
 

Nieuwsbrief SomeOneElse Ministries  

 
Het jaar 2019 is voorbij. Een veelbewogen jaar waarin grote vreugde maar ook intens verdriet elkaar 

hebben afgewisseld. Een jaar waarin de strijd tegen een hersentumor zich voortzette en wij 

uiteindelijk afscheid hebben moeten nemen van onze voorzitter en goede vriend, Sam Peene.  

Aanhoudende en vurige gebeden ten spijt hebben niet kunnen voorkomen dat Sam op 9 april van dit 

jaar overleed. Een immens verlies voor Els, de levenspartner die meer dan 40 jaar met hem getrouwd 

was, maar ook een krater achterlatend bij de Stichting.  

Hoe verder te gaan nu zowel pionier als boegbeeld van de groep niet langer onder ons was? 

 

Uit het dal: 

Niemand die het wist. Niemand die spontaan op stond om de leiding van dit werk op zich te nemen. 

Niemand die heldere visie had voor een nieuwe toekomst. 

Op zulke momenten realiseer je je pas hoe bevoorrecht je bent dat je een Vader hebt die het wèl 

weet, die Zijn verantwoordelijkheid oppakt en jou aan de hand meeneemt een nieuwe toekomst 

tegemoet. 

Vanaf januari deed Hij een verlangen in mij groeien om als eerbetoon aan Sam een zendingsreis naar 

Hongarije te maken. Hetzelfde deed Hij met Jan en Dennis. En met die stuwende kracht op de 

achtergrond stapten wij in juli 2019 in een vliegtuig richting Debrecen, Hongarije.   

Het werd niet, zoals vooraf werd aangenomen, een soort “laatste zendingsreis” waarmee wij ons in 

dit avontuur stortten.  

De geestelijke honger van het volk, de gastvrijheid, de verbondenheid en de wonderbare kracht van 

de Vader die door ons heen werkte, liet ook onze eigen honger naar “meer van Hem” groeien.   

Ons aanvankelijk nog oppervlakkige gevoel van verbondenheid met Hongarije werd verdiept.  

En door periodiek contact met Norbert via Messenger werd die band alleen maar verder versterkt.  

 

Situatie Hongarije: 

Na een zeer intensieve periode rondom Kerst en 

Oud en Nieuw zijn Norbert en Szilvia het nieuwe 

jaar begonnen met een vastenperiode om nieuwe 

richtlijnen te ontvangen voor 2020.  

In deze gebedsperiode is ook ruime aandacht 

besteed aan het bidden voor een gebedsruimte 

waar zij als gemeente dagelijks gebruik van 

zouden kunnen maken.  

Daarnaast zijn zij in gebed volop bezig geweest 

met de profetieën die wij afgelopen zomer op hun 

leven mochten leggen.  

 

SomeOneElse Ministries 15 jaar: 

Om deze tomeloos harde werkers een korte tijd van rust te geven kwam bij ons bestuur het plan op 

om hen uit te nodigen naar Nederland. Een plan dat uitstekend past binnen een viering van het 

inmiddels 15-jarige bestaan van SomeOneElse Ministries. In de maand mei zal een informatie- en 

ontmoetingsdag met onze sponsoren en andere belangstellenden op het programma staan.  

Wij zullen u in april verder informeren en hopen dan velen van u te mogen ontmoeten. 

   



Toekomstplannen 

Bemoedigend was het om het enthousiasme te zien tijdens de presentatie van onze laatste 

zendingsreis naar Hongarije waar mensen geraakt werden door het werk van de stichting en tevens  

spontaan stemmen opgingen van mensen die zich aanboden om in de toekomst mee te gaan.  

Een signaal dat in lijn ligt met onze wens, dat er uiteindelijk verschillende groepen, met geheel eigen 

kleur en kwaliteiten uit zullen gaan om iets van God’s Koninkrijk te laten zien.  

 

Ook geloven wij dat het gebied vergroot zal worden waar wij actief zullen zijn en wellicht zelfs niet 

beperkt zal blijven tot de landen Hongarije en Slowakije. Zo hebben wij bij onze laatste reis ervaren 

dat er nieuwe deuren zijn geopend.  

Niet dat wij vervuld met trots de gedachte hebben dat wij op de oosterse landen vóór lopen in ons 

geloof en zij van ons kunnen leren. Sterker nog, door de ontberingen heen die christenen aldaar 

moeten overwinnen, kun je na een zendingsreis zelfs met het gevoel terugkeren dat jij als 

“hulpverlener” meer ontvangen hebt dan weg hebt kunnen geven.  

Maar onmiskenbaar wordt de komst van westerse christenen als een enorme eer en stimulans 

beschouwd voor een volk dat veelal onder de druk van armoede hun geloof probeert te behouden.  

En dus wordt je als koningen binnen gehaald, je woorden als het ware geïnhaleerd en wordt je 

gedwongen je plaats in te nemen die God voor je heeft bereid.  

Zo wordt je rijkelijk gezegend terwijl je op jouw beurt anderen zegent. 

Een wonderbare uitwisseling! 

 

Wij zijn enthousiast voor 2020 in de wetenschap een God te hebben die ons zal leiden naar de 

plaatsen waar wij moeten gaan.  

En wij hopen dat ook u allen enthousiast zult zijn en reikhalzend zult uitkijken naar wat God in uw 

leven gaat doen in dit nieuwe jaar. 

 

Mede namens Els, Jan en Henk heel veel zegen en een hartelijke groet, 

 

Hylke. 

 

 

Dankwoord: 

Uit de grond van ons hart willen wij een ieder die door gebed of gift het werk van SomeOneElse in 

2019 gesteund heeft heel hartelijk danken. Zowel uw gebeden als giften zijn in 2019 van onschatbare 

waarde gebleken. Een groot deel van de ontvangen giften zijn rechtstreeks overgemaakt naar de 

bediening van Norbert en Szilvia en worden daar volledig gebruikt voor hun missionaire werk in 

zowel Hongarije als Slowakije. Wij hopen daarom dat u ook in 2020 het werk wilt blijven 

ondersteunen.  

 

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. 

Website: www.someoneelse.nl 

Email: info@someoneelse.nl      
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