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op weg?Mee“Dan zult u met alle heiligen de lengte en de 
breedte, de hoogte en de diepte kunnen 
begrijpen, ja de liefde van Christus kennen 
die alle kennis te boven gaat, opdat u zult 

volstromen met Gods volkomenheid.”
Efeze 3: 18 en 19

Hoe   Mee op wegmaart 2019

Als gelovigen zijn we ook 
op weg. Soms is dat een 
fysieke reis, soms een 
geestelijke. Soms is het 
pad rustig en kunnen we 
genieten van het uitzicht, 
soms is de weg zwaar en 
is de reis stormachtig. 
Gelukkig zijn we niet 
alleen: God is bij ons, 
maar ook hebben we – 
hopelijk – mensen om 
ons heen om samen mee 
op weg te gaan.

Op die weg hebben we 
elkaar nodig! We zijn 
relationele wezens en 
gemaakt om samen op 
te trekken. Zo mogen we 
ook samen optrekken 
met gelovigen in Oost-
Europa. We kunnen het 
geloof in Christus met 
elkaar delen en elkaar 
bemoedigen.

Gedeeld Geloof is 
het thema waar we 

ons momenteel op 
richten. We willen 
mensen helpen bij 
gemeenteopbouw door 
evangelisatieweken voor 
jeugd en jongeren te 
ondersteunen (p. 6), 
maar ook door 
conferenties voor 
predikanten en door 
trainingen om diaconaal 
bewustzijn te stimuleren 
(p. 10). En natuurlijk 
gaan we letterlijk op 
weg om geloof te delen 
door de diaconale 
jongerenreizen die we 
via Hoeliday organiseren 
(p. 12).

Gaat u mee op weg? 
Mogen we op u rekenen 
in gebed en financiën? 
En dat we dan samen 
– in verbondenheid 
met Oost-Europa – de 
inhoud van de tekst op 
de pagina hiernaast 
zullen ervaren!

In Genesis wordt Abraham door God geroepen om uit 
zijn woonplaats te vertrekken om op weg te gaan naar 
het land waar God hem zou brengen, het beloofde 
land. Onderweg loopt hij tegen allerhande problemen 
en uitdagingen aan. Gelukkig is hij niet alleen: hij reist 
samen met zijn familie, zijn vrouw Sara, zijn neef Lot…

32 Hoe   Efeze 3:18,19
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1. Ga naar hoehelpt.nl 
en vul je virtuele 
winkelwagen.

2. Reken af. 3. Wij kopen jouw be-
stelling lokaal in. Op die 
manier kunnen we méér 
kopen voor minder geld.

4. De giften worden 
besteed aan vormings- 
en toerustingsprojecten 
via lokale christelijke 
gemeenten in Oost-
Europa.

HOE werkt het?

Bibliotheek
De kinderboeken zijn bestemd voor 

kinderen tussen de 4 en 13 jaar. Zo 
kunnen kinderen op plaatsen waar 
geen boeken beschikbaar zijn, in 
aanraking komen met positieve 
lectuur op hun eigen niveau.
hoehelpt.nl/bieb

Handpop
Met deze prachtige handpoppen 
en bijpassend decor helpt u het 
evangelie zichtbaar en aansprekend 
te maken voor kinderen. Een ideale 
en interactieve manier om kinderen 
meer te betrekken bij de Bijbelver-
halen.
hoehelpt.nl/handpop

Kindertijdschrift ‘Örömhír’
‘Blijde Boodschap’, dat is de beteke-
nis van de naam. Het komt zes keer 
per jaar uit en wordt gebruikt voor 
kinderclubs, zondagsschool of voor 
godsdienstlessen op de basisschool. 
Er staan verhalen in, maar ook puz-
zels en kleurplaten.
hoehelpt.nl/oromhir

€13,00

€8,00
€3,75

€2,00
€25,00

€15,00

Voor onderweg

Doet u mee om dit belangrijke 
werk mogelijk te maken?

