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Een geslaagde Missie-reis: 

Jazeker, ons geloof is danig op de proef gesteld, maar de Heer is betrouwbaar gebleken! 

Binnen uiterst onzekere toekomstverwachtingen wat Corona-maatregelen betreft, hebben wij in de 

maand Augustus in geloof vliegtickets besteld voor Hongarije en ondanks stijgende cijfers hebben wij 

geproclameerd dat Hij een opening zou geven en ons stevig vastgeklemd aan ons geloof in Hem! En 

de Heer heeft dat geloof gezien en beloond!  

 

Voorafgaand aan de reis zijn wij binnen de eigen kerkelijke groeperingen middels profetie en gebed 

rijk gezegend! Er zijn Woorden gesproken dat, ondanks de twijfels over onze voorbereidingen, Hij de 

paden voor ons reeds gebaand had en Zijn plannen tot in de puntjes voorbereid waren!  

Een 4e Man zou ons vergezellen als een Gids op onze wegen!  

Zijn boodschap was helder: Ik ben mèt jullie, op al jullie wegen! 

Tijdens de reis hebben wij niet alleen Kracht ervaren maar ook de absolute zekerheid dat wij 

gezondenen, ja zelfs Herauten waren, in dienst van Hem! Wat een eer die ons ten deel viel! 

 

Zaterdag 23 oktober 

“Travel Light” bleek een begrip dat wij alleen kenden van “horen zeggen”. Bepakt met kleding voor 

een 40-jarige reis door de Sinaï, scheepsladingen stroopwafels, kilo-potten pindakaas, bonbons en 

een heuse amandel-Kerstkrans, bleek de weegschaal op Eindhoven Airport bijna te ontploffen onder 

onze last. Stringente ontmantelings-en herverdelings-acties waren het gevolg.  

Ondanks stralend Herfstweer werd vervolgens afgekondigd dat het toestel wegens “slecht weer” 

vertraging had. En tot overmaat van ramp kwam op het moment dat wij reeds weg getaxied waren 

een passagier tot de ontdekking dat hij er toch liever uit wilde (vliegangst/tandenborstel vergeten?)  

Ondanks deze in totaal 2 uur vertraging streken wij ’s avonds neer in “Laczi’s place” te Nyiregyháza.  

 

Zondag 24 oktober 

En dan kun je meteen volle bak er tegenaan. En 

alsof oude tijden herleven ga je als authentiek 

Christen plotseling weer tweemaal naar de kerk!  

’s Morgens in Nyíregyháza bij Norbert en Szilvia , 

’s middags om 16.00 uur in Hajdúhadház bij de 

zigeunergemeente van Toni en Piroska.  

 

Voor de ochtenddienst deelde ik een profetische 

boodschap over “Stemmen en de kunst van het 

gefocust blijven op Gods Stem”. Jan en Dennis 

volgden met persoonlijk profetische indrukken. 

 

Daarna door naar Hajdúhadház met onderweg een lunch in de vorm van broodjes Kebab.  

Waar de zeer op elkaar ingespeelde aanbiddings-groep van Norbert ’s morgens al hoge ogen 

scoorde, de overtreffende zangdienst in deze zigeunergemeente was met geen pen te beschrijven! 

Een enthousiasme zó aanstekelijk en zó intens dat ik mij genoodzaakt voelde een schietgebedje naar 

de Heer te doen dat Hij mijn oren zou beschermen tegen permanente gehoorschade.  



Dennis, voor wie deze gemeente geheel nieuw 

was, wist dankzij zijn imposante lengte hoog 

boven dit geluid uit te stijgen en Gods Stem 

alsnog te verstaan. Daarmee stak hij als 

nieuwkomer direct van wal en wist hij zijn plaats 

in te nemen. 

 

Een t-shirt met opschrift “Speak Hope” werd door 

hem Bijbels onder de loep genomen en een 4XL-

exemplaar, uitgereikt aan pastor Toni, bleek 

onder Gods leiding puur maatwerk te zijn.  

 

 

Vervolgens nam ik het over met een korte, 

wederom profetische boodschap over “het 

Leger van God”, waarna Jan op zijn beurt het 

stokje overnam en een zeer indrukwekkende 

beeldende illustratie gaf van wat het betekent 

een fundament in een gemeente te leggen.  

 

Aan het einde van deze zeer intensieve dag 

konden wij alleen maar onze grote achting 

uitspreken naar de Heer die onze uiterst 

diverse karakters wist samen te smeden tot 

één geheel. 

