
 
Op het moment dat deze 

nieuwsbrief verschijnt, is 

het alweer bijna een jaar 

geleden dat wij uit Neder-

land vertrokken voor zen-

dingswerk in Slowakije. 

We konden op dat mo-

ment nog niet weten hoe 

het leven in het buiten-

land eruit zou zien: waar 

zouden we terecht ko-

men? Zouden we de 

Hongaarse taal machtig 

worden? Zouden we 

nieuwe vrienden maken? 

Zouden we geaccepteerd 

worden en kansen krijgen 

om ons werk op te kun-

nen pakken? Lang niet 

alle vragen zijn beant-

woord, maar één ding 

weten wij zeker: Gods 

werk gaat door! Wat heb-

ben wij in het afgelopen 

jaar al veel mogen erva-

ren van de liefde en de 

grootheid van de Heere 

God. Wij hebben een 

fijne plek mogen vinden 

om te wonen, hebben 

nieuwe vrienden ontmoet 

en als we zondags in de 

kerk komen, wachten er 

altijd blije mensen op 

ons. Dat voelt als een 

rijke zegen. De taal is erg 

lastig en misschien gaat 

het allemaal niet zo snel 

als wij zouden willen, 

maar juist dat dwingt ons 

om zoveel mogelijk de 

mensen op te zoeken en 

praktijkervaring op te 

doen. Wat hebben wij al 

een bijzondere mensen 

mogen ontmoeten! Om 

stil van te worden. Lees 

het bijzondere verhaal 

van Frederika, het eerste 

meisje binnen haar ge-

meente in zestien jaar tijd 

dat Belijdenis van het 

Geloof heeft afgelegd. 

Wat een wonder! Gods 

werk gaat door! Zijn plan-

nen falen niet! Wij wen-

sen u van harte Gods 

zegen. Heb oog voor 

Gods doorgaande werk! 
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Gods werk gaat door! 
 

“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) 



Kleurbijbels uit Ederveen 

De Hervormde gemeente Ederveen 

is één van onze zogenoemde Deel-

genotengemeenten. Om onze uit-

zending mogelijk te maken, is het 

belangrijk dat er, naast onze uitzen-

dende gemeente Genemuiden, nog 

gemeenten zijn die ons willen onder-

steunen, financieel, maar vooral ook 

door middel van gebed. De Zen-

dingscommissie in Ederveen heeft 

aangegeven dat zij graag tijdelijk 

een specifiek project wilde onder-

steunen, om een echt concreet 

spaardoel te hebben. Vanuit de 

commissie werd gevraagd of het 

misschien een idee zou 

zijn om te sparen voor 

zogenoemde Kleurbij-

bels. Dit zijn Bijbels, 

specifiek gericht op kin-

deren, waarmee het 

evangelie gebracht kan 

worden, met ondersteu-

ning van veel beeld. 

Kinderen hebben dan de 

gelegenheid om in de 

Bijbel een kleurplaat te 

maken, die aansluit op het behandel-

de verhaal. Een geweldig initiatief 

met een fantastische opbrengst van 

maar liefst € 962,50! Hier-

van hebben wij maar liefst 

100 Kleurbijbels kunnen 

aanschaffen en 10 Bijbels 

in de Roma- / Sintitaal, zo-

dat de Bijbel ook in de 

moedertaal gelezen kan 

worden. De opbrengst 

overtrof alle verwachtingen 

en dus ook het beoogde 

spaardoel en daarom zijn 

er tevens 30 Hongaarse 

Bijbels aangeschaft, zodat meerdere 

Roma een eigen Bijbel kunnen krij-

gen. Zo gaat Gods werk ook door! 

