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Een moeizame start van iets moois:  

In de zomer van 2022 wordt de afspraak gemaakt dat Dennis, Jan en Hylke in de Herfstvakantie 

opnieuw naar Hongarije zullen afreizen. Het moet de derde keer op rij worden in deze samenstelling, 

3 mannen met een profetische missie.  

Echter zo'n 6 weken vóór vertrek komt Dennis met de onthutsende mededeling dat zijn linkerknie 

verdraaid is en naar verwachting een operatieve ingreep behoeft. Grote ontzetting bij de 2 overige 

deelnemers, immers met zijn afwezigheid valt maar liefst 33% van de potentie van deze “geoliede 

machine” weg. De Heer wordt geraadpleegd, die Jan en Hylke helder aanspreekt: Doorgaan! 

 

Ondergetekende besluit, ter compensatie van het maar liefst 2 meter lange gemis, alle zeilen bij te 

zetten en zich tot in de puntjes voor te bereiden. Maar een overlijden van de schoonmoeder en een 

bruiloft van de oudste zoon blijken roet in het eten te werpen van dit mooie voornemen. 

Voorbereidingen komen maar niet van de grond. 

En dan…………dient een nieuwe catastrofe zich aan. Het is ditmaal Jan die vriend en vijand verrast 

met een identieke boodschap als die van Dennis; beste Hylke, mijn linkerknie heeft het spontaan 

begeven. Ik kan amper de trap op naar boven.......dus ehhh……je begrijpt het wel!  

De hoogste staat van paniek valt over de enig overgebleven kandidaat die slechts 33% van het 

potentieel vertegenwoordigt en die vanuit totale ontreddering naar boven uitroept:  

 

Heer, dit kunt u niet menen! Hierbij bied ik per direct mijn ontslag aan! Ik haak af! 

 

Vermoedelijk zal een glimlach om de mond van de Vader niet uitgebleven zijn, want in plaats van 

boosheid besluit Hij een reusachtig Hart vol Genade te laten zien. 

Amper 10 dagen later als het team voor een gebedsavond in Seroos’ neerstrijkt, is het allereerst 

Dennis die aangeeft dat zijn knie zich beter hersteld heeft dan verwacht. En of dit niet genoeg is, ook 

Jan geeft tot ieders stomme  verbazing aan dat hij wederom tot wandelen in staat is.  

 

Hallelujah, Prijs de Heer! 

 

 Echter meteen daarop rijst de brandende vraag: Maar……… 

zijn er op dit “late uur” nog wel tickets? Een razendsnelle 

blik op de site van budgetmaatschappij Wizz Air levert ons 

de informatie. Jawel! Een nieuw wonder! Exact nog 3 tickets 

zijn over! Opnieuw wordt de Heer geloofd en geprezen!  

Maar in de dagen die volgen word ik gewezen op een 

verhaal uit Exodus 3: De brandende braambos. En ik 

realiseer mij dat ik, evenals Mozes, zwaar door het ijs ben 

gezakt en zal moeten getuigen van mijn klein geloof! Nooit 

eerder ben ik zó slecht voorbereid op stap gegaan en heb ik 

mij zo onzeker gevoeld. Maar zoals die wantrouwige Mozes, 

kijkend op zijn eigen beperkingen in plaats van te zien op 

God’s mogelijkheden, uiteindelijk een heel volk door de 

woestijn mag leiden, zo mag ik dat ook………..weliswaar 

slechts met 2 man! Hoe dan ook: Vertrouwen wordt na mijn 

lijdensweg het leidende thema van deze reis. 



Profetische samenkomst: 

De eerste avond worden wij 

opgewacht door Laczi, onze 

gastheer, die weliswaar 

nauwelijks Engels spreekt 

maar ons verwent met een 

culinair hoogstandje van zijn 

moeder: Töltött káposzta 

Gevulde koolbladeren!  

Een ware delicatesse! 

 

De tweede avond van onze trip wacht ons een profetische samenkomst, waarin wij naast 

persoonlijke profetieën de gemeente, op basis van 1 Cor. 14:31 For you can all prophecy…..) zèlf laten 

oefenen met profeteren!    

 

Dienst Nyiereghaza: 

De zondag wacht ons een drukke dag. Wij 

wandelen naar het kerkgebouw van Norbert 

en Szilvia en spreken in het naburige park 

onze overwegingen en ideeën door. Daar 

blijkt hoezeer onze gedachten naadloos op 

elkaar aansluiten. Verbluffend hoe te zien 

dat de Heer daarin alle puzzelstukjes aan 

elkaar verbindt. Dat blijkt ook tijdens de 

aanbidding waar de liederen het thema 

“Trust” al inleiden en aankondigen.  

 

Heerlijk om te ervaren dat de woorden bijna 

geïnhaleerd worden wat ook blijkt uit de 

drommen mensen die aan het einde van de 

dienst naar ons toe komen voor persoonlijk  

 

gebed. Voor inzage in deze samenkomst is het 

volgende linkje beschikbaar. En kunt u zelfs genieten 

van onze persoonlijke onovertroffen dans-

kwaliteiten.  https://youtu.be/hS28njVB5Ls 

 

Rond 14.30 uur rijden wij, met een tussentijdse 

pitstop bij de Mac, door naar onze 2e samenkomst. 

https://youtu.be/hS28njVB5Ls


Dienst Haiduhadhaz:  

Dat is de zigeunergemeente, waar Sam als pionier 

zijn eerste schreden heeft gezet. Nog altijd wordt 

hij geëerd getuige nevenstaande foto die vooraan 

in de kerk geplaatst is èn de 1  minuut stilte voor 

hem aan het begin van de samenkomst.  

Jan doet de “aftrap”, brengt de groeten over van 

de gemeenten in Holland en zet de voorganger 

Toni in het zonnetje.  

Uitbundigheid, daar staan zigeuners om bekend.  

De aanbidding is dan ook één groot feest voor 

God! 

 

Identiteit en Autoriteit zijn in deze dienst de 

leidende thema’s. En die zijn belangrijk voor een 

volk dat zich nooit volwaardig heeft gevoeld, maar 

nu moet weten wie zij zijn in God, want daar 

buiten woedt een Oorlog, een geestelijke strijd, 

waar iedereen, keihard nodig is.  

 

Deze gemeente is uitgedund door de 

verandering waar God de voorganger Toni 

doorheen heeft laten gaan. Zij die de “oude 

Toni” hoopten terug te vinden zijn afgehaakt. 

Bijzonder knap dat deze man standvastig is 

gebleven en niet door de druk terug gevallen is 

in oud gedrag. 

 

Ook hier weer velen die aan het einde naar ons 

toe komen voor gebed. Daarin valt op dat 

enerzijds op het podium hard gebeden wordt 

waar tezelfdertijd tafels worden gedekt en 

mensen reeds massaal aan tafel gaan om 

gebruik te maken van een onvervalste Lecso-

maaltijd met als bijgerecht broodjes knakworst! 

Even wennen aan deze merkwaardige 

combinatie maar daar niemand daar een 

probleem van maakt, doen wij dat ook niet. Nee, het was weer ouderwets genieten in Hongarije!  

 

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. 
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