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Een nieuwe reis: 

Twee jaar lang is het stil geweest. Corona heeft grote impact gehad op de mogelijkheden die er 

waren om Hongarije te bezoeken. Ook in de aanloop naar deze zomer was het lange tijd niet mogelijk 

om af te reizen vanwege de inreisbeperkingen die Hongarije oplegde aan bezoekers van het land. 

Uiteindelijk is er besloten om in de Herfstvakantie te gaan en ons niet afhankelijk op te stellen van de 

toestand in de wereld. Wij hebben geloof uitgesproken dat God ons een mogelijkheid gaat geven om 

het land binnen te komen. Als proclamatie zijn de tickets al besteld en zullen Jan, Dennis en 

ondergetekende van zaterdag 23 t/m donderdag 28 oktober in Hongarije zijn.  

Uw gebeden rondom deze reis worden zeer hartelijk aanbevolen!  

 

Vanuit het Bestuur: 

Bestuurslid Henk Steneker heeft te kennen gegeven dat hij overweegt de stichting te verlaten. 

Uitgebreid hebben wij als bestuur hierover gesproken en 

begrijpen volledig zijn overwegingen. Immers soms moet 

je snijden in je takenpakket om weer volledige focus te 

kunnen hebben op datgene waar de Heer je werkelijk toe 

geroepen heeft. De waarheid gebied ons echter te zeggen 

dat wij de mens Henk en zijn grote kwaliteiten op gebied 

van aanbidding, techniek en boekhouding enorm zouden 

missen. Goed om te ontdekken dat de stille krachten 

achter de schermen die vrijwel nooit “de schijnwerpers en 

het applaus” op zich gericht krijgen, zó verschrikkelijk 

waardevol zijn.  Gelukkig is het nog niet zover. Henk zal in 

Januari zijn definitieve beslissing kenbaar maken. Gebed 

van u als lezer om wijsheid hierin is zeer welkom!   

  

Ontwikkelingen Nyireghaza 

Ook Norbert en Szilvia hebben te kampen gehad met de beperkingen a.g.v. Covid-19. Zo heeft hij 

meer moeite moeten doen om Slowakije binnen te komen en de contacten met de uiterst 

sympathieke voorganger Gábor Szekeres van een zigeunergemeente aldaar te kunnen aanhouden. 

 

Maar alle samenkomsten zijn fysiek door gegaan. Daarnaast 

werden zij die zich kwetsbaar voelden in de gelegenheid gesteld 

de dienst online te volgen. 

Nu de beperkingen grotendeels opgeheven zijn is het, evenals bij 

ons in Nederland, een sport om de kijkers op afstand weer fysiek 

te laten deelnemen in het gebouw.  

Kleine jongens worden groot. Jongste zoon Peter heeft zijn 

opleiding in de toeristische sector afgerond en heeft sinds kort 

een baan. Vanaf het voorjaar heeft hij een vriendin, Noémi Kiraly, 

die inmiddels al zo’n deel uitmaakt van de familie dat het stel 

trouwplannen heeft voor de toekomst. Mooi om te zien dat 

Noémi sinds kort deel uitmaakt van het aanbiddingsteam waarin 

zij keyboard speelt.   

   



Kinderzomerkampen:  

Ook dit jaar hebben Norbert en Szilvia in zowel hun eigen stad als in Slowakije kinderkampen 

opgezet. Het aantal deelnemers overtrof in grote mate de edities van de afgelopen 2 jaar. Prachtig 

om te zien dat kinderen inmiddels een jaar lang naar deze geweldige kampen uitkijken.   

 
 

Vakantie: 

Een voorgangersechtpaar dat al decennia actief is, altijd klaar moet staan voor een ieder die het 

moeilijk heeft en het woord “vakantie” niet meer in het vocabulaire heeft staan, verdient rust. 

Om die reden hebben wij als bestuur besloten een gift te doen om het gezin van Norbert en Szilvia in 

de gelegenheid te stellen op vakantie te gaan. Uitermate dankbaar is dit in ontvangst genomen. Zij 

hebben een heerlijke week in Roemenië in de prachtige streek Transsylvanië doorgebracht en zijn 

voldaan, opgeladen en verkwikt weer terug gekeerd.  

 



Ontwikkelingen Haiduhadhaz 

Het doet ons uitermate goed te zien dat de zigeunergemeente in Haiduhadhaz weer aan het 

opbloeien is. Onlangs kwam ik een tweetal filmpjes onder ogen waarin pastor Toni Szilagyi voorgaat 

in een doopdienst van vele dopelingen. Het enthousiasme spat er opnieuw vanaf en het gebouw 

waar destijds ook Sam nog hard aan gebouwd heeft wordt weer volop gebruikt. 

Norbert en Szilvia en hun aanbiddingsteam vervullen met regelmaat medewerking aan deze 

spetterende samenkomsten. 

 

Hoe verder: 
Natuurlijk zijn wij blij dat wij opnieuw naar Hongarije kunnen gaan. Maar nog altijd zoeken wij naar 
de formatie van andere teams die uitgezonden zouden kunnen worden. Teams met een andere 
bediening zoals onderwijs, evangelisatie, geestelijke strijd, aanbidding, harten delen etc.  
Mocht u door deze Nieuwsbrief enthousiast zijn geraakt om ook te gaan delen in Hongarije van wat 
God in u gelegd heeft,  geef dit aan ons door! 
Wellicht staat u volgend jaar ook in dit land waar u gegarandeerd met open armen en als hoog 
geëerde gasten ontvangen zult worden. 
 
Dank voor de giften: 
Het blijft bijzonder dat, ondanks dat vele zaken in 2020 en 2021 tot stilstand zijn gekomen, de giften-
stroom naar SOEM allerminst is afgenomen. Integendeel! 
Onze dankbaarheid is groot! Zowel uw gebeden als giften zijn van grote waarde voor ons.  

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.  

Uit de grond van ons hart hopen wij dat u ook in 2021 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      

 

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

 

Hylke. 
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