
 

 

Dit is de 20e nieuwsbrief van de familie Keuter over hun zendingswerk onder Roma in 
Hongarije
 

Afgelopen maart was een bijzondere maand voor ons als gezin; niet alleen vierden we Christy's
zevende verjaardag, maar ook stonden we erbij stil dat we alweer drie jaar in Hongarije wonen!

We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die God ons geeft om in Zijn Koninkrijk te dienen op dit
plekje van Zijn wereld. Ook zijn we dankbaar voor de manier waarop Hij Zijn zorg voor ons elke
dag laat zien; dat merken we duidelijk in een achterban die actief betrokken is bij ons werk hier!  

Gasten
In maart mochten we ook een aantal gasten uit Nederland verwelkomen. Eerst was er een 
voorbereidingsteam uit Zuidlaren voor de jongerenreis van deze zomer. Het was bijzonder om 
elkaar weer te zien en we hebben samen mogelijkheden bekeken voor de jongerengroep die deze 
zomer hoopt te komen. Zo zijn we bijvoorbeeld naar Bököny geweest, waar we een kinderkamp 
hopen te doen; we hadden zelfs een gesprek met de burgemeester daar!
Daarna waren er nog twee echtparen uit onze uitzendende gemeente, die bij ons op bezoek 
kwamen; ze hebben iets van ons werk en gezinsleven hier gezien en we hadden een fijn weekend 
samen.
We nodigen ook regelmatig mensen uit onze omgeving uit; Prisca vindt het leuk om voor hen te 
koken en Nederlandse poffertjes worden ook erg gewaardeerd.
 

    

Gezin
In de vorige nieuwsbrief schreven we over het zoeken naar een vervolgschool voor Gerrit, 
inmiddels heeft hij zich ingeschreven voor vier middelbare scholen, en eind april horen we bij 
welke hij wordt aangenomen. Hij zou graag een leergang willen waarbij de nadruk ligt op 
talen. In de volgende nieuwsbrief hopen we meer te kunnen vertellen.

We verheugen ons allemaal op een kort verblijf in Nederland met Prisca's familie in de 
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meivakantie.

Op de foto's: Gerrit maakte met zijn klas een excursie van een week naar Roemenië. De 
kinderen waren erg enthousiast over het groentetuintje dat we kregen vanuit Nederland! En 
Hessel vertelt het Paasverhaal aan de kinderen.  

  

Het werk
• Wat het werk met CHE betreft merken we dat er steeds meer mogelijkheden komen om 

mensen en gemeenschappen hierin te betrekken. Afgelopen maart heeft Hessel samen met 
een aantal collega's een visie-seminar gegeven. Het doel hiervan was om de deelnemers 
een indruk te geven van de principes en manier van werken van CHE. Veel mensen die al 
op een of andere manier in Roma zending werken waren hiervoor uitgenodigd. Eén van 
hen gaf aan meer betrokken te willen worden bij CHE in Oost-Hongarije. Een ander, die 
namens een Roma gemeente in Debrecen aanwezig was, gaf aan graag meer CHE 
onderwijs in zijn gemeente te willen hebben. Al met al was het visie-seminar een goede 
manier om mensen bekend te maken met een holistische manier van zending bedrijven.

• In Ajak gaat dit voorjaar het landbouwproject van start, waar zo'n 20 gezinnen bij 
betrokken zijn. Met financiële opstarthulp uit Nederland huren we hier een stuk grond, dat 
mensen zelf moeten bewerken om groenten te verbouwen. Zo hebben ze mogelijkheid om 
zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Bovendien helpt dit om te leren samenwerken 
met anderen; zo willen we graag gemeenschap opbouwen met hen. Naast het praktische 
werk is er maandelijks een bijeenkomst met Bijbelstudie en CHE onderwijs. Ook dragen 
ze zelf financieel bij voor bijvoorbeeld zaaigoed of gereedschappen.

• Vanuit onze gemeente in Debrecen gaan we wekelijks naar een Roma gemeente in 
Böszörmény. Hessel is hier vanaf het begin van ons verblijf in Hongarije bij betrokken. 
Vorig jaar zijn we daar een klein spaarprogramma gestart, waardoor mensen een eigen 
Bijbel konden aanschaffen. Ook al lijkt dit een klein iets, toch is het een hele stap wanneer 
je bedenkt dat ze zelf aan het begin zeiden: 'Iedereen weet dat Roma niet kunnen sparen!' 
Het sparen is verder gegaan: niet alleen hebben ze op deze manier zelf de cadeautjes voor 
de kinderen met Sinterklaas betaald, ook sparen we nu voor een eigen waterput bij de kerk.
Daarmee kunnen we de tuin gaan irrigeren die we op het stukje grond bij de kerk hebben 
aangelegd. Er is namelijk geen stromend water in dit dorp. Op deze manier willen we 
graag stapje voor stapje meer gevoel van gemeenschap opbouwen onder Roma: gezonde 
gemeenschappen gebaseerd op Gods genade.
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• In april hoopt Hessel een week naar Albanië te gaan voor een internationale conferentie 
over holistische zending in Europa. Ook heeft hij daar een bijdrage in een training over 
CHE. Sowieso is deze maand druk wat reizen betreft: de week na Albanië is hij in 
Roemenië, in samenwerking met de organisatie Christian Gypsymission Foundation. En in 
het weekend van die week leidt hij een korte zendingsreis naar Oekraïne met mensen uit de
gemeente van Debrecen.
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