plan is niet zo eenvoudig en heeft 

tijd nodig. Onlangs schreven wij 

een blog over het feit dat wij geduld 

moeten hebben en God niet voor 

de voeten moeten lopen. Het gaat 

niet altijd zo vlot als wij zouden wil-

len, maar anderzijds mogen wij ook 

de zegeningen tellen: Wij hadden 

prachtige ontmoetingen. Er zijn 

mooie stappen gezet door het mis-

sionaire team uit te breiden. Er ont-

staat zichtbaar bewustwording on-

der de kerkleiders dat het belangrijk 

Het was in het afgelopen jaar zoe-

ken naar een nieuw evenwicht, met 

een compleet andere invulling van 

de wekelijkse agenda. De taalstu-

die Hongaars en daarbij ook het 

nodige huiswerk. Geen gemakkelij-

ke opgave en vaak willen wij veel 

sneller vooruitgang boeken dan 

werkelijk mogelijk is. Dat geldt niet 

in het minst voor onze activiteiten 

onder de Roma. Wat willen wij 

graag van betekenis zijn, maar het 

ontwikkelen van een strategisch 

is om te zien naar de Romabevol-

king en momenteel wordt hard ge-

werkt aan het voorbereiden van de 

verbouwing van het aangekochte 

gebouw dat zal dienen als missio-

nair centrum. Kleine stappen voor-

uit, om mensen dichter bij elkaar te 

brengen. Wij zijn dankbaar dat wij 

een radertje in dit geheel mogen 

zijn en hopen op uw gebed voor dit 

mooie werk. Dat het zo tot zegen 

mag zijn.  

Een stapje dichterbij 

 

onder de Roma bevolking.           

Deze mensen zijn meestal arm en  

 

kunnen nauwelijks in hun dagelijkse                                                                                 

behoefte zoals eten en drinken voor-

zien. Daarnaast wordt er negatief 

over hen gedaan en worden zij    

achtergesteld. Wij hopen en bidden 

daarom dat het project mag         

bijdragen en dat het Woord van God 

daarbij mag klinken. Ik wens Danny 

en Tabitha en hun kinderen, samen 

met de gehele Romabevolking Gods 

onmisbare zegen toe. 

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

Mijn naam is Renate Groothuis - 

Van Dijk en ik woon in Genemuiden. 

Ik ben getrouwd met Wim en wij 

hebben samen 3 kinderen in de  

leeftijd van 15, 18 en 22 jaar. Wij zijn 

lid van de Hervormde Gemeente van 

Genemuiden, de thuisgemeente van 

Danny en Tabitha. Vanuit de Thuis-

frontcommissie proberen wij het  

project van Danny en Tabitha van 

harte te ondersteunen: het werk     
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elkaar te kunnen 

bidden en wij 

merken ook dat 

dit nieuwe kracht 

en energie geeft.  

Zouden wij u en-

kele specifieke 

punten van ge-

bed mogen mee-

geven? 

Wekelijks proberen wij een gebeds-

kring in Debrecen te bezoeken. Ta-

bitha neemt dan deel aan de ge-

bedskring voor vrouwen en Danny 

aan een mannenkring. Deze be-

staan uit Hongaarse, Amerikaanse, 

Engelse en Nederlandse mannen en 

vrouwen die het belangrijk vinden 

om elkaars gezin en werk op te dra-

gen in het gebed. Het is heel fijn en 

bemoedigend om zo met én voor 

Wij vragen u te bidden voor: 

Frederika, dat zij vanuit haar Open-

bare Geloofsbelijdenis kracht mag 

ontvangen om staande te blijven in 

het geloof en hiervan ook mag uitde-

len en tot voorbeeld mag zijn voor 

andere Roma. 

Ons, dat wij geduld hebben en de 

Heere God niet voor de voeten zullen 

lopen, maar gehoorzaam achter Hem 

aan mogen gaan. 

helaas nog vaak afweten. 

Wij waren door de Roma-

bevolking in Csata (Zuidwest

-Slowakije) persoonlijk uitge-

nodigd om bij hun evene-

ment aanwezig te 

zijn. Een eervolle 

uitnodiging, waar-

van wij uiteraard dankbaar 

gebruik maakten en het 

werd een prachtige dag, vol zang, 

dans en toneel. Het program-

ma was met de grootst moge-

lijke zorg voorbereid en alles 

werd uit de kast gehaald om 

er een afwisselend en profes-

sioneel geheel van te maken. 

