
 

Dit is de 27e nieuwsbrief van de familie Keuter over hun zendingswerk onder Roma in Hongarije
  

Onze vorige nieuwsbrief dateert van juni dit jaar; dat is vijf maanden geleden, eigenlijk veel te 
lang. Ons zomerverlof zit ertussen, waarover u kunt lezen op de site in de blog van 10 september.

Sinds onze terugkeer naar Hongarije eind augustus is het eigenlijk best moeizaam gegaan. We 
kregen veel te maken met ziekte, de één na de ander; Hessel kreeg een ongeluk met de auto in 
Roemenië; zelf kwam hij er heelhuids van af, maar de auto had wel flinke schade. Hierover is te 
lezen in de blog van oktober. Ook in het werk waren er verschillende tegenslagen, waardoor het 
niet altijd even makkelijk was. Gelukkig waren er ook vreugdevolle dingen, die we graag delen. 
Daarbij voelen we ons gezegend met mensen om ons heen, dichtbij en ver weg, die betrokken zijn 
en voor ons bidden. Goede coaching blijkt ook steeds weer onmisbaar.

Kas
In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van een kas, die we in één van de dorpen gebouwd 
hadden. Helaas bleek na de zomer dat de kas door lokale boefjes compleet kapot was gemaakt: het
plastic was stuk gesneden, het hout was gestolen en het hele veld stond vol met manshoog 
onkruid. De groenten die in de kas groeiden waren trouwens onaangeroerd. Dit maakte voor ons 
duidelijk dat er in dit dorp geen behoefte was aan zo'n project. Anderzijds realiseerden we ons ook
dat we niet voldoende werk  hebben gemaakt van ‘community ownership’: ervoor zorgen dat de 
mensen het project als iets van zichzelf ervaren. De week daarop hebben we daarom het restant 
opgeruimd en het veld teruggegeven aan de gemeente waarvan we het in bruikleen hadden 
gekregen. 

We hebben daar dus het project moeten opdoeken. Maar tegelijk biedt dit ook ruimte om ons op 
andere gemeenschappen te richten en op andere activiteiten.

  

CGF/KCA
Al een aantal jaar is Hessel betrokken bij de organisatie Christian Gypsymission Foundation: een 
netwerk van Roma gemeenten in zowel Hongarije als Roemenië. Tot nog toe was dit vooral 
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vertaalwerk van nieuwsbrieven of in kerkdiensten voor Nederlandse groepen; af en toe leidde hij 
zelf ook een dienst. Deze betrokkenheid is de laatste tijd groter geworden, en onlangs ook 
bekrachtigd: Hessel zal voortaan wekelijks in één van de gemeenten in het netwerk onderwijs 
geven en regelmatig op zondagen voorgaan in verschillende gemeenten. Dit biedt mooie 
mogelijkheden om het CHE-onderwijs, waar Hessel tot op heden mee bezig was, te verspreiden in
een al bestaand netwerk.

Even voorstellen
Sinds een paar maanden hebben we een nieuwe huisgenoot; Imi, hij is 26 en werkt bij een 
makelaar.  Ook is hij de honkbaltrainer van het team in ons dorp dat opgericht is door GoodSports,
een organisatie voor sport en evangelisatie. Daarnaast bezoekt hij met deze organisatie regelmatig 
kindertehuizen. In ons huis bevindt zich boven de garage een appartement met eigen ingang, dat in
principe door de huiseigenaar zelf gebruikt wordt als hij in de zomer naar Hongarije komt. In 
overleg hebben we Imi de mogelijkheid geboden om daar een jaar te wonen en op die manier zijn 
leven op de rit te krijgen. Naast de gezelligheid die hij brengt rijdt hij vaak mee naar de stad. Ook 
helpt hij ons regelmatig van onze kliekjes af. We leren veel van hem voor ons werk hier, omdat hij
zelf half Roma is. Hij heeft zelf geen gemakkelijke jeugd gehad en hij kan ons veel vertellen over 
de problemen van zijn volk.

 

Al voordat we vertrokken naar Hongarije was Prisca betrokken bij gebedswerk voor evangelisatie 
onder prostituees in Nederland. Regelmatig hoorden we over de Hongaaarse vrouwen/meisjes die 
in Nederland werken als prostituee. Er kwamen meer contacten in Nederland en Hongarije bij met
mensen die hetzelfde werk doen onder prostituees. De vraag rees of we hier niet preventief mee 
aan de slag zouden kunnen gaan, zodat meisjes gewaarschuwd worden voor dit soort werk in het 
buitenland. Op een bijzondere manier zijn we in contact gekomen met een team in Nederland dat 
een prachtig programma opgezet heeft om jongerenwerkers, leraren, etc. te trainen. Dit 
programma is gericht op weerbaarheid, preventie en pastoraat aan kinderen en jongeren. We zijn 
aan het onderzoeken of we dit programma zouden kunnen vertalen om het ook hier in Hongarije 
toe te passen. Het is bijzonder hoe God ons leidt in deze contacten en we zien uit naar hoe Hij ons 
verder duidelijk maakt hoe we Hem hierin kunnen dienen.



 

Als gezin genieten we nog steeds erg van de plek waar we mogen wonen en voelen we ons echt 
thuis. Leven in een andere cultuur kost veel energie, maar we beginnen al een echte mix van 
Hongaars en Nederlands te worden. Een voordeel voor ons is dat we uit Europa komen en met 
praktische dingen regelen, zoals een rijbewijs vernieuwen, de ‘gewone’ Hongaarse weg kunnen 
volgen. We zijn dankbaar voor de vrienden die we hier hebben, bv. een Amerikaans gezin waar we
eind november Thanksgiving mee mochten vieren. Naast het vele eten stond dat die avond 
centraal: dankbaarheid voor Gods trouw en zorg.

  

We wensen iedereen gezegende feestdagen toe en 
veel heil en zegen voor het nieuwe jaar! 

Moge God jullie en ons in het nieuwe jaar verrassen 
met Zijn genade en de dingen die Hij doet!
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Hoog tijd om weer eens verslag te doen van de gebeurtenissen in ons leven en werk 
hier in Hongarije! De afgelopen maanden stonden regelmatig in het teken van reizen, 
maar ook verschillende trainingen zijn gegeven.

mailto:tft@familiekeuter.nl
http://www.familiekeuter.nl/
mailto:prisca.keuter@gmail.com
mailto:hp.keuter@gmail.com

	Colofon

