Dit is de 23e nieuwsbrief van de familie Keuter over hun zendingswerk onder Roma in Hongarije

Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer veel gebeurd in Hongarije en de eerste maanden van het
nieuwe jaar lijken omgevlogen. In december hebben we tijdens de feestdagen genoten van elkaar
als gezin, maar beseften we ook door het gemis van familie en vrienden hoeveel mensen om ons
heen alleen zijn. We hebben dan ook mensen uitgenodigd en gezellige momenten gehad waarin we
samen aten en spelletjes deden. Eerste kerstdag zijn we naar het centrum van de stad gegaan om
zelfgemaakte kerstpakketjes uit te delen aan mensen die op straat leven. Dit was natuurlijk maar
een heel klein gebaar, maar het werd hartelijk ontvangen en we leerden hier als gezin ook veel
van. Eén man zei dat Christy een engel was die hem op kwam zoeken en daar was ze erg van
onder de indruk.

Christy heeft de afgelopen maanden veel buikpijn gehad en we hebben inmiddels heel wat
doktersbezoekjes en denkwerk hierover achter de rug. De meeste onderzoeken die gedaan zijn,
hadden een goede uitslag. We wachten nog op een afspraak in het ziekenhuis om wat dieper op de
dingen in te gaan en allergie testen te doen. Maar sinds ze glutenvrij eet en wat meer thuis is, gaat
het al een stuk beter met haar. We hopen dat gauw duidelijk mag worden wat de oorzaak precies
is.

Met de anderen gaat het goed, de winter was teleurstellend met maar een paar keer sneeuw, maar
het is toch ook wel weer fijn als het lekker weer is buiten en de natuur zijn eerste bloemetjes laat
zien.
Binnen het zendingswerk merken we dat er steeds meer nieuwe openingen komen voor holistische
zending. Zelfs zo, dat mensen in Roma gemeenschappen horen over CHE en ons vervolgens
uitnodigen om er meer over te komen vertellen. Het leuke daarbij is dat we met allerlei soorten
kerkgenootschappen in aanraking komen: Baptist, gereformeerd, Luthers, charismatisch, Pinkster.
Wanneer we een stukje CHE-onderwijs geven op basis van de Bijbel is er in elk van dit soort
gemeenten een klik. In drie Roma gemeenschappen worden nu regelmatig bijeenkomsten
gehouden, in twee wekelijks, in de andere eens per maand. In andere gemeenschappen hebben we
inmiddels presentaties gehouden over het CHE-programma met de uitnodiging om meer te komen
vertellen als de gemeenschap hiermee verder wil. Uit één van deze gemeenschappen gaan twee
mensen naar de training in februari, waarover straks meer.
Belangrijk hierbij is om met wijsheid te kiezen waar we wel in stappen en waar niet. Het is niet
mogelijk om op 10 plaatsen tegelijkertijd projecten op te zetten; we focussen daarom op het
trainen en opleiden van plaatselijke leiders. Maar daarvoor is het weer belangrijk om persoonlijke
relaties op te bouwen, wat tijd kost.
In de laatste week van februari wordt er een CHE-training gehouden: TOT, wat 'training of
trainers' betekent. Mensen die hieraan deelnemen krijgen een week lang onderwijs over b.v.
gezonde relaties – allereerst met God, maar ook met elkaar en met de schepping –, over oorzaken
van armoede en de aanpak daarvan, over het opzetten van een CHE programma in hun dorp en
nog veel meer.

De bedoeling is dat ze dit gaan delen in hun eigen gemeenschap. Op die manier kan er een
beweging van binnenuit op gang gebracht worden. Uit onze regio nemen er uit vijf verschillende
gemeenschappen mensen deel aan de training. Onder hen ook verschillende jongeren, in wie we
potentieel zien om leiding te gaan geven. We hopen en bidden dat deze training een grote
stimulans gaat betekenen in de uitbreiding van het zendingswerk. Dankzij de Zuidlaarder
jongerengroep van vorig jaar, die een mooie gift achterliet voor het zendingswerk, kunnen we
zeven Roma sponsoren om deel te nemen aan deze training!
Al geruime tijd is er contact met de organisatie CGF: Christian Gypsymission Foundation. Deze
organisatie richt zich op gemeentestichting, kerkbouw en after school-programma's onder Roma in
Roemenië en Hongarije. Er zijn veel contacten in Engeland en Nederland. Regelmatig komen er
ook groepen daar vandaan, en Hessel heeft meerdere keren geholpen met vertalen. Pas geleden
heeft de directeur van deze stichting Hessel gevraagd nauwer betrokken te raken bij hun
zendingswerk. Na hierover te hebben nagedacht en gebeden hebben we besloten hierop in te gaan,
omdat we denken dat dit een mogelijkheid biedt om binnen dit netwerk van gemeenten en
voorgangers de principes van CHE te verspreiden. Het is dus niet zo dat we nu voor deze stichting
gaan werken, maar het is meer een soort van samenwerking. In april zal Hessel met deze directeur
een paar dagen naar Nederland gaan voor besprekingen met de achterban en voorbereidingen voor
groepen jongeren die deze zomer een werkvakantie komen doen met deze stichting.
Op onze website www.familiekeuter.nl zijn ook blogs te lezen die we tussen de nieuwsbrieven
door schrijven. Over het werk, onze thuissituatie, over wat we allemaal meemaken.
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