
De Kapitein 
 

Op een zonovergoten donderdagmiddag staan 3 vrienden, Dennis Karel, Jan Labruyère en Hylke 

Hylkema op vliegveld Eindhoven om naar Hongarije af te reizen. Een unicum, een reis zonder  

“kapitein” Sam. Hij die steevast aan het roer stond en elke reis tot in de puntjes voorbereidde en 

uitdacht, is er niet meer bij. De bemanning staat er deze reis alléén voor.  

 

Ter compensatie van het grote gemis wordt besloten tot een gedegen voorbereiding. Eens in de 4 

weken een bijeenkomst om elkaars karakter en competenties beter te leren kennen en je aan de 

ander te smeden om op “het moment van de waarheid” als 1 lichaam te kunnen samenwerken.   

Soms stappen wij uit om te testen of wij ook daadwerkelijk tot samenwerking in staat zijn. Zo 

bezoeken wij op een avond een jong echtpaar om hen te bemoedigen door gebed en openbaring 

heen. Zelfs een zeildag wordt georganiseerd om te peilen of Jan en Dennis in staat zijn zich te 

onderwerpen aan de meest ervaren zeiler van het gezelschap. 😉 

Maar ondanks deze intensieve training benauwt ons het gevoel dat wij als “uitzendkrachten” vanuit 

Hogerhand niet reeds compleet voorzien zijn van tastbaar materiaal om door te geven.  

Immers wat hebben wij nu concreet in handen? Niets……toch? 

 

Dat Hongarije nou niet direct bekend staat om haar strakke planning en organisatie, wordt 

andermaal bevestigd. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat amper een week vóór vertrek ons een 

programma wordt toegezonden dat echter een ware uitputtingsslag beloofd te worden. Alle dagen 

bomvol samenkomsten die door ons geleid en ingevuld mogen worden met op de laatste dag zelfs 

nog een samenkomst in een gebouw die wij doorgaans angstvallig probeer te vermijden…….. de 

gevangenis! 

 

Tot overmaat van ramp heeft gastheer Norbert onder luid bazuingeschal de grote kerkelijke leiders 

uit de regio geïnformeerd dat een drietal “grote profeten uit het Westen” hun intrede gaan doen en 

dat iedere zichzelf respecterende leider er verstandig aan doet om deze unieke samenkomsten bij te 

wonen. Evident dat de verwachtingen torenhoog gespannen zijn.   

Ons eigen enthousiasme waar lange tijd ontegenzeggelijk sprake van was, wordt daarmee plots 

overschaduwd door pijntjes, kuchjes, knipperende oogjes en andere onwillekeurige zenuwtrekjes.  

Vanuit onze veilige boot kijken wij nog eens op het water en constateren dat de golven nu ineens wel 

èrg hoog lijken. En in de reflectie van het water zien we onszelf; een social worker, een sportleraar en 

een lasser. Géén ervaren rotten, géén doorgewinterde sprekers, géén hoog gerespecteerde profeten 

met internationale reputatie. Nee, 3 eenvoudige Zeeuwen waar de vette zeeklei vóór vertrek nog van 

de schoenen gebikt moet worden.    

Meer dan ooit raken wij ervan overtuigd dat God het is die het moet doen. Niet wij….. 

 

Onze geestelijke handen mogen dan leeg zijn, onze koffers zitten wel degelijk bomvol bagage. Jan 

heeft als “chef vluchtzaken” ons voorzien van een “premium pakket” waarbij extra handbagage mee 

genomen mag worden en daar bovenop nog eens 2 grote koffers. En dat alles voor slechts 5 

daagjes…… Zou toch ruim voldoende moeten zijn. 

Echter met de koffers op de weegschaal van de luchthaven slaat ons de schrik om het hart als één 

van de koffers vele kilo’s te zwaar blijkt te zijn. Zouden de 150 stroopwafels of de kilo-potten 

pindakaas ons de das hebben omgedaan?  Feit blijft dat wij terstond tot herverdeling over moeten 

gaan. De potten zelfgemaakte bramenjam voor de export moeten het daarmee ontgelden. 

 



De vlucht verloopt zonder calamiteiten en gastvrij worden wij ’s avonds ontvangen door Norbert en 

Szilvia en hun 2 zoons. Goulash eten bij Mercedes, de zus van Norbert wordt de eerste (maar zeker 

niet de laatste) wijziging in het programma. 

Die nacht slapen wij gebroederlijk in 1 kamer alwaar Dennis voor het eerst deelgenoot wordt van een 

ouverture die zijn weerga niet kent en haar vervolg kent in de daarop volgende nachten. De toon is 

gezet! 