Bid: Bid voor open deuren zodat vorming en 
toerusting in gemeenten in Oost-Europa mogelijk 
wordt gemaakt. Bid voor open harten van jongeren 
en ouderen om Christus te volgen in woord en daad.

Dank: Dank voor de mogelijkheid om het 
vormings- en toerustingswerk in het Koninkrijk te 
ondersteunen.

Geef: Rekening: NL84 INGB 0000 0088 87 
t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa, Barneveld 
o.v.v. ‘Toerustingskoffer’.

Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) helpt christelijke 
gemeenten in Oost-Europa bij vorming en toerusting van 
kerkelijk werkers. De stichting heeft een virtuele ‘koffer’ 
samengesteld met een inventarisatie van beschikbaar 
materiaal voor lectuur en toerusting in de Hongaarse taal.

De koffer is een box met ideeën over bijvoorbeeld 
zondagsschoolmateriaal dat beschikbaar is. Daarnaast is 
er een lijst met links naar (web)winkels waar christelijke 
lectuur aangeschaft kan worden. Er wordt uitleg 
gegeven over de Emmaüscursus, een cursus voor 

beginnende gelovigen die meer willen weten over het 
christelijk geloof. Ook is er informatie beschikbaar over 
verdiepingscursussen.

Met de virtuele koffer kunnen onze vrijwilligers in gesprek 
met voorgangers, kerkenraden en gemeenteleden in Oost-
Europa over de mogelijkheden de gemeente te 
laten groeien in geloof. Stichting HOE wil graag duizend 
euro beschikbaar stellen aan gemeenten om hen financieel 
te helpen het materiaal ook daadwerkelijk te gebruiken.

Deze virtuele koffer is te koop in onze webshop. 
Zo steunt u dit project al met €23.

hoehelpt.nl/kofferik neem meeIk ga op reis en
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We willen kinderen, waarvan de 
ouders onvoldoende financiële 
middelen hebben, een steuntje 
in de rug geven om zo’n week te 
bezoeken. De kosten voor één week 
zomerkamp bedragen ongeveer 
vijftig euro per kind voor verblijf, 
voeding, spelmateriaal, lectuur en 
onkosten voor de leiding. Wie gunt 
ze zo’n week niet?

Zomerkamp in Oradea
In Oradea werd in 2018 een 
zomerkamp georganiseerd 
voor arme kinderen. Een van de 
medewerkers: “Het onderwerp was 
‘avontuur’, wat betekent dat Christus 

de beste basis voor jouw leven 
is. Onze belangrijkste boodschap 
voor kinderen was: het doet er niet 
toe wie je bent of waar je vandaan 
komt… God roept je nog steeds en 
wacht op een gemeenschappelijk 
avontuur met jou. Ruim 50 
kinderen en 22 medewerkers 
namen deel. We hadden ook twee 
Nederlandse vrijwilligers, die ons 
enorm geholpen hebben, ondanks 
de taalobstakels. Het was een 
genoegen om te zien dat er voor 
God geen obstakels zijn. Hij kan 
ons samenbrengen en gebruiken 
voor de opbouw van Zijn 
Koninkrijk.”

Een van de pijlers van het werk van HOE 
is het ondersteunen van kinderwerk in 
Oost-Europa. Wij geloven dat kinderen 
samen met volwassenen bouwen aan het 
Koninkrijk van God. Om de jeugd goed 
toe te rusten, organiseren christelijke 
gemeenten zomerkampen, vergelijkbaar 
met de vakantiebijbelweken in Nederland. 
Tijdens het zomerkamp staat het groeien 
in het christelijk geloof centraal. Via het 
vertellen van Bijbelverhalen, zingen en 
gebeden, leren kinderen Christus (beter) 
kennen.

