
 
Toen wij de eerste ge-

sprekken voerden met de 

GZB, leek het allemaal 

nog zo heel ver weg… 

De maanden vlogen ech-

ter voorbij en na een in-

tensief opleidingstraject 

hadden wij begin juli een 

geweldig afscheidsfeest, 

gevolgd door een, voor 

ons, zeer indrukwekken-

de Uitzenddienst op zon-

dag 15 juli 2018. Wij wer-

den bemoedigd door het 

enorme aantal gemeen-

teleden, vrienden, ken-

nissen en Deelgenoten-

gemeenten die aanwezig 

waren tijdens deze, voor 

ons heel bijzondere, 

dienst. De Psalmen met 

Bovenstem dreunen in 

onze gedachten nog altijd 

na, net als de prachtige 

muzikale omlijsting door 

onze geweldige organist, 

Arend Booi. De preek 

was indringend en mooie 

teksten werden ons mee-

gegeven door de predi-

kanten en door onze va-

der. Ontroerend was het 

moment dat de hele ge-

meente ons de Zegenbe-

de uit Psalm 134 meegaf. 

Zo mochten we vol ver-

wachting vertrekken naar 

onze nieuwe bestem-

ming. Een lange periode 

van settelen, ontmoeten 

en taalstudie brak aan en 

dat was en is niet altijd 

even gemakkelijk. Begin 

november hadden we 

onze eerste kennisma-

king met de Hongaars-

Hervormde kerk in Slo-

wakije en dat voelde als 

een warm bad. Zij lieten 

ons weten dat zij ook 

lang hebben uitgekeken 

naar ons en zo mochten 

we vol verwachting naar 

elkaar uitzien. Dat is be-

moedigend! Samen mo-

gen we ook juist in deze 

periode uitzien naar de 

Wederkomst van onze 

Heere en Heiland! 
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Verwachtingsvol uitzien... 
 

“Want wie zijn leven wil 

behouden, die zal het 

verliezen; maar wie zijn 

leven verliezen zal 

omwille van Mij, die zal 

het behouden.” 

 
Lukas 9:24 (HSV) 



Kántus 

Zoals eerder gemeld wonen wij in 

Debrecen (Oost-Hongarije) voor taal

– en cultuurstudie. Om hieraan   

handen en voeten te 

geven hebben wij ons 

aangesloten bij het 

oudste koor van    

Hongarije: Kántus. Dit 

koor is onderdeel van 

de Református kerk in         

Debrecen. Naast het 

feit dat wij allebei heel 

graag zingen is het 

een ideale gelegen-

heid om tijdens de 

twee doordeweekse repetities te 

bouwen aan ons sociale netwerk en 

het spreken van de Hongaarse taal. 

Juist bij het zingen van 

psalmen en geestelijke 

liederen in het Hongaars, 

worden wij namelijk    

gedwongen om uiterst 

nauwkeurig de woorden 

uit te spreken. Anders 

zouden wij letterlijk uit de 

toon vallen. We merken 

dat het binnen de kerk 

enorm gewaardeerd 

wordt dat wij als          

Nederlanders proberen te spreken 

én te zingen in de Hongaarse taal en 

onze plaats innemen tijdens de Ere-

diensten. Op die manier proberen wij 

te investeren in een relatie met de 

mensen die, op hun beurt, ook moe-

ten leren om zich uit te strekken 

naar de Roma-bevolking. Iets wat 

voor hen ook helemaal nieuw is en 

voelt als een sprong in het diepe. 

