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EEN TERUGBLIK VAN DE AFGELOPEN TIJD
Allereerst willen wij iedereen een
gelukkig nieuw jaar wensen en Gods
rijke zegen toegwenst voor het
komende jaar 2016!

meer goed kunnen, maar we doen ons
best en willen meer doen.

Het jaar 2015 was een geweldig jaar
we hebben hele leuke dingen kunnen
De vorige nieuwsbrief begon ik met de doen, voor en met de kinderen en met
tekst: het is alweer een poosje
de jeugd. er zijn mooie dingen
geleden en ook deze brief moet ik zo
gebeurt!
beginnen, want het is echt alweer een
poos geleden dat we een nieuwsbrief Zo heeft kati een meisje gekregen
gemaakt hebben.
(Mira) en Ook wij hebben een Meisje
Het betekend natuurlijk niet dat we
erbij gekregen (Jamie) allebei in
niks te melden hebben gehad, veel
oktober.
nieuwtjes hebben we via onze
facebook pagina gemeld, en wij
We hebben veel kinderen op school
moedigen dan ook iedereen aan die
kunnen helpen met hun huiswerk, en
facebook heeft om de Kamav Tut
dat doen we nog steeds, kinderen
pagina te volgen hierdoor blijft u van
komen 4 keer in de week nog steeds
alles op de hoogte.
trouw hun huiswerk doen.
Maar wij willen proberen regelmatiger
een nieuwsbrief te maken, zodat
Ook blijven we jeugdavonden houden,
diegene die geen facebook heeft ook
deze avonden groeien hierlijk door
op de hoogte kan blijven.
maar vooral de jeugd op geestelijk
gebied en daar willen we natuurlijk
Verder gaat het heel goed hier, alles
heen dat er meerderen keuzes gaan
wat we tot nu toe deden doen we nog maken voor koning Jezus.
steeds, ook al is het soms best
moeilijk om bepaalde dingen te doen Zo gaan we door, maar hier verder
omdat sommige dingen financieel niet willen we dingen uitgebreider
uitleggen, veel leesplezier verder.

De jeugd

Al zeker zo’n beetje 8 jaar mogen we
hier op dorp jeugdavonden geven.
Door de jaren heen is de jeugd heel
veel veranderd, veel jeugd die in het
begin kwamen komen nu niet meer,
omdat ze “getrouwd” zijn bijvoorbeeld
verschillenden hebben ondertussen
kinderen gekregen of zijn weer
zwanger.
Zo is er veel door de jaren heen
veranderd, maar elk zaadje wat we
mochten zaaien is gezaaid, en
misschien mag iemand anders de
zaadjes water geven of zelfs oogsten.
Met velen hebben we nog steeds
contact, en moedigen hen ook aan om
wat van het leven te maken!

uitendelijk disipelen gaan maken, en
het koningkrijk kunnen uit breiden!
Ook blijven we naar Szent Miklos
gaan, hier komen we met gemiddeld
10 jongeren samen, velen kennen de
kerk en sommigen gaan ook wel naar
de kerk, maar een keuze maken in de
kerk voor Jezus nee dat is vaak een
stap te ver.

WAT FOTO’S

De laatste 3 jaar zijn we in
verschilende huisjes geweest, bij
verschilende mensen, maar het
laatste jaar komen we bij een jong
gezin, en zij zijn zo veranderd, de
jongen was de vechtersbaas in dorp,
als hem iets niet zinde balde hij zijn
vuisten en de rest laat zich raden.
Hij sloeg mensen letterlijk het
De jeugd die op dit moment komt is
ziekenhuis in, ook zijn eigen vrouw
een hele leuke groep van Roemenen
Hongaren en Zigeuners, een echt mix. moest er af en toe aan geloven.
Veel mensen in dit dorp doen dingen
maar velen zijn zo serieus, maar we
waarvan je denkt hoe bestaat het,
zien ook hun strijd, om keuzes te
maken voor Jezus, en niet de weg van zoveel overspel diefstal gevechten,
de zonde in te slaan, maar de weg van door de jaren heen kennen we
mensen daar die soms al 3 keer van
Jezus.
En op school is dat heel moeilijk, hoe partner gewisseld zijn in één jaar, of
een oudere vrouw die met een jongen
vaak vertellen ze niet dat het op
van 16 samenwoont.
school zo moeilijk gaat, want de
Velen gaan al samenwonen als ze 14
verleidingen zijn zo groot.
En wij willen hen warm houden, zodat zijn, en moeten dan volwassen taken
vervullen, zoals koken huishouding
ze nee kunnen zeggen en dat ze
maar vaak ook werken, en vaak zijn
ze heel snel zwanger.

