
 

Dit is de 28e nieuwsbrief van de familie Keuter over hun zendingswerk onder Roma in Hongarije 

   

De eerste paar maanden van het nieuwe jaar zijn omgevlogen! We hebben de afgelopen tijd veel 

gereisd, veel wintervirussen afgewerkt, zoals waarschijnlijk velen; maar ook veel zegeningen 

meegemaakt. Leest u maar mee! 

KCA 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen is Hessels betrokkenheid bij het 

zendingswerk van KCA (in het Engels: Christian Gypsymission Foundation) sterk uitgebreid 

sinds begin dit jaar: twee dagen in de week gaat hij naar After School Programma's in twee 

dorpen waar hij Engelse les geeft aan de kinderen. Daarna geeft hij op diezelfde dagen 

Bijbelstudies in twee gemeenten. Op zondagen gaat hij regelmatig voor in één van de gemeenten 

binnen dit netwerk. Ook heeft KCA hem van een auto voorzien om dit allemaal te kunnen 

bereizen. We zijn dankbaar voor Gods voorziening hierin! Ook omdat het werk dat Hessel voor 

KCA doet mooi aansluit bij zijn gaven. 

Vanwege de vele connecties die KCA in Nederland heeft, is Hessel in februari een week met de 

directeur daar op bezoek geweest bij kerken, scholen en sponsors. Hessel heeft veel vertaald en 

heeft door deze reis de organisatie meer van binnenuit leren kennen. Half april zal hij bovendien 

met een aantal voorgangers uit Roemenië de ondersteunende kerk in Nederland bezoeken. 

  

CHE 

De CHE projecten in de omgeving van Kisvárda (noordoost-Hongarije) zijn op een erg laag pitje 

komen te staan. Hessel had vorig jaar al besloten dat hij nog maar eens per maand die kant op 

zou gaan in plaats van wekelijks; dat betekende dat zijn collega die daar woont meer 

verantwoordelijkheid zou krijgen voor de projecten. Maar die heeft nu besloten elders in het land 

een baan aan te nemen, zodat de CHE-projecten in zijn regio nu stil liggen. Het is jammer om te 

zien dat een jarenlange investering op die manier verloren lijkt te gaan. Maar ons gebed is dat 

God de zaadjes zal laten ontkiemen die geplant zijn bij de mensen met wie we gewerkt hebben 

en hun levens verandert. 



Ook in het dorp Bököny is er een CHE-project. In april zal er weer een CHE training 

plaatsvinden, waar we ook graag iemand uit deze gemeenschap naar toe hadden willen laten 

gaan. Het doel van zo'n training is dat de deelnemers toegerust worden om zelf een project in 

hun gemeenschap op te zetten dat leidt tot geestelijke en materiële ontwikkeling van 

mensenlevens. Op een wonderlijke manier heeft God ons al van middelen voorzien om voor 

deze persoon de deelname aan deze training te bekostigen. Helaas heeft hij onlangs zijn been 

gebroken en kan hij pas een volgende keer meedoen. 

Toerusting en preventie 

Prisca volgde in maart een training bij “Raise Up” in Nederland. Raise Up is een organisatie op 

het gebied van weerbaarheid, preventie en pastoraat aan kinderen en jongeren. Door het geven 

van trainingen en het delen van kennis en materialen willen ze een beweging op gang brengen 

van mensen die vanuit Gods liefde en Zijn Woord de volgende generatie sterk maken. Prisca 

volgde de training “Onweerstaanbaar” omdat we deze met een team ook naar het Hongaars gaan 

vertalen. De op de Bijbel gebaseerde training is voor mensen die met jongeren werken en ze een 

bijbelse basis mee willen geven op het gebied van relaties en seksualiteit. We zijn erg 

enthousiast en hopen het team van Raise Up in mei ook in Hongarije te ontmoeten. Nieuwsgierig 

geworden? Kijk eens op hun site www.raiseup.nl 

Een andere mooie reden waarom Prisca in Nederland was, was het 50-jarig huwelijksjubileum 

van haar ouders en het 25-jarig huwelijksjubileum van haar zus en zwager. Erg fijn om daar bij 

te kunnen zijn. 

Begin mei hopen we een midweek met de familie van Prisca bij elkaar te zijn in Duitsland om 

het 50-jarig huwelijksjubileum van haar ouders te vieren. Een bijzondere mijlpaal, zeker hier in 

Hongarije, waarvoor de kinderen dan ook zonder meer een week vrij konden krijgen. 

   

Gezin 

Gerrit is op zijn school toegelaten voor de International Bachelor klas. Zijn lessen zullen na de 

zomer dan allemaal in het Engels zijn. Hij krijgt over twee jaar dan een internationaal diploma 

https://www.raiseup.nl/


zodat hij ook in andere landen kan studeren. Hij is 17 geworden en begonnen met zijn rijbewijs. 

Op de foto hielp hij mee bij Dorcas om de camping klaar te maken voor het nieuwe seizoen. 

Lea is achtste klasser dit jaar en dat is een belangrijk jaar in Hongarije. Ze moet een 

vervolgschool kiezen en voor het eerst is er de mogelijkheid om op dezelfde school te blijven 

omdat die vanaf nu ook verder gaat als middelbare school. We hebben samen besloten dat dit 

voor haar een goede plek is en dat maakte de achtste klas een stuk meer ontspannen. Ze hoefde 

de landelijke toets niet te doen maar heeft nog wel een jaarwerkstuk dat ze moet presenteren. 

Febe groeide enorm dit jaar en is blij dat ze ook eindelijk zo lang is als haar moeder. Ze heeft 

veel plezier op school. 

Christy heeft een moeilijke periode gehad omdat het niet zo goed met haar ging. We besloten 

haar van school te laten veranderen en dat gaat goed. Een kleinere klas en geen oudere kinderen 

op school lijkt goed voor haar te zijn en ze geniet van de cijfers die ze nu krijgt. Op de vorige 

school was dat niet zo. 3 maart werd Christy tien jaar en bad ze om sneeuw op haar verjaardag, 

dat werd een dik pak, zie foto. 

 

We vinden het altijd fijn om de reacties te lezen die we op onze nieuwsbrief krijgen en zijn 

dankbaar voor uw/ jouw betrokkenheid bij ons werk en leven in Hongarije. In de zomer is er 

weer een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten tijdens onze presentaties begin juli. We zullen de 

exacte tijd en plaats t.z.t. op onze website plaatsen. Blijft u voor ons bidden?  



 

Colofon 

Hessel en Prisca Keuter 

Gerrit, Lea, Febe en Christy 

4271 Mikepércs 

Irinyi utca 10 

Hongarije 

E-mail: hp.keuter@gmail.com of prisca.keuter@gmail.com 

 

Website: www.familiekeuter.nl 

 

Giften zijn welkom op rek.nr. NL73RABO0123786940 

t.n.v. Chr. geref. kerk Zuidlaren 

o.v.v. Roma zending familie Keuter. 

Contactpersoon ThuisFrontTeam: 

Janny Huizenga, tft@familiekeuter.nl 
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