Want als we hen uitleggen welk 

werk wij komen doen, dan is de re-

actie vaak: “Dat is een ingewikkeld 

en moeilijk werk!” Een mooie uitda-

ging dus! 

ken met diverse missio-

nair werkers die in Roe-

menië, Servië, Bulgarije, 

Hongarije en andere 

Europese landen  wer-

ken onder de Roma-

bevolking. Veel ervaring 

kon worden uitgewisseld 

en voor ons was dit bij-

zonder leerzaam. Het 

mooiste was misschien 

Van 8 tot en met 13 oktober 2018 

vond de conferentie ‘Hope for Euro-

pe’ plaats in Tallinn, de hoofdstad 

van Estland. Tijdens deze conferen-

tie werden diverse thema’s bespro-

ken op het gebied van minderheden 

in Europa. De Roma, ook wel zigeu-

ners genoemd, zijn de grootste min-

derheid in Europa en vormden tij-

dens de conferentie dus een belang-

rijk thema. We mochten kennis ma-

nog wel dat we heel veel 

nieuwe contacten kon-

den opdoen en diverse 

uitnodigingen ontvingen 

om projecten te bezoe-

ken, waar we lering uit 

kunnen trekken voor ons 

eigen werk. Inmiddels 

hebben we de eerste 

bezoeken al afgelegd, 

waarover later meer. 

Hope for Europe 

Ik ben de zus van Tabitha en toen ik 

hoorde dat zij zendingswerk gingen 

doen, was dat wel even schrikken. 

Mijn familie was altijd dichtbij en nu 

ineens heel ver weg. Maar ik weet 

dat God met hen mee gaat en het 

dus goed is! In de zomer zijn wij al 

op bezoek geweest en een volgende 

vlucht is al geboekt!  

De Roma hebben het zwaar en hulp 

is dus echt nodig. En daar hopen wij 

aan bij te dragen door het organise-

ren van acties, maar het belangrijk-

ste is voor hen te bidden. Mogen wij 

daarbij ook op u rekenen? 

Van de tafel van de Thuisfrontcommissie (TFC)... 

Ik ben Renate van Houwelingen, 

getrouwd en moeder van drie kin-

deren. Ik woon in Genemuiden, werk 

16 uur per week en ben belijdend lid 

van de Hervormde gemeente Gene-

muiden. En sinds begin van dit jaar 

actief in de TFC van ‘Hart voor de 

Roma’.  

Danny en Tabitha mogen zo hun 

werk in Slowakije doen en ik binnen 

de TFC vanuit Genemuiden.  
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Nieuwe contacten opdoen 

Bladmuziek Kántus 

 



nieuwe moed en kracht 

om door te gaan met dit 

werk in Gods Wijn-

gaard. We weten dat er 

ook in Genemuiden en 

in onze Deelgenotenge-

meenten wordt gebeden 

voor ons werk. Zouden 

wij u enkele specifieke 

punten van gebed mo-

gen meegeven? 

Half november werd door middel van 

de GZB-gebedskalender een aantal 

dagen gevraagd om te  bidden voor 

de Roma-bevolking in Slowakije en 

voor ons gezin, bij het werk dat wij 

daar mogen doen. Het is heel be-

moedigend als vele christenen zo 

dagelijks ook het zendingswerk mo-

gen opdragen in hun gebeden. Wij 

merken dat er enorm met ons wordt 

meegeleefd en dat geeft telkens 

Wij vragen u te bidden voor: 

Goede leefomstandigheden 

voor de allerarmsten, die een 

barre winterperiode tegemoet 

gaan. 

Ons gezin: dat wij erop mogen 

vertrouwen dat de Heere ons 

ook in momenten van tegen-

slag, zal leiden en beschermen. 

Het doel van de bijeenkomst was om 

met elkaar een start te maken met 

een strategisch plan om op een 

structurele wijze invulling te geven 

aan de opdracht die 

de Heere Jezus ons 

meegaf om in liefde 

naar onze naasten 

om te zien. Wij ho-

pen onze talenten in 

de komende jaren te 

kunnen inzetten om een brug te kun-

nen slaan tussen de kerkmensen en 

de Roma-bevolking, zodat ze met 

elkaar in woord en daad één ge-

meente van God mogen zijn. 

Vrijdag 9 en zaterdag 10 november 

hadden we samen met twee        

collega’s van het GZB-kantoor in 

Driebergen onze eerste persoonlijke 

kennismaking met de Hon-

gaarse Hervormde kerk in 

Slowakije. We woonden een 

Roma-conferentie bij, waar 

alle betrokkenen bij het missi-

onaire werk onder de Roma-

bevolking aanwezig waren. 