Zijn
Koninkrijk

Samenbouwen
aan en in

Vakantiebijbelweek 
voor een kind
Een week leren over 
Christus terwijl je mag spelen 
en genieten.

Steunt u onze onze kampen 
voor €50 per kind?
Hoehelpt.nl/zomerkamp

Lees deze en andere 
verhalen op stichtinghoe.nl

Zomer-
kampen:

Hoe   ZomerkampenHoe   Zomerkampen maart 20196 7



9

Moldavië

Polen

Slowakije

Hongarije

Roemenië

Oekraïne

Servië

Het belang 
van de zomer- 
kampen
“In Vojvodina (gebied in Servië waar 
veel Hongaren wonen, red.) zijn veel 
traditionele kerken. Er zijn er een paar 
waar helemaal geen kinderwerk is. 
Wij vinden het heel belangrijk dat de 
kinderen het evangelie horen. Wij 
ervaren het als een voorrecht om hen 
te onderwijzen op de zondagsschool of 
tijdens de kinderkampen. De kinderen 
hebben gelegenheden nodig om over 
God te leren en Hem te leren kennen en 
lief te hebben. De ouders zijn meestal 
geen christenen, dus wij zijn dankbaar als 
we kinderen Gods weg mogen leren. De 
kinderen vinden het altijd leuk om naar de 
kampen te komen en ze staan open voor 
Gods liefde en Zijn Boodschap. Het kamp 
geeft ons de gelegenheid om de hele 
dag met de kinderen te zijn, ze te leren 
kennen en veel met hen te praten. Ze 
hebben tijd nodig om zich open te stellen 
voor ons. En wij vinden het ook heel fijn 
als de kinderen open zijn voor Gods 
Woord. We bidden voor de kinderen en 
tijdens elk kamp hebben we wel een paar 
kinderen die Jezus in hun hart ontvangen. 
We prijzen de Heer daarvoor!”

Renáta Halász, kinderwerker Child 
Evangelism Fellowship

Waar vinden de 
zomerkampen plaats

in 2019?
Hoe   ZomerkampenHoe   Zomerkampen maart 2019

Moldavië

Polen

Slowakije

Hongarije

Roemenië

Oekraïne

Servië

Slowakije
Kralovsky Chlmec
Vidová
Martovce
Gemerská Hôrka
Pácin
Zeliezovce
Komarno
Horna Poton
Silica

Roemenië:
Les
Ostruvu
Gruia
Alma
Band
Suveica
Albesti

Hongarije:
Iszófalva
Dunaszekcső
Kisvarda
Erd
Miskolc

Servië:
Feketic

Oekraïne:
Csonkapapi

Polen:
Warchau

8
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Matraháza Training diaconaat 
voor presbyters (ouderlingen)conferentie

“Mijn naam is Ben van Werven en ik 
heb als predikant nu drie keer deelge-
nomen aan de Matraházaconferenties. 
Onder deze naam zijn al sinds een 
jaar of tien vijfdaagse conferenties, 
georganiseerd voor Hongaarse 
en Nederlandse predikanten. Het 
belangrijkste doel is leren door elkaar 
in de praktijk te ontmoeten. Kern van 
de cross-culturele conferentie is het 
preken van de deelnemers: het ene 
jaar de Hongaren in Nederlandse 
gemeenten, het jaar erop omgekeerd. 
De preken worden uitgebreid be-
sproken op de maandag. Omdat de 
conferentie dus afwisselend in Neder-
land en Hongarije wordt gehouden, 
is ‘Matraháza’ ook een oefening in 
geloven over de grens heen. Hoewel 
Hongarije niet ver weg is, kom je 
daar toch in een heel andere cultuur 
en geschiedenis terecht. Mijn laatste 
bezoek in 2017 heb ik met een jonge 
collega (we zijn beiden half in de 
dertig) een hele zaterdag en zondag 
doorgebracht. Struinen langs de 
Donau, diepe gesprekken tijdens bos-

