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De brief die je in handen of op het scherm hebt is de eerste brief waarin we graag iets willen vertellen over
onze roeping tot zendingswerk in Hongarije. We hebben als gezin een ingrijpende periode achter de rug
waarin we beslissingen hebben genomen die ons leven zoals het was behoorlijk op z’n kop zullen zetten.
Hoe het begon...
Via Peter Timmerman van stichting Eu-Roma (zie
kader) is Hessel in 2007 en 2009 in contact
gekomen met het zendingswerk onder Romazigeuners in Hongarije en Roemenië. Hij mocht
daar toerusting verzorgen voor predikanten van
jonge zigeunergemeenten.
Eind 2009, toen we bezig waren te zoeken naar
een andere invulling voor onze bediening in Gods
Koninkrijk, kwam op steeds verschillende
manieren Hongarije weer op onze weg. We
vroegen ons af of God daar een bedoeling met
ons had en zijn hiervoor gaan bidden. Tegelijk zijn
we gaan onderzoeken of het een optie was om
daar als gezin naar toe te verhuizen. In de
voorjaarsvakantie zijn we als gezin naar Hongarije
gegaan en waren we te gast bij een
zendingsorganisatie daar die ons erg geholpen
heeft om een beeld van Hongarije te krijgen.
In maart werden we door Imre Koszta van
stichting Eu-Roma gevraagd
om er over na te denken onder
de zigeuners meer in het
oosten van Hongarije te komen
werken. We zijn hier toen met
z’n tweeën een weekend
geweest en werden erg
geraakt door de situatie daar.
We hadden God gevraagd of

Hij ons duidelijkheid wilde geven en ervoeren dat
weekend allebei de bevestiging dat Hij ons roept
voor dit werk. We gaan dus emigreren!

De kinderen Gerrit (9), Lea (7), Febe (3) en Christy (2)

Eerste stappen
Bij het zoeken naar een organisatie die ons uit
zou kunnen zenden kwamen we terecht bij
Margriet Muurling van de organisatie
InToMission (zie www.intomission.nl). Zij
begeleidt ons in het hele proces van onze
uitzending naar Hongarije. Zo zijn we bezig
geweest met visievorming (hoe vertel ik aan
anderen waarom ik denk naar Hongarije te
moeten gaan?). Op dit moment zijn we bezig een
ThuisFrontTeam samen te stellen. Dat zal ons
ondersteunen in onze missie en in het contact

Zigeunerjongetje

Zending onder zigeuners
Imre Koszta is een evangelist in Hongarije die samen met Peter Timmerman in Nederland de drijvende
kracht is achter stichting Eu-Roma (zie www.eu-roma.nl). Deze richt zich met Woord en daad op zending
onder Roma-zigeuners. In de afgelopen 12 jaar zijn door dit zendingswerk in de grensstreek van
Hongarije en Roemenië zo’n 52 gemeenten gesticht en duizenden mensen tot geloof in Jezus Christus
gekomen. Veelal hebben de voorgangers van deze jonge gemeenten weinig opleiding en preken ze wat
ze weten. Om hun meer Bijbelkennis bij te brengen en toe te rusten en om de gemeenten op te bouwen
heeft Imre Koszta gevraagd of Hessel daar wil komen werken. Dit is wat hij tijdens de bezoeken in 2007
en 2009 ook al gedaan had; hij hoopt daar nu zijn werk van te maken en zo betrokken te worden bij dit
zendingswerk en gemeentestichting onder Roma-zigeuners.

met onze achterban.
Die achterban moeten we samen proberen op te
bouwen door mensen te vertellen over onze
plannen en ze hier enthousiast voor te maken.
Wanneer we dit zendingswerk in Hongarije gaan
doen zullen we namelijk van een vriendenkring
moeten gaan leven. We worden dan afhankelijk
van morele, geestelijke en financiële
ondersteuning. We hopen je hier in een volgende
nieuwsbrief meer over te kunnen vertellen.
Praktisch
De keuze maken om te gaan is één ding, de
praktische consequenties uitwerken is iets heel
anders! Op dit moment staat ons huis in
Winschoten te koop (www.stuutmakelaardij.nl).
Daarnaast moesten we eind juni afscheid nemen
van de gemeente van Winschoten, waar we sinds
september 2005 deel van uitmaakten. Eind juli
hopen we als gezin in Hongarije deel te nemen
aan een kinderkamp voor zigeunerkinderen. We
zien dit als een onderdeel van onze voorbereiding, ook voor de kinderen, om alvast de
cultuur in Hongarije een beetje te leren kennen.
Ook willen we dan alvast wat rondkijken in
Debrecen, waar we waarschijnlijk gaan wonen.

woordjes hadden geleerd, kwam Febe de
volgende morgen met slaperige ogen in de
badkamer vragen hoe je in het Hongaars zegt dat
je naar de wc moet...
We willen deze zomer samen met de kinderen
een begin maken met een Hongaarse taalcursus.
Veel mensen om ons heen verzekeren ons dat
het voor de kinderen waarschijnlijk gemakkelijker
zal gaan dan voor ons om deze taal te leren...

Zigeuner’woning’ in een van de dorpen in Roemenië

Gebed
Als je voor ons wilt bidden, zijn hier een paar
concrete gebedspunten:
- de kinderen: ze vinden het best moeilijk om
school en vriendjes achter te moeten laten
- de verkoop van ons huis
- het kinderkamp in Hongarije eind juli
- de zendingsconferentie eind augustus

Colofon:

Debrecen is de tweede grootste stad van Hongarije met +/- 400.000
inwoners en ligt centraal in het gebied van de zigeunergemeenten.

Verder hopen we eind augustus een 10-daagse
zendingsconferentie in Nederland bij te wonen:
een praktische en geestelijke voorbereiding op
uitzending, samen met vele anderen die zich ook
voorbereiden om de zending in te gaan.
We hopen dit jaar nog de overstap te kunnen
maken naar Hongarije, maar dat is afhankelijk
van praktische dingen, zoals de verkoop van ons
huis. We vertrouwen daarin op Gods leiding.
De kinderen
Voor de kinderen begint het ook steeds meer
duidelijk te worden dat we echt gaan. Nadat ze
via een computerprogramma wat Hongaarse
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