Dit is de zevende en laatste nieuwsbrief over onze voorbereiding op uitzending naar Hongarije
voor zendingswerk onder Roma-zigeuners. De volgende brief schrijven we D.V. als we in
Hongarije wonen!

Blogs
Wanneer u de blogs op onze site www.familiekeuter.nl hebt gevolgd, hebt u wat meer kunnen
lezen over de verschillende dingen die we de afgelopen tijd hebben meegemaakt. Leuk dat er ook
op gereageerd wordt! Als u wilt, kunt u zich abonneren op de blog, zodat u een mailtje krijgt als er
een nieuwe verschijnt.

Terugblik
In november heeft Hessel zijn tweede taalcursus kunnen afronden. Aansluitend kwam Prisca in
Hongarije en zijn we samen een week in Debrecen geweest om een huis en scholen voor de
kinderen te zoeken. We kregen daarbij gelukkig hulp van Jaap Doedens, een Nederlandse Hongaar
:-) die in Debrecen woont. Het was een erg intensieve week, maar heel goed om ons op deze
manier te oriënteren. We hebben scholen kunnen vinden, maar nog geen huis.
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al schreven zou onze situatie er niet gemakkelijker op
worden door de keus om weg te gaan zonder dat ons huis in Winschoten verkocht is. De afgelopen
tijd moesten we dan ook steeds weer terugkijken naar de momenten dat de bevestiging van God
duidelijk was. We willen die stap in geloof nog steeds zetten en gaan daarom door, ook al zien we
de uitkomst vaak nog niet.

Werk van EU-Roma

Brandh
out voor Roma-zigeuners

Sn
eeuwval in Roemenië

TFT
Erg bemoedigend en inspirerend was het om begin februari een dag van bidden en vasten te
hebben, samen met het ThuisFrontTeam. Op die manier wilden we samen zoeken naar Gods

bedoeling: of we onze situatie moeten zien als beproeving of als deuren die dicht gaan. Tegelijk
ervaarden we hierdoor dat we niet alleen staan in deze vragen en merkten we een sterker
wordende verbondenheid binnen het TFT.

Stukje van Lea
Ik vind het jammer dat we gaan verhuizen. Ik moest deze week afscheid nemen
op school, in de kerk, en van mijn vriendjes. Daar word ik verdrietig van en ik
vind het heel lastig. En ik ga in de voorjaarsvakantie bij opa en oma logeren. Dat
is wel leuk. Dan gaat mijn hamster Lizzy ook mee.

Stukje van Gerrit
Ik was jarig op 30 januari, ik ben toen 11 geworden! Maar afgelopen week moest
ik overal afscheid nemen, dat vond ik niet zo leuk. We gaan al bijna verhuizen.
We gaan dan misschien wel een tijdje op de camping wonen, dat lijkt mij wel
leuk. Maar eerst gaan we nog op Urk logeren. Ik had deze week ook een
schaaktoernooi van school waar we 3e bij zijn geworden. We hebben toen een
mooie beker gewonnen.

Uitzenddienst
Op zondag 4 maart hopen we onze uitzenddienst te hebben. Deze wordt ‘s middags gehouden om
15.00 uur in de Laarkerk in Zuidlaren. We zien erg uit naar dit moment: niet zozeer het moment
van afscheid nemen in Nederland, maar wel het uitgezonden worden vanuit de gemeente. We zijn
blij dat we ruim anderhalf jaar de tijd hebben gehad om de gemeente van Zuidlaren steeds beter te
leren kennen en we zijn dankbaar dat zij ons willen uitzenden. We merken een steeds grotere
betrokkenheid vanuit de gemeente op het zendingswerk onder de Roma.

Verhuizing
In de week na de uitzenddienst staat de verhuizing gepland. Van een neef met een transportbedrijf
mogen we een vrachtauto lenen, anderen willen wel chauffeuren, weer anderen helpen met
inpakken. We zijn God erg dankbaar voor de mensen die Hij om ons heen geeft om ons hierin te
helpen.
Waar we terecht komen in Debrecen is nu nog niet duidelijk. Vanuit Nederland gaat het vinden
van woonruimte daar niet zo gemakkelijk, en de taalbarrière speelt daarbij ook nog een rol. We
krijgen gelukkig hulp vanuit Debrecen en willen blijven vertrouwen dat God weet waar we terecht
komen.

Taalstudie
Als we in Hongarije komen zal taalstudie één van de eerste prioriteiten zijn. Prisca is hier de
afgelopen maanden ook al actief mee bezig geweest met behulp van een lerares via Skype. Zij is
bereid om Prisca les te blijven geven, ook wanneer we in Hongarije zijn. Daar zijn we erg blij
mee! Hessel zal zijn taalcursus vervolgen bij de Debrecen universiteit, waar hij in Budapest al een

begin mee had gemaakt.

Laatste ontwikkelingen
We hebben op een heel wonderlijke manier een huurder voor ons huis gevonden en we zijn blij dat
ons huis in ieder geval bewoond wordt. De week voor de uitzenddienst is Hessel nog een paar
dagen naar Debrecen om een Hongaarse auto te kopen en te proberen alsnog iets met een
makelaar te regelen voor een huurhuis.

Gebedspunten:
•
•
•
•
•

de verhuizing; niet alleen de praktische kant, maar ook de emotionele
rust en vertrouwen in God, dat Hij ons leidt
de uitzenddienst
opbouw van de financiële support
danken voor de voorzieningen die God geeft: vrachtauto, chauffeurs, huurder, helpers bij
de verhuizing, sponsors etc.

Colofon
Hessel en Prisca Keuter
Gerrit, Lea, Febe en Christy
Sleedoornweg 153
9674 JN Winschoten
Tel.: 0597 - 431 664
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
Janny Huizenga, tft@familiekeuter.nl

ThuisFrontTeam:

ThuisFrontTeam
Het is bijna zover dat de familie Keuter gaat vertrekken naar Debrecen. Afgelopen jaar zijn we
regelmatig bij elkaar gekomen om te vergaderen, te zingen, te bidden. We hebben elkaar op deze
manier goed leren kennen, we zijn een team geworden dat helemaal achter de missie van Hessel &
Prisca staat.
De afgelopen weken moest er veel geregeld worden. Een vrachtwagen voor de verhuizing,
chauffeurs, mensen die helpen met inpakken. Het voorbereiden van de uitzenddienst. Vele handen
maken licht werk, wat is het fijn dat er veel mensen om ons heen zijn die daarbij graag willen
helpen.
Ook financieel zijn er veel mensen die Hessel en Prisca steunen. De financiële thermometer staat
inmiddels op 64%, nog 36% te gaan. We vertrouwen op God dat het 100% is als ze vertrekken.
Opw. 702

Er is kracht voor wie hopen op de Heer.
Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer.
De God die troont voor eeuwig;
de hoop die onze redding is.
Namens het ThuisFrontTeam, Albert Kruize