wandelingen, even boodschappen 
doen, samen koken én eten met een 
ouderling, preken en napraten natuur-
lijk. Ik heb dingen gedeeld die ik niet 
snel deel met iemand. Ik hou van over 
de grens kijken, en wanneer je dan 
ontdekt wat je samen hebt. Vooral in 
je geloof in Christus als onze Koning, 
dat is geweldig mooi. Door over de 
grens te kijken, ga je vergelijken en zo 
kun je je eigen cultuur en geloofsbe-
leving beter gaan begrijpen. Naast de 
preken en preekbesprekingen zijn er 
ook andere onderwerpen die aan bod 
komen. Toch blijven de persoonlijke 
contacten eigenlijk voor iedereen wel 
de reden om vaker mee te gaan.”

Het begrip diaconaat is in opkomst 
in de kerk van Roemenië. Er is 
meer en meer vraag naar training 
in diaconaat: wat zegt de Bijbel 
erover? Hoe geef je het vorm binnen 
je gemeente? In dat kader geven 
vrijwilligers van HOE trainingen aan 
presbyters (ouderlingen; diakenen 
kennen ze niet) in Roemenië. Doel 
van de trainingen is om samen 
te leren wat de Bijbel zegt over 
diaconaat en wat de taak van de 
presbyter daarin is.

Belangrijke vragen die behandeld 
worden: wat zegt de Bijbel 
over diaconaat? En wat zijn de 
eigenschappen van een diaken? 
De presbyters worden uitgedaagd 

om na te denken wat zij zelf van 
diaconaat vinden en wat zij 
hierover leren vanuit de Bijbel.

Een diaken blijkt veel eigenschappen 
te moeten hebben. Diaken-zijn 
is dan ook niet eenvoudig, want 
niemand is perfect en het is nu 
eenmaal makkelijker om een vriend 
lief te hebben dan een vijand. 
Duidelijk wordt dat God ons gaven 
geeft en dat we deze in mogen en 
moeten zetten. Vanuit liefde tot eer 
van God. Terugkerende punten zijn 
(Jezus’) liefde, zorg voor de ander 
zonder iets terug te verwachten, 
dienen en eigen talenten. Jezus is 
ons voorbeeld als het gaat om het 
dienen van de naaste!

 “Opnieuw is het doel: het 
leren van elkaars context, 

samen studeren op relevante 
theologische thema’s, 

elkaar bij de open Bijbel 
bemoedigen, 

samen bidden.”

Plaats: Matraháza
Aantal dagen: 5
Bijdrage HOE: €175 p.p.

Hongarije

“Diaconaat: Jezus kwam naar 
de aarde, niet zodat wij Hem 
konden dienen, maar zodat 
Hij ons kon dienen. Jezus 
waste voor het laatste Avond-
maal de voeten van Zijn 
discipel en zei: ‘Zoals Ik doe, 
moet u ook doen.” 
(Een presbyter)

Training voor 
presbyters in Roemenië 

Twintig tot veertig ouderlingen 
krijgen vijf dagen een training 
over diaconaat. Een training 
kost €20 per persoon.

Draagt u bij?
hoehelpt.nl/presbyters

Deze conferentie is uiteraard 
niet gratis en HOE draagt met 
een bedrag van €175 per per-
soon bij aan deze conferentie.