Jeugd met
een koeientong
(Lucie)

Losse foto’s
Op de eerste foto:
kamp brood met ei bakken
Op de tweede foto:
Paaspakketten uitdelen
Op de derde foto:
Nieuwe schoolschriften

WAT FOTO’S

Nog een stukje over Szent
Miklos.

Maar ook door al deze problemen zien
we God werken in de mensen.
Laatst werd de man van het echtpaar
bij terugkomst van de kerk van achter
aangevallen met een bijl, hij kon zich
nog een beetje verdedigen maar kreeg
de bijl nog wel op zijn hoofd, hierna
pakte daarna de bijl af en heeft met
de steel de ander er van langs
gegeven, maar toen kwamen de
ouders van die man ook nog erbij met
riek en stenen, uiteindelijk zijn de
aanvallers naar binnen gerend, anders
had het wel eens anders voor ze
kunnen aflopen.
Hij moest wel naar het ziekenhuis
vanwege hoofdwond en gebroken
pink.
Zulke aanvallen zijn gewoon
verschrikkelijk rot en komen
rechtstreeks van de duivel die
probeert alles wat je opbouwt af te
breken, maar zo makkelijk gaat dat
niet!
Wij laten ons niet verslaan, want wij
zien God werken we mochten
getuigen zijn van genezingen daar.
En willen geloven dat mensen daar tot
geloof gaan komen, en vernieuwd
gaan worden!

Huiswerk begeleiding

De huiswerk begeleiding loopt
gewoon lekker door, hier komen een
heel stabiel nummer van 30 kinderen
op dit moment, deze kinderen komen
al een hele tijd en samen met hen
gaan we vooruit, de kinderen zien we
elke jaar weer vooruit gaan, en daar
zijn we heel dankbaar voor.
Ook zien we het lokale onderwijs in
dorp elk jaar beter worden, het is
gelukkig niet meer zoals vroeger toen
ze hier een aparte zigeunerschool

Losse foto’s
Eerste foto:
Kaarsen maken
Tweede foto:
Oud en nieuw, gourmetten
Derde foto:
Kinderlaarzen uitdelen

hadden gelukkig zijn die dingen
afgelopen.
De kinderen zijn nu een beetje van de
lagere groepen, in de klassen van 1
tot en mt 4, natuurlijk hebben we ook
kinderen van hogere groepen, en
vooral hen willen we aanmoedigen om
na te denken over eventuele vervolg
keuzes.
vorig jaar hebben we met de kinderen
echt leuke tijden gehad.
Zo zijn we met ze op zomerkamp
geweest, hiervan hebben we ook een
apart verslag gemaakt.
Maar dit kamp was met de kinderen
echt geweldig, hier hebben we zoveel
mooie momenten mogen hebben met
hen.
Ze hadden een tokkelbaan waar we
vanaf mochten gaan dat vonden de
kinderen echt geweldig!
Maar ook de gezamelijke
programma’s vonden ze leuk.
Kerstavond
Met de schoolkinderen begon de
voorbereiding voor de kerstavond al
heel vroeg, weken zijn de kinderen
bezig geweest met het voorbereiden.
De kerstavond was echt geweldig de
kinderen hadden een geweldig stuk
geleerd en ook de jeugd hadden een
drama geoefend
hiernaast deelde ik nog wat en
hebben we met elkaar heerlijk
gezongen.
Maar waar veel kinderen het meest
naar uitkeken was het einde toen
kreeg elk kind een zakje met wat
lekkers en de ouderen kregen gevuld
brood mee.
Al met al een super avond!

