
Beste donateurs en vrienden van SomeOneElse Ministries, 

 

 

Het was Sam’s goede gewoonte jaarlijks een verslag te doen rondgaan over alle wederwaardigheden 

van de stichting en haar activiteiten in het afgelopen jaar.  

Omdat ziekte het Sam als voorzitter onmogelijk maakt zijn vaste taken uit te voeren, neemt 

ondergetekende als bestuurslid deze taak tijdelijk over.  

 

Situatie Sam: 

Ditmaal helaas geen lezenswaardig epistel doorspekt met allerlei mooie avontuurlijke verhalen over 

zendingsreizen.  Immers het zal u allen vermoedelijk bekend zijn hoe de ontwikkelingen zijn m.b.t. de 

reeds in 2016 geconstateerde hersentumor. Na de zeer langdurige operatie waar Sam boven alle 

verwachting goed uit kwam, werd zijn behandeling voortgezet met chemokuren waar zijn lichaam 

lange tijd opvallend goed op reageerde, zelfs tot de 2e helft van 2018. Daarna bleek zijn lichaam de 

chemo niet meer aan te kunnen en werd de curatieve zorg omgezet naar palliatieve zorg.  

 

Sam verblijft thuis en ligt al geruime tijd hele dagen op bed. Hij slaapt veel en zijn spreken is beperkt 

tot een of enkele woorden. Zijn ogen zijn dikwijls gesloten, zelfs als bezoek langskomt. Dit betekent 

overigens niet dat de woorden van de bezoeker hem ontgaan. Hij luistert wel degelijk en is dankbaar. 

Rust en vrede kenmerken de sfeer in huis, zowel bij Sam als bij Els.  

Els verzorgt Sam en ontvangt daarin gelukkig ook hulp.  

Regelmatig is er bezoek waarin gebed een belangrijk aandeel vormt.  

Els geeft aan kracht voor elke dag te ontvangen en leeft bij de dag. 

 

Hoe verder met de Stichting? 

Mede op voorspraak van Sam hebben wij als bestuur met elkaar gesproken hoe wij verder kunnen 

met de Stichting en hoe een nieuwe taakverdeling eruit zou kunnen zien. Wij hebben daar geen 

beslissing in genomen omdat de situatie onzeker is en wij niet weten wat de toekomst gaat brengen.  

Als er helderheid komt zullen wij naar bevinding van zaken handelen. Tot die tijd zal de stichting haar 

activiteiten in aangepaste vorm voortzetten. Plannen voor een nieuwe reis naar Hongarije liggen er. 

 

 



Financiën: 

Medisch gezien mogen “de kaarten geschud lijken”, wij echter geloven in een God van wonderen en 

blijven strijden voor een terugkeer van Sam als voorzitter van een werk dat Hij ooit begonnen is. 

Als bestuur willen wij een oproep doen om SomeOneElse financieel en geestelijk te blijven steunen!  

Er zijn mensen in Hongarije die afhankelijk zijn van deze steun.  

Het afgelopen jaar hebben we Norbert en Szilvia maandelijks financieel ondersteund. Zij doen 

gemeentewerk in Nyireghaza, Hajduhadhaz en in Slowakije en bezoekwerk in de gevangenis in 

Nyireghaza. We vinden het belangrijk dat dit werk voortgang vindt en willen hen ook in 2019 blijven 

ondersteunen. Ook geestelijk voelen we ons met hen verbonden. 

Het zijn mensen waar wij van zijn gaan houden en die net als wij kinderen van God zijn.  

Wij hopen hen niet in de kou te hoeven laten staan. 

 

De Stichting SomeOneElse Ministries is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling, wat 
inhoudt dat uw giften voor het werk van onze stichting fiscaal aftrekbaar zijn voor de 
inkomstenbelasting.  
Van harte bevelen wij het werk van onze stichting bij u aan. 
ING-bankrekening: NL14INGB0003592357 t.n.v. Stichting SomeOneElse Ministries te Vlissingen. 

 

 

Dankwoord: 

Tot slot wil ik namens Els iedereen hartelijk danken die in deze zeer emotionele tijd betrokkenheid 

getoond heeft door middel van bezoekjes, kaartjes, bloemetjes, telefoontjes, mailtjes, appjes, 

gebeden etc. 

Kinderen en aanhang van Els en Sam hebben een groot aandeel in de steun die Els ontvangt in deze 

kwetsbare tijd waarin heel veel op haar afkomt. Ook daar is zij bijzonder dankbaar voor. 

Echter u zult begrijpen dat wij grote waarde blijven toekennen aan uw aanhoudende gebeden voor 

Sam en Els. Dit wordt van harte bij u aanbevolen! 

 

 

Namens het voltallige bestuur,  

 

Hylke Hylkema 
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