
Beste donateurs en vrienden van SomeOneElse Ministries, 

 

In de laatst verzonden Nieuwsbrief heb ik de moeilijke situatie van Sam en Els beschreven.  

Alle gebeden van de vele oprecht betrokkenen ten spijt, is op 9 april 2019 onze zeer geliefde vriend 

Sam Peene op 62-jarige leeftijd overleden ten gevolge van een hersentumor. 

 

De herdenkingsdienst in de Beréa Gemeente in Vlissingen was overweldigend, zowel qua aantal 

belangstellenden als qua inhoud van de samenkomst. Grote impact hadden de kinderen die allen een 

heel persoonlijk eigen bijdrage leverden waarmee een helder beeld getoond werd hoe verrassend en 

kleurrijk Sam is geweest en hoe diep zijn band met Els en zijn geliefde kinderen reikte. 

 

De ter aarde bestelling vond plaats 

in een blakende zon op de nabij 

gelegen Algemene begraafplaats in 

Vlissingen.  

Vermeldenswaard was de 

aanwezigheid van een Hongarije-

delegatie die een 17-uur durende 

autorit naar Vlissingen had 

ondernomen. De geestelijke leiders 

Norbert, Szilvia, Toni en Piroska 

toonden daarmee hun grote 

waardering en erkentelijkheid naar 

Sam, het boegbeeld van 

SomeOneElse Ministries.  

 

De trouw van Sam werd herhaaldelijk genoemd. Hij die 10 jaar lang meerdere malen per jaar, alléen 

of samen met Els het verre Hongarije bezocht om daar te delen van wat God in zijn hart had gelegd.  

Sam, de pionier, de visionair die soms ongebruikelijke dingen ondernam en grenzen voorbij ging waar 

anderen bleven staan. Hoewel deze unieke persoonlijkheid niet meer onder ons is, zal hij zonder 

enige twijfel voortleven in de harten van velen. 

 

Uw niet-aflatende gebed wordt gevraagd voor Els, die met ongekende trouw en passie Sam tot het 

laatst met grote liefde heeft verzorgd. Els mag dan zelfs op dit moment nog van een haar 

kenmerkende nuchterheid getuigen, maar de leegte na deze zéér intensieve tijd moet dagelijks 

voelbaar zijn in het huis waar een mens ontbreekt, een stem wordt gemist, een geliefde vertrokken is 

naar een wereld die zo dichtbij en tegelijk zo onbereikbaar ver weg is.  

Kinderen die dagelijks in wisseldienst langs kwamen, hebben zo goed en zo kwaad als het gaat hun 

voormalige taken in werk, relatie, in vader- of moederschap, weer opgepakt. Ook naar deze “golden 

kids” die zo rondom hun ouders hebben gestaan en ondersteund hebben in het ziekteproces, wil ik 

uw gebeden van harte aanbevelen. 

 

Een nieuwe reis: 

Het is vreemd, zelfs onwezenlijk om bezig te zijn met een nieuwe zendingsreis naar Hongarije nu de 

kapitein van het schip ontbreekt. Hij die er altijd bij was en alles tot in de puntjes regelde, ook al liep 

het in een wat minder georganiseerd land als Hongarije soms “net ff anders”. Nu moeten wij zèlf 

contacten leggen, afspraken maken, de vlucht, tickets, bagage, programma regelen etcetera.  

Onwillekeurig heb ik soms de neiging om te denken; ik zal het Sam even vragen……. 

 



Jan Labruyere, Dennis Karel en ik hebben ons voorgenomen deze reis in eerste instantie te 

ondernemen als een eerbetoon aan Sam. In die zin zal Sam nog volop deel gaan uitmaken van deze 

reis. Daarnaast willen wij onze harten ruim openstellen om van God te horen wat wij mogen 

betekenen. 

Ter voorbereiding zijn wij reeds een aantal avonden samen gekomen om met elkaar te eten, spreken 

en bidden om zodoende afgestemd te raken en als een hecht team te kunnen functioneren.  

Wij hebben oog voor datgene wat God als specifieke talenten in ons hart gelegd heeft en willen met 

die talenten woekeren en zien hoe Hij de verschillende persoonlijkheden gaat samensmeden tot een 

lichaam dat bedoeld is om samen te werken en in beweging te komen.  

Vertrouwende op Hem kijken wij met verwachting uit naar de tijd die komen gaat.   

 

Steun: 

Sam mocht zich in de tijd van zijn zendingsreizen gelukkig prijzen dat dat hij steun ondervond van 

vrienden op zowel geestelijk als financieel gebied. Daarentegen kon hij het soms ook moeilijk hebben 

als de investering die hij deed niet op waarde werd geschat en hij zich alleen voelde staan.  

Maar het heeft hem nooit belet om door te gaan met het werk waar de Heer hem toe geroepen had.  

Vele zendelingen vanuit alle windstreken hebben Hongarije bezocht maar het aandeel dat trouw 

bleef komen was beperkt. Sam behoorde tot die selecte groep, wat maakte dat hij hoog aanzien 

genoot en gewaardeerd werd als een koning, een afgezant van de Allerhoogste.   

 

Evenals Sam willen wij als nieuwe delegatie ons ook niet laten beletten door het al dan niet 

ontvangen van steun voor onze reis die inmiddels geboekt staat in de week van 11 t/m 16 juli 2019.   

Maar de eerlijkheid gebied ons te zeggen dat wij uw steun enorm zouden waarderen.    

Uw gebed om oren die horen naar Zijn Stem, om richting en koersbepaling, om innerlijke rust en 

vrede, om het spreken van de juiste woorden met de juiste toon en bovenal het tonen van een hart 

dat warm klopt naar een volk in nood.   

Ook vragen wij uw gebed voor de toekomst en voortbestaan van de Stichting SomeOneElse 

Ministries, nu zij haar oprichter en stuwende kracht moet missen.    

  

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.  
Voor de reis in juli kunnen wij uw gift uitermate goed gebruiken om te delen in een land waar 
velen zo moeten vechten om te overleven. Van harte bevelen wij het werk bij u aan. 
ING-bankrekening: NL14INGB0003592357 t.n.v. Stichting SomeOneElse Ministries te Vlissingen. 

 

Dankwoord: 

Opnieuw wil ik, mede namens Els, iedereen hartelijk danken die op enigerlei wijze betrokkenheid 

heeft getoond heeft in de afgelopen periode. De vele blijken van medeleven zijn als een warme 

deken ervaren. Het door mij geschreven gedicht ten tijde van Sam’s overlijden voeg ik als bijlage toe.  

 

Met vriendelijke groet, Hylke Hylkema 

 

Stichting SomeOneElse Ministries 

Prattenburg 10 
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