
Letter of Recommendation 

 
Een samenvatting van de brief die Norbert heeft geschreven aan de kerkleiders van de 3 

zendelingen (Jan Labruyere, Dennis Karel en Hylke Hylkema). 

 

 
 

door:   Norbert Zink (pastor van International House of Prayer Mission Church) 

bewerkt door:  Hylke Hylkema 

 

Mijn grote dankbaarheid gaat uit naar het werk dat Sam en Els gestart zijn in Hongarije en dat, 

ondanks het overlijden van Sam in april van dit jaar, verder gecontinueerd wordt.  

Natuurlijk was de bediening ditmaal anders dan voorheen omdat de samenstelling van de groep 

anders was, maar ongewijzigd blijft de verbinding en relatie die destijds tot stand is gebracht. 

Diverse kerken en voorgangers heb ik deelgenoot gemaakt van de wijze waarop de Geest werkt door 

Hylke, Jan en Dennis en ik ben blij dat velen in Holland gebeden hebben voor deze 3 mannen in hun 

missie. 

 

Ik ben dankbaar dat Hylke het initiatief heeft genomen om deze reis te organiseren, het roer op te 

pakken als kapitein op het schip en tegelijkertijd zich als dienaar op te stellen.   

Jan is hier al vaker geweest en het is goed dat hij ook ingestapt is. Ooit heeft hij zich tijdens een 

Project week fysiek laten zien als een bekwame arbeider en bouwer, echter ditmaal als bouwer van 

Liefde aan het geestelijk huis.   

Dennis was een nieuw lid en toonde zich 100% geschikt voor het team.  

Hij betoonde zich een groot ambassadeur van de Nederlandse kerk. 

Dit drietal werkt uitstekend samen in respect, liefde en eenheid.  

Een grote mate aan liefde straalde van hen uit naar ons en de mensen hier.  

Zij toonden respect voor de Hongaarse kerk en haar voorgangers. 

 

God gebruikt Hylke, Jan en Dennis in de Nieuw Testamentische profetische bediening. 

Hoewel het werkschema hier heel intens was, namen zij het zoals het kwam. 

Een greep uit hun bediening:  

- Profeteren en bidden voor een niet-gelovig familielid van mij waarmee zij voor hen een 

levende getuigenis zijn geweest.  

- Het neerleggen van bijzonder accurate en bemoedigende profetieën over het leven van mijn 

vrouw, mijn kinderen en mijzelf.  



- Het delen van diverse bemoedigende profetieën en boodschappen in mijn eigen kerk. Vanuit 

gemeenteleden en leiders werden zij geprezen om hun nederigheid, vriendelijkheid en liefde 

en toonden zij zich ware instrumenten in God’s hand. 

- Het bemoedigen van mensen in hun thuissituatie op een van onze missievelden in Slowakije.  

- De kinderen centraal stellen, bemoedigen en zegenen. 

- De ouderen uitnodigen om te worden vervuld met de Heilige Geest. 

- Het ronddelen van cadeautjes met een profetische betekenis. 

- Persoonlijke getuigenissen delen en heel persoonlijk met mensen bidden.  

- Het afgeven van een profetische visie voor de regio waarmee indruk is nagelaten op mijn 

mentor, een voorganger uit Debrecen. 

- Het in de gevangenis leiden van gedetineerden tot de Heer.  

 

Prijs de Heer! Ik ben, ondanks onze culturele verschillen, dankbaar met hen te hebben mogen 

samenwerken in broederschap en vriendschap. Zoals in het Woord staat in 1 Cor. 12:12:  

 

Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft,  

en al de leden van het lichaam,  

hoe vele ook,  

één lichaam vormen,  

zo ook Christus; 

 

een broederlijke groet, 

 

Norbert Zink. 

  

 