Wij hebben er enorm van 

genoten en het werd ons op-

nieuw duidelijk dat de Roma door de 

Heere ook gezegend zijn met bijzon-

dere talenten! 

Één van de weinige vieringen die de 

Romabevolking kent, is Inter-

nationale Romadag, jaarlijks op of 

rond 8 april. Sinds 1990 is dit een 

internationale gebeurtenis, waarbij 

de Romabevolking 

graag haar talenten ver-

toont aan de lokale be-

volking. Veelal zijn de 

bezoekers echter Roma 

en laat de plaatselijke bevolking het 

Frederika (28) is de dochter van de 

Burgemeester van een kleine 

gemeente in Slowakije. Het 

dorpje is Hongaarstalig, om-

dat het voor 98% bestaat uit 

Roma, die er zijn blijven wo-

nen na een verschuiving van 

landsgrenzen in het verleden. 

Het dorp dat oorspronkelijk 

toebehoorde aan Hongarije is als 

gevolg van het zogenoemde 

‘Verdrag van Trianon’, namelijk ei-

gendom geworden van Slowakije. 

Maar de bewoners voelen zich nog 

altijd Hongaars. De Burgemeester, 

die zelf niet behoort tot de Roma-

bevolking, is enkele decennia terug 

getrouwd met een zigeunermeisje uit 

het dorp. De moeder van Frederika 

is katholiek en haar vader pro-

testant. Dit is niet altijd gemak-

kelijk, maar Frederika heeft de 

Heere Jezus leren kennen en 

is tot persoonlijk geloof geko-

men. In het dorpje waar Frede-

rika woont is het al zestien jaar 

geleden dat iemand Openbare 

Geloofsbelijdenis heeft afgelegd. 

Frederika is er echter zo van over-

tuigd geraakt dat zij Hem wil belijden 

en dienen, dat zij besluit om hiervan 

te getuigen voor de gemeente. Op 

zondag 14 april 2019 (Palmpasen) is 

het zover en doet Frederika Openba-

re Belijdenis van haar Geloof. Een 

bijzonder en zeer emotioneel mo-

ment, voor zowel Frederika, haar 

vader, als de aanwezigen in de kerk. 

Het thema van de dienst is ‘Gods 

werk gaat door!’ en dat wordt deze 

zondag eens te meer duidelijk. En 

daar houdt het ook niet op: in de 

week na haar Belijdenis trouwt Fre-

derika en op dit moment studeert zij 

Sociale We-

tenschappen 

in Boedapest 

en haar ambi-

tie is om missi-

onair werk te 

gaan verrichten onder de Roma-

bevolking. Gods werk gaat door, op 

ongedachte wijze!  

Gods werk gaat door! 

Bidt u met ons mee? 

Internationale Romadag 
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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 

• Vanaf D.V. 2 december 2019 

tot en met 27 januari 2020 

hopen wij met verlof in Ne-

derland te zijn en zijn wij 

beschikbaar voor clubs, ver-

enigingen, kerken etc. om 

iets te vertellen over ons 

werk. Meer info?             

dannyentabitha@gmail.com 

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 en foto’s te plaat-

sen, dus zorg dat u op de eerste 

rang zit qua nieuwsvoorziening.  

Door onze TFC worden diverse 

activiteiten georganiseerd om ons 

werk onder de aandacht te bren-

gen en natuurlijk om de nodige 

inkomsten te verwerven om ons 

project mogelijk te maken. 

Noteert u in elk geval in uw agen-

da: 

• Elke 1e zaterdag van de 

maand zijn bij het Hervormd 

Centrum te Genemuiden 

aardappelen en uien te koop 

t.b.v. ‘Hart voor de Roma’. 

 

Agenda voor de komende periode 


