
HONGARIJE UPDATE 

We hebben een logo bedacht, wat vind u ervan?  

Woorden als Hongarije - Omzien –  Oogsten - Samen – Medemens 

zijn hierin meegenomen. 

Afgelopen maanden zijn er weer heel wat spullen ingeleverd 

en hebben we ook kleding en dekens mogen ophalen bij 

mensen die zijn verhuisd.  

Meer dan voldoende materialen om voor de winter nog een keer naar Hongarije te kunnen 

gaan. Vanuit Hongarije hebben we vernomen dat een nieuwe voorraad weer erg welkom is.  

Dirk en Martin Bonthuis zullen op 6 december vertrekken.  

In het vorige verslag gaven we aan dat een kerk in Giessen Oudekerk ook spullen inzamelen 

voor Margit. Onze predikant Johan Duijster spreekt nog af en toe in deze kerk en heeft een 

contactpersoon aan ons doorgegeven. Begin 2023 willen we contact met hen opnemen.  

We hebben de afgelopen maanden geëvalueerd en een planning gemaakt van januari tot 

juni 2023. We gaan sowieso door met kleding en spullen inzamelen op de derde zaterdag 

van de maand. De eerstvolgende keer is zaterdag 21 januari 2023 van 9.00 – 11.00 uur.  

De maand december is er geen inzameling.  

Het auto wassen starten we weer op de derde zaterdag in maart 2023. 

 

De acties helpen ons financieel om de reiskosten te dekken voor de transporten. Tot nu toe 

hebben we voldoende financiën gehad om alle transporten te kunnen betalen. Voor 2023 zijn 

we op zoek naar andere middelen om geld te generen, zodat we ook meer kunnen doen.  

Hieronder volgt nog een kort verslag van de acties van 

de afgelopen tijd.  

Gezellig samen zondagmiddag 20 november 

Daar kwamen ze aan... 5 vrouwen in de auto op weg 

naar huize Marijs aan de Leemringweg. 

“Gezellig samenzijn” als activiteit van de werkgroep 

Hongarije. Normaliter in de ontmoetings-ruimte van de 

kerk maar nu i.v.m. het aantal deelnemers “gezellig aan 

de keukentafel”! 

Aan de hand van foto’s en andere meegebrachte 

voorwerpen deelde een ieder iets uit zijn/haar leven wat indruk had gemaakt. We hadden tijd 

tekort! Mooie, moeilijke, persoonlijke en diepgaande gesprekken over wat het leven had 

gegeven of gebracht. Een samenzijn waarin we elkaar meer en anders hebben leren 

kennen! Zoals iedere middag werd er ook deze keer een heerlijke warme maaltijd gebracht 

door een gemeentelid en hebben we de middag afgesloten met een maaltijd.  

Auto wassen en spullen inzamelen blijkt een goede combinatie. Er is koffie en wat lekkers en 

het is gezellig om zo met elkaar bezig te zijn en even een praatje te maken. Ondertussen 

gaat het wassen en inpakken gewoon door.   

Voor elke activiteit hebben we mensen die zich inzetten op hun eigen manier. Vele handen 

maken licht werk en we zijn erg blij met deze versterking om al het werk voor onze 

medemens in Hongarije mogelijk te maken. Hartelijk dank!   

De Hongarije-groep 


