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Dit is de vierde nieuwsbrief over onze voorbereiding op uitzending naar Hongarije voor zendingswerk onder
zigeuners. Hessel is gevraagd om daar te komen werken als toeruster van voorgangers en we zijn als gezin
van plan daar naar toe te verhuizen.

Hongarijereis
Begin april is Hessel samen met Peter Timmerman van stichting Eu-Roma en een groep
op reis geweest naar Hongarije en Roemenië.
Doel van de reis was bemoediging en een
predikantenconferentie,
die georganiseerd was
voor de
leiders van
de zigeunergemeenten.
Dit soort
conferenties zal in de toekomst ook een
belangrijk deel van Hessels werk worden. Het
was fijn om de positieve reacties van de
voorgangers te krijgen en daarin ook een
bemoediging voor onze roeping te ervaren.
Dit soort reizen heeft altijd een beetje een
dubbel karakter: aan de ene kant ervaar je
op een krachtige manier dat God aan het
werk is onder de Roma: mensen komen tot
geloof en worden gedoopt, gemeenten
groeien als kool, nieuwe gemeenten worden
gesticht; anderzijds kom je ook bittere
armoede tegen: mensen die in 19e eeuwse
plaggenhutten wonen (en blij zijn als ze de
winter overleefd hebben), geen werk hebben, in afval zoeken naar etensresten, kinderen die letterlijk omkomen van
honger of
door rattenbeten...

We ontmoetten een
oude weduwe in
Salacea (Roemenië),
de armste vrouw uit
het dorp, die zich
ontfermd had over
een meisje van
ongeveer zeven die
als klein baby’tje te
vondeling was gelegd.
Gelukkig komt dit meisje nu in aanmerking
voor een sponsorplan.
Ook waren we in Sacueni met een zigeunergemeenschap van zo’n 3.500 mensen, die
zo’n beetje op een vuilnisbelt woonden;
maar toen we met een aantal kinderen daar
gingen voetballen, werd de groep kinderen
steeds groter en was er dikke pret ondanks
de armoede.
Het is bijzonder indrukwekkend om niet
alleen God aan het werk te zien onder de
Roma, maar ook om Hem te ontmoeten in
hun gezichten, hun armoede, hun levens.
Stichting Eu-Roma organiseert regelmatig dit
soort reizen; mocht u eens mee willen, dan
kunt u zich wenden tot Peter Timmerman.
Huis
Een les in nederigheid en afhankelijkheid was
het feit dat op de dag dat Hessel vertrokken
was naar Hongarije de makelaar belde met
de mededeling dat er een kijker voor ons
huis in Winschoten zou komen - iemand uit
Hongarije nog wel! Op dit moment is nog
niet duidelijk of dit kijken ook kopen wordt;
we vertrouwen daarin op Gods leiding en op
Zijn timing. Dit blijft wel een punt van gebed
voor ons, en we zouden het erg fijn vinden

als u daarin met ons mee wilt (blijven)
bidden!
Hoekje van Gerrit en Lea
Lea vertelt: vorige week was mijn vader naar
Hongarije, we misten hem heel erg. Maar ik
heb wel mijn B-zwemdiploma gehaald. Dat
was wel leuk. En ik heb er weer een paar
tanden uit!
Ik heb een project in de klas over ‘de Lente’.
Gerrit vertelt: ik heb een
project over ‘Prehistorie,
Grieken & Romeinen’. En
binnenkort ga ik op
excursie naar de
hunebedden in Borger.
In de meivakantie gaan we
naar het Balatonmeer in
Hongarije. YES! Ik heb ook
een LEGO- schaakbord gemaakt!

Kinderen
De afgelopen periode heeft voor onszelf,
maar zeker ook voor de kinderen veel
onzekerheid gegeven: het niet kunnen
verhuizen in maart, onduidelijkheid over
onze toekomst, de verkoop van het huis etc.
We merken dat het hen alle vier elk op hun
eigen manier erg bezig houdt. Christy van
drie zei vorige week na een diepe zucht dat
ze heel graag naar
Hongarije wilde verhuizen. Toen ik vroeg
waarom zei ze: ‘dan
kan ik lekker weer met
mijn winkeltje spelen...’ Dit is namelijk
één van de dingen die
al ingepakt zijn. Ook
Gerrit zei pas dat hij

wel weer eens naar Hongarije wilde. We
proberen de kinderen hierin goed te begeleiden en ze persoonlijke aandacht te geven
zodat ze hun verhaal kwijt kunnen.
In de meivakantie zullen we als gezin naar
Hongarije gaan om er weer een keer met z’n
allen te zijn en ook om meer contacten te
leggen. We hebben de mogelijkheid gekregen om daar in een appartement te verblijven, waar we erg blij mee zijn! Het was vorig
jaar zomer de laatste keer dat we er met de
kinderen waren.
Gebedspunten:
- danken voor de goede reis naar Hongarije
van Hessel in april waarin hij bevestigd werd
in zijn roeping
- danken voor de vorming van ons TFT!
- bidden om vast vertrouwen in Gods leiding
in ons leven
- bidden voor de verkoop van het huis
- bidden voor de reis als gezin naar Hongarije
in de meivakantie
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ThuisFrontTeam
Binnen het TFT zijn we bezig te zoeken naar hoe we samen een team kunnen zijn en
merken we dat we gevormd worden in zendingsvisie. N.a.v. een uitnodiging van Margriet
Muurling die ons begeleidt is een deel van het TFT naar een TFT-dag van de Evang.
Zendingsalliantie geweest; dat was erg inspirerend! De fondsenwerving heeft een
stijgende lijn en we zitten inmiddels op 53%! Mocht u Hessel en Prisca willen uitnodigen
voor een presentatie in uw gemeente, neemt u dan gerust contact met hen op.