Kerstviering
en
kamp

Kerstviering
volle zaal

Verder delen we één keer per maand
pakketten uit aan weduwvrouwen, dit
is voor velen een aangename hulp,
twee vrouwen hebben thuis ook nog
een zoon, de andere twee zijn twee
oude zigeuner vrouwtjes, die het
alleen heel moeilijk hebben, daarom
proberen wij hen hiermee een beetje
te helpen.
Hier zouden we graag nog een vrouw
bij willen voegen volgende maand,
deze vrouw heeft nog iets van 6
kinderen thuis wonen, zij is twee
maanden geleden weduwe geworden,
deze kinderen komen ook bij ons op
school en zouden we daarom ook
willen helpen met een pakket.

Dit jaar willen we graag weer een
kinderkamp organiseren en het liefst
ook weer een jeugdkamp apart, dat is
vorig jaar helaas niet gelukt toen
hebben we het samen gevoegd.
Dit was uiteindelijk ook heel leuk,
maar apart is beter.
Ook zouden we graag weer verder
willen met het koken voor de kinderen
de laatste maanden moesten we
daarmee stoppen omdat er geen geld
meer voor was helaas.

Zo hebben we nog veel gedachtes en
dromen waar we mee bezig zijn, en
hopen we veel dingen te kunnen doen.
Overige dingen
We zijn aan het kijken naar lokale
mogelijkheden om iets op te zetten
Toekomst
Nog steeds delen we elke twee weken
zodat er lokaal geld verdient kan
kaarsen uit aan mensen die geen
Voor dit jaar hebben we natuurlijk ook worden, wat weer gebruikt kan
stroom hebben.
worden in het werk hier.
veel plannen, en het is altijd maar de
En voor me gevoel worden dat er
Veel dingen zouden we eigenlijk
vraag of je alles kan doen, maar wie
steeds meer, laatst hebben we wel
willen doen, maar veel dingen kosten
niet probeert…. zal het ook niet
aan 10 of 12 gezinnen kaarsen
helaas ook geld, en dat is er niet altijd,
lukken….
gegeven.
en daarom zoeken we ook naar lokale
Kaarsen blijven we nodig hebben om
mogelijkheden.
Zo willen we met de jeugd meer aan
uit te delen,dus bij deze mocht u
evangelisatie gaan doen, andere
kaarsen over hebben spaar ze op als u
Wij willen iedereen heel hartelijk
jeugdigen uitnodigen.
kan!! ook stompjes zijn van harte
bedanken die het werk helpt te
welkom die smelten we weer om en
Ook willen we bepaalde conferenties ondersteunen, wij ook, maar een ieder
maken we nieuwe kaarsen die we
die daar gebruik van maakt de
bezoeken zover het financieel
weer kunnen uitdelen.
kinderen de jeugd zijn daar heel
mogelijk is, voor sommige
conferenties moet je toch een 250km dankbaar voor.
Tot vorig jaar konden we jarenlang
rijden, of zelfs blijven slapen,we gaan
elke maand twee keer koken voor de
Wij hopen dat u in 2016 ons weer
zien hoe we dat gaan doen.
kinderen, dit gaat helaas niet meer
verder wilt helpen met het werk dat
omdat er geen geld meer voor is.
Binnenkort willen we de jeugd ruimte we doen, zodat Gods koninkrijk
Hier kookten we verschillende
uitgebreid kan worden, daar willen wij
helemaal aanpakken en opknappen.
gerechten voor ze zoals kool rolletjes
voor gaan!!
Hiervoor hebben we super leuke
aardappelsoep, macaroni, en
ideeen opgedaan al, dit zal
verschillende gerechten, hier kwamen
waarschijnlijk rond maart zijn dat we Gods rijke zegen willen wij u
tot nu toe vaak tussen de 40 en 60
dit gaan doen.
toewensen!
kinderen, we hopen dit op één of
andere manier weer op te kunnen
pakken.
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SCHOOL
JEUGD !!!
KINDERWERK
WERKNEMERS
FINANCIËN
SPONSORS
GEBOUW
NIEUWE PLANNEN
KAMP

Wij werken met Stichting Goud
Kockengen, en wilt u ons
helpen in de dingen die we
doen dat kan op deze rekening.
Bankgegevens Rabobank
Kockengen
Rekeningnummer:
NL32RABO0332833348
T.n.v. Stichting Goud Kockengen
+ Vermelding van de naam van
het project.

KAMAV TUT HUIS
www.kamavtut.com
www.goudkockengen.nl
Ook op Facebook vind u ons

www.facbook.com/kamavtut
Email: domientje@gmail.com

