
Diaconale jongerenreis Hongarije 2021 
Stel je voor: je bent met een groep jongeren aan het werk in Hongarije. Jullie zijn het huis van een 

gezin aan het opknappen. Voor de verwarming gebruiken ze een houtkachel en daar koken ze ook op. 

In de rommelige woonkamer staat een nieuwe tv de hele dag aan. Dure kunststof kozijnen voorzien 

van rafelige gordijnen. Kinderen lopen rond in kleding die rijp is voor de vuilnisbak. Tijdens het werk 

vraag je je af waarom doen ze dit niet zelf? Gisteren heb je een paar voedselpakketten weggebracht 

naar gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Je reed langs huizen waar je zelf in zou willen 

wonen. Maar je was blij dat je het huis waar je binnen was, snel weer kon verlaten. Welkom in 

Hongarije.  

 

In de herfstvakantie willen we graag met een 

groep jongeren (15+) op diaconale 

jongerenreis naar Hongarije. We sluiten aan 

bij een bestaand project van Operatie 

Mobilisatie in Érd (vlakbij Boedapest). 

Operatie Mobilisatie (OM) reikt uit naar de 

onbereikte mensen en vertelt hen het goede 

nieuws. Door wereldwijd te bouwen aan 

levende gemeenschappen van Jezus-volgers, 

krijgen ook deze mensen de kans om te Jezus 

te leren kennen en vanuit relatie met Hem te 

leven. We gaan in Érd meewerken met Zsolt en Ilona Csernus. Beide werken ze al langere tijd in Érd 

voor Operatie Mobilisatie. Zij werken de laatste tijd onder de mensen die in armoede leven. Ze 

helpen met kleine klussen aan het huis. Ze brengen soms voedselpakketten waar dat er nodig is. In 

de winter helpen ze met hout voor de kachel. Wat 

we gaan doen is nu nog niet bekend. We stellen ons 

beschikbaar in de week dat we er zijn. Binnenkort 

komt daar wel meer info over.  

 

Waarom doen we dit? 

Het idee is: we gaan iets brengen en we gaan iets 

ontvangen. We brengen vooral onze tijd, ons  

enthousiasme, onze handigheid, ons geloof en een 

klein beetje geld. Wat gaan we ontvangen? Een 

week vol ervaringen. Liefde van de mensen die we 

kunnen helpen. Gesprekken met het OM team en 

met elkaar. Overdag zijn we vooral aan het werk. De 

avonden gebruiken we om ervaringen uit te wisselen 

en deze ervaringen te koppelen aan geloof. De 

centrale vraag zal zijn: “Waar zie jij God aan het 

werk?” 

 

Doorgeven 

Wat we ontvangen hebben zullen we na afloop delen met 

de mensen om ons heen maar ook met de gemeente. Het 

verlangen is om langer bij de projecten van het OM Team 

in Hongarije betrokken te raken. Marcel en Lea Buchner, 

zie foto, werken al jaren samen voor OM in Hongarije. 

Marcel komt oorspronkelijk uit Nederland en dat helpt 

enorm met de taal. Zij zullen ons ook begeleiden in die 

week. 

 

 



Wil je mee? 

Tieners en jongeren (bij vertrek moet je 15 zijn) kunnen zich opgeven t/m 7 mei. De kosten voor de 

reis zijn ongeveer 500 euro pp. Er komt in juni een actie waarmee je zelf geld kan verdienen. We 

vragen aan de diaconie of zij ons ook willen ondersteunen. Uiteraard is de reis alleen mogelijk als de 

maatregelen rondom corona dit toestaan.  

 

Opgeven kan via: https://forms.gle/JNinzz8qTAgyCpDy9 

 

Kennismaking 

Dinsdag 11 mei zullen we elkaar als groep voor de eerste keer ontmoeten. Houd die avond vrij in je 

agenda. Dan krijg je meer info over de reis. Beantwoorden we al je vragen. En zullen contact leggen 

met Hongarije om de mensen daar alvast een beetje te leren kennen. 

 

Reizen 

Als het kan gaan we met het vliegtuig naar Hongarije. Dat moet wel mogelijk zijn gezien de corona 

maatregelen. Als dat niet kan gaan we met busjes erheen. Als we met busjes gaan dan rijden we op 

vrijdagavond 15 oktober weg en rijden we de hele nacht door. Het is ongeveer 16 uur rijden. 

 

Groesgrootte 

Gezien de situatie met corona kunnen we niet met een te grootte groep naar Hongarije. Het 

maximum is gesteld op 16 personen inclusief de begeleiding. Iedereen van 15-20 jaar, van de 

tienerclub of JV, mag mee. Maar we moeten echt het maximum aantal in de gaten houden.  

 

Wie gaan er als begeleiding mee? 

We hebben inmiddels een flink team klaar staan dat staat te popelen om met jullie op reis te gaan: 

Marko Hardeman, Freek de Bruijn, Mathanja van Oostrum, Liesbeth de Bruijn en Ronny van 

Renswoude. 
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