Helpt u ons ondersteunen?
hoehelpt.nl/matrahaza

Aantal dagen: 5
Kosten: €20 p.p.
Deelnemers: 20-40

Roemenië

Hoe  Op weg: trainingHoe  Op weg: conferentie maart 2019 11



Hoe Jongerenreizen

“Op zondagmorgen hebben we 
een dienst bijgewoond van de 
Hungarian Reformed Church. Ik 
vond het mooi om een keer zo’n 
dienst bij te wonen. Na afloop 
hadden we een gesprek met de 
predikant. Het is nog een kleine 
gemeente, maar langzaam komt 
er wat groei. Op zondagmiddag 
heeft ieder zijn eigen ding gedaan, 
waarna we om vijf uur naar de 
kerk in Kucura vertrokken (dit is de 
kerk van dominee Aleksandar). We 
werden hartelijk ontvangen en we 
hebben een lied voor hen gezongen 
(‘We are one in the Spirit’). Dominee 
van de Woestijne heeft met dominee 
Aleksandar de preek gehouden in 
het Engels en dominee Aleksandar 
vertaalde het dan. Na afloop hebben 
we koffie gedronken en heel fijne 
gesprekken gehad. Veel mensen 
leven in armoede en hebben veel 
leed, maar ondanks alles heerst er 
vreugde in God; we waren er even 
stil van. We werden heel gastvrij 

ontvangen en we kijken terug op 
een bijzondere ontmoeting. 

Op maandagmorgen zijn we weer 
in de auto gestapt naar Djurdjevo, 
waar we met de ene groep verder 
zijn gegaan met het bouwen van een 
muurtje en het isoleren van de kerk. 
Het andere deel van de groep is het 
hek van het voetbalveld gaan verven. 
Dit was belangrijk om goodwill te 
kweken bij de plaatselijke overheid.”

(Lenie uit Strijen)

Gedeeld geloof... in actie
Hoeliday

Hoe   Jongerenreizen maart 2019

Jaarlijks gaan groepen jongeren via Hoeliday op diaconale 
jongerenreis naar Oost-Europa. Een greep uit de redenen om 
op die manier op weg te gaan:

“Wij zijn een groep die graag iets 

wil betekenen voor mensen die het 

minder hebben dan wij. Wij zijn ons 

ervan bewust dat wij als jongeren in 

Nederland ontzettend gezegend zijn. 

We wonen in luxe, kunnen studeren, 

we hebben kansen! Maar daarnaast 

kunnen we ook vrij samenkomen 

rondom Gods Woord. Graag willen 

wij God ook dienen door kansarme 

mensen op te zoeken en in hun situatie 

te helpen.” 

“Het belangrijkste doel is om het diaconale werk in onze gemeente wat meer handen en voeten te geven. […] We hopen diaconaal van betekenis te kunnen zijn en tevens de verbinding in onze eigen gemeente te versterken. Ook de ontmoeting met andere christenen staat centraal”.

“We willen een stukje bijdragen 

aan hulp in Oost-Europa.”

“…een jeugdreis naar het buitenland 

om te bouwen en verdieping in het 

geloof te zoeken.”

Op hoeliday.nl/
weblog lees je 
alle verhalen van 
jongeren die met 
Hoeliday op reis 
gaan. Abonneer je op de 
hoeliday nieuwsbrief om niets 
te missen.

www.hoeliday.nl/nieuwsbrief

12 13

Een diaconale jongerenreis naar Oost-Europa met je ei-
gen groep? Wil je met je JV, studentengroep of vrienden-
groep op reis? Dan bieden we een jongerenreis op maat. 
Informeer naar de mogelijkheden via neelke@hoeliday.nl

of kijk op hoeliday.nl/groep

“Met de reis gaan we dienen en leren van elkaar (als 
gemeente, maar ook van een andere cultuur). De reis kan de 
eenheid in geloof en de betrokkenheid – door reis en acties- 
van de hele gemeente bevorderen. De reis kan de groei van het persoonlijk geloofsleven stimuleren.” 

Waarom zou je op diaconale 
jongerenreis gaan?
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met Roma
Roma (zigeuners) in Oost-Europa zijn een doelgroep waar stichting 
HOE zich op focust. Het geloof delen met hen is voor de ‘gewone’ 
bevolking vaak een uitdaging. Onze vrijwilligers proberen toch 
aandacht te vragen voor de situatie waarin Roma verkeren. 
De omstandigheden op financieel, sociaal en 
maatschappelijk gebied zijn verre van rooskleurig.