 

Vrijdag:  

Om 7.00 uur ‘s morgens staat onze 

Nederlandse sportleraar op de 

tennisbaan, waar zijn rivalen, 

Norbert en Peter hem reeds na een 

uurtje spelen eerbiedig de bijnaam 

“Rafa” meegeven. 

Die ochtend start vervolgens onze 

bediening richting Norbert en Szilvia 

waarin wij dankzij Zijn Genade dit 

voorgangersechtpaar kunnen 

bemoedigen en sterken. 

’s Avonds de eerste echte vuurproef met een  “Prophetic Encouraging Meeting” waarin een tiental 

kerkelijke leiders acte de présence geven. En wederom is Hij het die ons rijkelijk voorziet van 

woorden, beelden en gebeden. 

 

Zaterdag:  

Al om 7.00 uur ’s morgens zitten wij knus met 7 man in een auto op weg naar Slowakije naar de 

zigeunergemeente van Gabor Szekeres. De man met de 

ontwapenende glimlach, overweldigende gastvrijheid en 

zéér gezalfde gitaarspel. Met de mond nog vol prut na een 

Turkse bak koffie stappen wij alweer in de auto op 

huisbezoek naar verschillende gemeenteleden alwaar wij 

opnieuw aangesproken worden om te profeteren, bidden, 

zingen en bemoedigen. 

Na een veel te copieuze maaltijd met een verjaardagstaart 

als dessert prepareren wij ons voor de dienst die ‘s 

middags om 17.00 uur zal plaatsvinden.   

Geïmponeerd raken wij van de mega-enthousiaste 

aanbidding waar een volk dat op het randje van het 

bestaansminimum leeft geheel uit hun dak gat gaat voor 

hun Heer. Als Dennis, die de boodschap zal delen, een 

oproep doet om de kinderen te zegenen, zien wij hoe minutieus de Heer puzzelstukjes aan elkaar legt 

als de microfoon van hand tot hand gaat en het ene beeld na het andere uitgesproken wordt.  

Het effect ijlt na want gedurende de dienst van ruim 2 uur blijft de immense kinderschare muisstil. 

Maar als aan het eind van de dienst onze stroopwafels op tafel komen is de “betovering” verbroken 

en vallen zij als een leger uitgehongerde wolven aan op deze Nederlandse specialiteit. 

  



Zondag:  

De meegenomen colbertjes en hagelwitte 

overhemden gaan aan. Gestart wordt in de kerk van 

Norbert in Nyiereghaza, waar ik spreek over het 

thema: Angst. Massaal wordt ingegaan op de 

uitnodiging voor gebed die daarop volgt.  

Wij delen cadeautjes rond met een symbolische 

betekenis, maar ook de snoepzakjes en stroopwafels 

vinden gretig aftrek.  

 

Het geplande bezoek die middag aan Toni en Piroska 

in Haiduhadhaz wordt geannuleerd. Hun moeilijke 

situatie laat dat niet toe. Maar een alternatief is snel 

gevonden door onze gastheer.  

 

 

In Laskod, op 2 uur rijden is een samenkomst 

waar een aantal prominente kerkleiders 

waaronder de mentor van Norbert, aanwezig zal 

zijn. Uiteraard wordt het ons vergund aldaar 

vrijuit te spreken. Nadat Jan, Dennis en ik 

woorden gedeeld hebben en een zeer bevlogen 

spreker een geïnspireerde boodschap brengt, 

worden tafels naar binnen gebracht en volgt een 

voortreffelijke maaltijd voor een 30-tal 

genodigden, waaronder wij. De mentor van 

Norbert, pastor van een grote kerk in Debrecen, 

bevraagt ons op onze profetische visie voor zijn 

regio. De hemel zij dank dat ik pal vóór vertrek 

een beeld hierover ontvangen heb waarna een 

uitnodiging volgt om het jaar daarop te spreken in 

zijn kerk. Nieuwe deuren worden geopend…….. 

 

Maandag  

Norbert haalt ons ’s morgens op en in zijn huis bidden en profeteren over het leven van zijn 2 zoons, 

Adam en Peter. Beiden worden gegrepen door de woorden die over hen uitgesproken worden. 

Daarop vertrekken wij via een bidstond in de kerk naar de gevangenis van deze grote stad. 

Als je ervaart hoe moeilijk het is om zo’n gevangenis binnen te komen vraag je je af hoe moeilijk het 

wel niet moet zijn om er ook weer uit te komen. Terwijl wij op een getraliede binnenplaats staan te 

wachten op een sleutelfiguur zien wij een onheilspellend getatoeëerde “zware jongen” naar binnen 

gebracht worden. Het angstzweet breekt mij uit en ik bid een stil gebed; Heer, laat er straks 

ruimschoots voldoende bewaking aanwezig zijn. 

