca.keuter@gmail.com

Giften zijn welkom op rek.nr. 1237.86.940
t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren o.v.v. familie Keuter.

Contactpersoon  ThuisFrontTeam:
Janny Huizenga, tft@familiekeuter.nl  
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