In de eerste maanden dat we nu in 

Debrecen verblijven ligt de focus 

met name op intensieve taal– en 

cultuurstudie. We 

proberen ook zoveel 

mogelijk kennis op te 

doen van bestaande 

projecten in de wijde 

regio, om input te 

verzamelen voor ons 

project in Slowakije.  

Tijdens de conferen-

tie in Tallinn leerden 

we Nicu Gal,        

president van stich-

tingn People2People 

kennen, gevestigd in Oradea, net 

over de grens in Roemenië. Deze 

organisatie bouwde enkele jaren 

geleden een school, 

specifiek voor  Roma-

kinderen, met als doel 

hen onderwijs te ge-

ven en hen klaar te 

stomen voor aanslui-

ting op het publieke 

onderwijs in           

Roemenië. De school 

kreeg bij de start een 

tijdelijke accreditatie 

om zich te bewijzen. 

Met vanuit de regering al de opmer-

king dat ‘het toch op niets zal uitlo-

pen’. Het is schrijnend om te zien 

hoeveel vooroordelen er zijn jegens 

de Roma-bevolking. Maar het pro-

ject is meer dan geslaagd! De 

school is nu volledig geaccrediteerd 

en de aansluiting op het reguliere 

onderwijs verloopt vlekkeloos. Toen 

we één van de kinderen vroegen wat 

het belangrijkste is dat hij op school 

heeft geleerd, zei hij: “Respect voor 

de ander en leren om niet meer 

agressief te zijn”. Hoe mooi is dat? 

Een prachtig voorbeeld van integra-

tie van Roma in de samenleving! 

“Ik ben wat ik doe!” 

- Dr. Sung Kon Park - 

Schoolproject 

Bidt u met ons mee? 

Kennismaking 
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Kleuter op school in Tinca 

Voorstellen aan de kerk 



Colofon 

Danny en Tabitha Schurink zijn in juli 2018 door de GZB      

uitgezonden naar Slowakije. De GZB en Stichting Hulp        

Oost-Europa (HOE) werken samen om deze uitzending        

mogelijk te maken. De GZB werkt graag mee aan de            

verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw  

meeleven en gebed! Dit is voor ons tot onmisbare steun! 

Voor adreswijzigingen en overige informatie kunt u een bericht 

sturen naar de GZB. 

Postbus 28 

3970 AA Driebergen 

0343-512444 

info@gzb.nl 

www.gzb.nl 

 

U kunt een gift overmaken 

naar IBAN  

NL91 INGB 0690 7624 45 

o.v.v. 

TFC Familie Schurink 

GZB 

Centrum te Genemuiden (wij 

hopen daar iets te presente-

ren van ons werk). 

• Passie– en Paasconcert 

Christelijk Genemuider Man-

nenkoor Stereo D.V. Don-

derdag 18 april 2019 om 

20:00 uur in de Grote– of 

Stefanuskerk te Hasselt. 

Via Facebook (Hart voor de Roma) 

en onze eigen website          

www.gzb.nl/hartvoorderoma.nl 

houden we u graag op de hoogte 

van onze werkzaamheden en an-

dere dingen die wij meemaken.  

We zouden het ontzettend leuk 

vinden als u vriend wordt, zodat u 

op de hoogte blijft van de actuele 

gebeurtenissen.  

Ook hopen we met regelmaat nieu-

we Blogs, Vlogs (jaja…) en foto’s 

te plaatsen, dus zorg dat u op de 

eerste rang zit qua nieuwsvoorzie-

ning.  

Onze TFC is bovendien heel actief 

en hoopt regelmatig iets van onze 

projecten te laten zien en horen. 

Ook worden er diverse activiteiten 

georganiseerd om ons werk onder 

de aandacht te brengen en natuur-

lijk om de nodige inkomsten te ver-

werven om deze werkzaamheden 

mogelijk te maken. 

Noteert u in elk geval in uw agen-

da: 

• Zendingsavond: D.V. dins-

dag 5 februari 2019 om 

19:30 uur in het Hervormd 

Agenda voor de komende periode 