 

  

Maandag 25 oktober  

Een dag die grotendeels werd besteed aan het 

deelnemen aan een activiteit waar in de Hongaarse 

cultuur enorme waarde aan wordt gehecht;  

“Fellowship”. Allerlei Bijbelse thema’s en 

onderwerpen kwamen aan bod in het huis van 

Norbert en Szilvia. En maaltijd houden is daar een 

gewichtig onderdeel van, hetgeen zeker geen straf 

was, gezien de hoogstaande culinaire kwaliteiten van 

de vrouw des huizes.  

Hierna hebben wij gebeden en geprofeteerd over de 

levens van Norbert, Szilvia en jongste zoon Peter. 

 

Dinsdag 26 oktober 

Dinsdag was de dag dat wij naar Toni en 

Piroska afreisden, het pastors-echtpaar in 

Hajdúhadház en vrienden van Norbert en 

Szilvia. Uitgenodigd waren wij voor een lunch 

die buiten plaatsvond omdat het prachtig  

mooi weer was. Een waar avontuur om 

deelgenoot te zijn van de bereidingswijze van 



kip en eend uit eigen tuin, door kok Toni. Het kerkgebouw, gebouwd op eigen grondgebied (met hulp 

vanuit de stichting), werd aan het einde van de maaltijd ingezet om dit voorgangersechtpaar te 

bedienen middels gebed en profetie. Ontroerend om te zien hoe zij beiden na een aantal zeer 

moeizame jaren van grondige afbraak, door God opnieuw in ere op hun plaats zijn gesteld, echter 

ditmaal met een hersteld fundament! 

 

Woensdag 27 oktober 

De laatste dag alweer, alhoewel het door de vele 

indrukken en ontmoetingen aanvoelde alsof wij al 

wekenlang in Hongarije verbleven. Natuurlijk kon ik 

als sportleraar de uitnodiging van Norbert niet 

weerstaan om in de vroege ochtend een potje te 

tennissen op (jawel!) Tennispark Wimbledon! Een 

wapenfeit dat natuurlijk op geen enkele CV mag 

ontbreken      .     

Vervolgens opnieuw een middag van fellowship met 

een warme lunch en gebed voor oudste telg Adam. 

 

Daarna in ijltempo terug naar huis om in 

amper een uurtje nog “snel even” voor 

te bereiden voor de avonddienst, het 

slotstuk en tevens zwaartepunt van de 

hele week: een profetische avond voor 

met name alle leiders van aangrenzende 

gemeentes!   

Ja beste lezers, dit zijn die spannende 

momenten waarin je héél zeker weet dat  

jouw “kwaliteiten” volstrekt 

ontoereikend zijn en dat je de Heer 

nodig hebt om in het gapende gat van 

jouw leegte, onbekwaamheid, 

onvermogen en vermoeidheid te 

springen. Gelukkig is hij genadig geweest en heeft Hij uiteindelijk de avond gevuld met Zijn Glorie. 

Alle eer aan Hem! 

Terug kijkend hebben wij heel sterk ervaren dat de steeds opnieuw in onze gedachten terugkerende 

song “Way Maker” (Wegbereider) symbool van Zijn nadrukkelijke aanwezigheid is geweest. 

 

You are here, moving in our midst 

You are here, working in this place 

You are here, moving in our midst 

You are here, working in this place 

I worship You, I worship You 

 

You are Way maker,  

Miracle worker 

Promise keeper,  

Light in the Darkness 

My God, that is who You are 



Grote dank voor uw giften: 

Iedere keer opnieuw blijven wij ons erover verbazen dat, soms uit volledig onverwachte hoek geld 
komt binnen stromen voor dit kostbare werk in Hongarije. Lieve mensen, de Hongaren staan bekend 
om hun gastvrijheid en gulheid, maar ons eigen volk blijkt zeer zeker ook een warm hart te hebben 
voor mensen die het oprecht moeilijk hebben.  
    
Onze dankbaarheid is groot! Zowel uw gebeden als giften zijn van oneindig veel grotere waarde dan 

de gever vaak beseft. Menselijk gesproken lijkt ons werk een druppel op een gloeiende plaat, maar in 

het Koninkrijk van God zien wij enorme zegen uitgaan van hetgeen geïnvesteerd wordt.  

Hij vermenigvuldigt de 5 broden en 2 vissen en is in staat met uw gift een heel volk te voeden.  

 

Onze reiskosten betalen wij geheel zelf waardoor alle binnenkomende giften gebruikt kunnen 

worden in de missionaire bediening van Norbert en Szilvia, die een spilfunctie vervullen, en het geld 

daar investeren waar dit het hardste nodig is. Daarom de dringende oproep: Blijf ons steunen! 

 

 
 

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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