Stichting HOE vindt het van belang aandacht en zorg te schenken 
aan Roma. Vele honderden kinderen gaan naar naschoolse opvang. 
Er worden bijbelclubs georganiseerd. Tijdens de wintermaanden 
krijgen Romagezinnen en -ouderen hulp met een voedselpakket. In 
maart 2019 schenkt EO Metterdaad aandacht aan Roma in Oost-
Europa. De derde aflevering is gericht op een door stichting HOE 
gesteunde naschoolse opvang voor Romakinderen in Roemenië.

Ik ben op reis
Al weet ik niet waarheen
Maar ergens stond geschreven
Dat ik deze weg moest gaan
En al aarzel ik soms even
Langs die eindeloze baan
Toch weet ik
Iemand ging me voor
En daarom
Ga ik door

Ik heb geen geld
Geen kaart en geen kompas
Maar ik zie de tekens
En die zeggen mij genoeg
En al geeft er niemand antwoord
Op de dingen die ik vroeg
Toch weet ik
Aan het eind vind ik gehoor
En daarom
Ga ik door

Ik ben een vogel die z’n vleugels spreidt
Zo wil ik vliegen altijd verder dan de zon
Ik ben een paard dat zonder teugels rijdt
Maar er is iemand die me leidt
En hij zegt: Kom

Ik ben op reis
Al weet ik niet waarom
Maar ik luister naar de stilte
En die zegt mij om te gaan
En al verlaat ik al m’n vrienden
Moet ik overal vandaan
Toch weet ik
Er is geen ander spoor
En daarom
Ga ik door

Auteur: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik ben 
op reis

We delen het geloof

Als u het Romawerk van HOE wilt ondersteunen, kunt u geven 
via  NL84 INGB 0000 0088 87 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa, 
Barneveld. Vermeld daarbij: ‘Geloof delen met Roma’

Afl. 1 (Oekraïne) 

• Zaterdag 02-03-2019 

 (25 minuten uitzending) 

 NPO2, 17.10 uur en 

• Zondag 03-03-2019 

 (10 minuten uitzending) 

 NPO2, 10.05 uur

Afl. 2 (Bulgarije) 

• Zaterdag 09-03-2019  

 (25 minuten uitzending) 

 NPO2, 17.10 uur en 

• Zondag 10-03-2019

 (10 minuten uitzending) 

 NPO2, 10.05 uur

Afl. 3 (Roemenië - HOE)

• Zaterdag 16-03-2019 

 (25 minuten uitzending) 

 NPO2, 17.10 uur en 

• Zondag 17-03-2019

 (10 minuten uitzending) 

 NPO2, 10.05 uur

Afl. 4 (compilatie)

• Zaterdag 23-03-2019 

 (25 minuten uitzending) 

 NPO2, 17.10 uur en 

• Zondag 24-03-2019

 (10 minuten uitzending) 

 NPO2, 10.05 uur

Deze afleveringen van Metterdaad zullen in maart worden uitgezonden:
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Via www.hoehelpt.nl/
gedeeldgeloof kunt u 
concrete onderdelen van het 
vormings- en toerustingswerk 
ondersteunen. 
Wij kunnen uw steun 
goed gebruiken!

Er is veel vraag naar vorming en 
toerusting van gemeenteleden, van 
voorgangers, van jeugd en jongeren in 
Oost-Europa. HOE helpt deze mensen 
graag bij gemeenteopbouw door 
evangelisatieweken voor jeugd en 
jongeren te ondersteunen. 
Daarnaast werkt HOE mee aan 
de uitgave van bijbels 
en kinderbijbels.

T +31 (0)342 420554   E info@stichtinghoe.nl 
NL84 INGB 0000 0088 87 ‘Gedeeld Geloof’ 
t.n.v. Hulp Oost-Europa in Barneveld hoehelpt.nl