Binnen in de kerkzaal van dit troosteloze gebouw vernemen wij dat de plannen gewijzigd zijn en onze 

groep slechts 30 minuten ter beschikking heeft in plaats van een klokuur. Als de eerste gevangenen 

binnen komen denk ik “het hadden leerlingen van mij kunnen zijn” maar vlot hierna verschijnen 2 



“klerenkasten met stierennekken” die recht op mij afstappen en ik leg mij erbij neer dat mijn laatste 

uurtje geslagen heeft. Maar de hand die naar mij uitgestoken wordt blijkt niet om te verwurgen, 

maar te begroeten! Blij dat ik mijn hand ook weer terug krijg, houd ik beide mannen tijdens de 

zangdienst scherp in de gaten, maar verwonder mij erover dat uitgerekend zij met een 

ontwapenende lach op het gezicht aan het klappen en zingen zijn.  

In 30 minuten tijd doet God een wonder; Hij zet de tijd stil waarmee zowel een zangdienst als de 

boodschap van maar liefst 3 Nederlandse sprekers neer gelegd kunnen worden.       

We rijden door naar Mercedes die een leven in gevangenschap leidt met haar 2 autistische kinderen 

en wij bidden en profeteren over haar leven een boodschap van ruimte en bevrijding. 

Die avond trakteren wij als “laatste avondmaal” een aantal genodigden op pizza en ijs en hebben 

mooie en waardevolle gesprekken met elkaar, waarin onze vriendschap bekrachtigd wordt. 
 

Dinsdag:   

Om 8.00 uur zitten wij aan tafel met Norbert, Szilvia, 

Adam, Peter en Lazci en delen wij na een traditionele 

Lecso maaltijd als ontbijt cadeautjes rond waarna de 

laatste rit naar Debrecen airport een feit is. 
 

Thuis:  

En dan ben je ineens weer thuis en heb je het gered, zèlfs 

zònder Sam! Maar ik realiseer mij dat het uiteindelijk niet 

Sam was die jarenlang de kapitein was, maar iemand die 

wolken, golven en wind in Zijn hand hield. Die al die tijd 

het schip bestuurde langs zandbanken en rotspartijen. 

Door deze reis heen heb ik, geheel tegen mijn eigen aard in, mijn nek uitgestoken, risico’s genomen, 

mij vastgeklampt aan Hem en uitgeschreeuwd: Heer, red mij!  

En daarop heeft Hij mijn kinderlijke afhankelijkheid gezien en mij gered. Gered van een afgang.  

Maar nu mijn vertrouwen gegroeid is neem ik mij plechtig voor dit leven in afhankelijkheid ook hier 

in Nederland te continueren. Hem als de wolk te beschouwen waar ik in vertrouwen achteraan loop. 

Maar…….in no-time zit ik alweer gevangen in mijn eigen gecontroleerde leventje waarin ik het roer 

uit Zijn handen gris en Hem op het achterschip plaats als reddingsboei in geval van schipbreuk. 

Hoe kan dat nou? Hoe kan ik zo snel alweer afglijden in mijn geloof en vertrouwen?  

Het verhaal van de rijke jongeling komt in mijn gedachten.  

Verkoop alles wat je hebt, geef de opbrengst aan de armen en volg Mij. 

En dan loop ook ik als rijke “jongeling” weg in diepe teleurstelling en met tranen in de ogen.  

Maar desondanks, méér dan ooit besef ik dat ons werk in Hongarije Zijn werk is geweest…... 
 

Dankwoord: 

Een ieder die door gebed of gift het werk van SomeOneElse gesteund heeft willen wij heel hartelijk 

danken. De gebeden zijn van onschatbare waarde gebleken. De ontvangen giften zijn rechtstreeks 

overgemaakt naar de bediening van Norbert en Szilvia en worden aldaar onder andere dankbaar 

gebruikt voor zowel christelijke kinderkampen als hun missionaire werk in Slowakije.   
 

De Stichting SomeOneElse Ministries is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

Uw giften voor het werk van onze stichting zijn daarmee dus fiscaal aftrekbaar.  

Van harte bevelen wij het werk van onze stichting bij u aan. 

ING-bankrekening: NL14INGB0003592357 t.n.v. Stichting SomeOneElse Ministries te Vlissingen. 

Email: info@someoneelse.nl     Website: www.someoneelse.nl 
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