
 

 

Dit is de 21e nieuwsbrief van de familie Keuter over hun zendingswerk onder Roma in 
Hongarije
 

In mei zijn we als gezin voor 10 dagen in Nederland geweest voor een familieweek. We hebben er 
erg van genoten om onze familie weer te zien! Ook voor de kinderen was het een groot plezier om
een week lang met hun neefjes en nichtjes op te trekken.

 
School en thuis
De afgelopen maand was een drukke tijd met de afsluiting van het schooljaar: er waren allerlei 
uitstapjes en festiviteiten. Gerrit had zijn 'ballagás', het officiële afscheid van de lagere school, dat 
hier gebeurt als je 14 jaar bent.
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de schoolkeuze van Gerrit. We zijn erg blij dat hij is 
aangenomen op de school van zijn eerste keus hier in Debrecen, waar de nadruk zal liggen op 
talen, met name Engels en Spaans. Hij heeft er zin in.
In juni hebben we een week in het huis van Amerikaanse vrienden gelogeerd om te kijken of we 
daar naar toe zouden willen verhuizen. Zij hadden ons aangeboden om in hun huis te komen 
wonen wanneer zij terug gaan naar de VS. Het huis is een stuk ruimer en het lijkt ons allemaal 
leuk om hier na de zomer naar toe te verhuizen.
Een bijzondere gebedsverhoring was het feit dat we via deze Amerikaanse vrienden vanuit 
Duitsland een auto cadeau kregen voor het zendingswerk! Met de groei van het werk moeten we 
ook meer rijden, dus we zijn hier erg dankbaar voor!



 
Jongerengroep
Momenteel hebben we een jongerengroep uit Zuidlaren op bezoek; het is erg gezellig om ze hier 
te hebben en ze beter te leren kennen en samen Gods liefde uit te dragen onder de Roma. Ons hele
gezin doet enthousiast mee met hun programma en we genieten er van om veel bij hen op de 
Dorcas camping te zijn, want ze hebben een heel goeie kok meegenomen. Afgelopen week hadden
we een kinderkamp, waar we Gods leiding mochten ervaren door alles heen. Het was een zegen 
om zeven Nederlandse tolken te hebben waaronder Hessel en Gerrit! Ook gaan we nog samen met
Roma uit het dorp Ajak en omgeving kippenhokken in elkaar zetten. Er is daar al een 
landbouwproject, en dit kleinvee project is daar een uitbreiding om de mensen te helpen in hun 
eigen onderhoud te voorzien. We hebben veel bewondering voor deze groep jongeren, die een deel
van hun vakantie opgeven en zich zo inzetten voor de mensen hier en tegelijkertijd zelf ook veel 
leren. De jongerengroep heeft ook een eigen website waarop ze elke dag een verslag schrijven en 
veel foto's plaatsen, erg leuk om even te bekijken: jongerenreis2015.jimdo.com

http://jongerenreis2015.jimdo.com/


Presentaties
Wanneer de jongerengroep weer terug gaat naar Nederland, rijden Prisca en de kinderen met hen 
mee; Hessel volgt twee weken later. We hopen in de maand augustus in Nederland een aantal 
presentaties over ons werk te kunnen doen, waar we jullie van harte voor uitnodigen! De data zijn 
als volgt:

• zondag 9 augustus: PKN Espel, Westerrand 44, aanvang 10.00 uur
• zondag 16 augustus: CGK Zuidlaren, Westeind 10, aanvang: 11.00 uur
• donderdag 20 augustus: Koffiebar Urk, Urkerweg 64, aanvang: 19.30 uur

We hopen jullie hier te ontmoeten en meer over ons leven en werk in Hongarije te vertellen!
CHE

• De CHE-conferentie in Albanië in april, waar Hessel naar toe is geweest, was erg geslaagd!
In de blog van juli is hier meer over te lezen.

• Wat het landbouwproject in Ajak betreft: we ondervinden nogal wat tegenwerking van de 
burgemeester daar; die heeft beslag gelegd op het stuk land dat wij zouden gaan gebruiken 
voor ons project. Hierdoor kunnen we alleen in de tuintjes bij de huizen van de mensen aan



de slag met groenten verbouwen. Gelukkig hebben we ondersteuning gekregen in de vorm 
van zaadpakketten van stichting HOE (Hulp Oost-Europa), waar we erg dankbaar voor 
zijn! Ook in twee andere dorpen zijn we met een aantal gezinnen een soortgelijk project 
gestart.

• Naast landbouw gaan we ook op kleine schaal aan de slag met veeteelt; met behulp van de 
kippenhokken die we samen met de Nederlandse jongerengroep gaan maken kunnen 
mensen een verdere stap in ontwikkeling maken als ze zelf met hun kippen en eenden voor
vlees en eieren kunnen zorgen.

• Behalve ontwikkeling op praktisch gebied geeft Hessel ook elke week CHE-trainingen in 
de dorpen waar de projecten lopen; de bezoekersaantallen variëren, maar de mensen zijn 
wel blij met deze ontwikkeling op geestelijk gebied.

• In Debrecen is Hessel meer en meer betrokken geraakt bij de gereformeerde Roma 
zending, waar Prisca ook al in meedraait. Elke maand mag hij daar een dienst leiden op 
vrijdagmiddag, waar hij CHE-onderwijs en Bijbelstudie mag geven.

• Het werk in Böszörmény gaat moeizaam; de Roma gemeenschap daar is erg verziekt door 
onderlinge naijver, aanhoudende ruzie, onverdraagzaamheid, verslavingen etc. Toen we de 
mogelijkheid bespraken om een waterput te graven, vroegen ze zich zelf af of de pomp niet
binnen de kortste keren gestolen zou worden; en of mensen niet meteen allerlei afval in de 
put zouden gooien, gewoon, zodat niemand anders er baat van zou hebben... Wel krijgt 
Hessel meer ruimte om bij de wekelijkse Bijbelstudies CHE onderwijs te geven in de 
gemeente, waar ze bij betrokken zijn in dit dorp.

 

Van het ThuisFrontTeam
Inmiddels mogen we als team de familie Keuter al meer dan drie jaar ondersteunen bij hun werk 
in Hongarije. Wat gaat de tijd toch snel. Het is fijn dat we hen mogen ondersteunen en dat we 
ieder met onze eigen gaven mogen meewerken om de Roma tot zegen te zijn.
We zijn blij dat Hessel en Prisca zich zo inzetten om de principes van CHE in de praktijk te 
brengen. Ook al is het soms een zaak van lange adem. De principes van CHE passen heel goed bij 
de visie van Hessel en Prisca, dat is zo mooi te zien.
We zien er naar uit om de familie Keuter deze zomer weer te ontmoeten. Het is fijn om zo nu en 
dan face to face contact te hebben en bij te praten.
We hopen dat het een goede break voor de familie Keuter zal zijn zodat ze na de vakantie weer 
met frisse moed kunnen beginnen. En daar in Hongarije tot zegen voor de Roma mogen zijn.
Namens het thuisfront team, Janny Huizenga
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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

Website: www.familiekeuter.nl

Giften zijn welkom op rek.nr. NL73RABO0123786940
t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren
o.v.v. Roma zending familie Keuter.
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