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COURANT 

Als zendingwerkers voor Operatie Mobilisatie (OM) vinden wij het erg belangrijk dat iedereen die ons 
ondersteunt met: gebed, een opbeurend woord, materiele zaken, een bezoekje, een kaartje of mailtje of 
financieel, zelf ook deel is van het werk dat hier in Tata (Hongarije) gebeurt. Natuurlijk werkt dat alleen als 
wij er voor zorgen dat onze partners (jullie) weten wat hier gebeurt. Daarom willen we beginnen met een 
maandelijkse nieuws/gebedsbrief, kort met foto’s en makkelijk te lezen. We gaan ook niet onderverdelen in 
gebeds- en dankpunten of nieuws, we vertrouwen erop dat iedereen die voor ons wil bidden genoeg 
informatie krijgt om zelf te bepalen waarvoor hij/zij wil bidden.  
Hierbij dan onze eerste Fam.Buchner Courant! 
 
Familienieuws 
Veel mensen weten het 
misschien nog niet, 
maar ons gezin is 
uitgebreid! Nee niet op 
de gebruikelijke manier 
. Gyuri (17) woont 
sinds februari bij ons. 
Na het overlijden van 
zijn vader werd het 
voor hem steeds 
moeilijker om richting 
te geven aan zijn leven. 
We hebben hem toen 
de mogelijkheid 
geboden om bij ons te 
komen wonen zodat 
wij hem daarbij kunnen 
helpen. Vanaf 
September gaat hij na 2 jaar weer naar school en 
omdat hij van sport houdt wil hij gaan leren voor 
voetbaltrainer.  
 
Kilián gaat ook naar het voortgezet onderwijs, hij 
wil gaan leren voor werktuigbouwkundig monteur, 
Jaron gaat zijn laatste jaar in zodat hij dit jaar een 
keuze moet gaan maken voor een school in het 
voortgezet onderwijs. Jonatan begint aan het basis 
onderwijs en Himsha zit ondertussen in groep 5! 
Heel veel veranderingen en uitdagingen dus voor 
ons allemaal.  
 
Nadat gebleken is dat Jaron, Himsha en Jonatan 
coeliakie hebben (dus totaal glutenvrij moeten 
leven) is ons leven flink door elkaar geschut. Er is 
maar weinig dat zonder nadenken kan gebeuren: 
school, een dagje uit, vakantie, vrienden/familie 
bezoeken alles moet van te voren voorbereid zijn 
om te voorkomen dat iemand thuiskomt met 

buikpijn of met een hongergevoel. Lea is hard bezig 
om allerlei, vaak lekkere, recepten uit te proberen. 
Al met al heel veel extra werk (en kosten) 
waardoor we moesten besluiten dat Lea als de 
scholen weer beginnen nog maar halve dagen gaat 
werken. Samen met het vertrek van onze collega 
Erika is dit een grote aderlating voor ons team. 
 
 
Een warme zaterdagmiddag 
Het is een warme zomerse zaterdagmiddag. We 
zitten in de eetzaal van een drugs rehabiliteits 
centrum voor jongens te wachten totdat de 
geluidstechnici de installatie opgezet hebben in een 
klein plaatselijk Katholiek kerkje voor een concert 
van de amerikaanse zanger Bill Drake. Tijdens het 
wachten zie ik een moeder die probeert te 
communiceren met haar zoon. Hij heeft lange 
slobberige kleding aan en zit onder de tatoeages. 
Het is duidelijk dat er niet echt contact is, één keer 
verheft hij zijn stem dusdanig dat ik hem kan horen 
zeggen: „voor mij hoeft het allemaal niet meer, er is 
toch niemand die het interesseert!”. Buiten zit een 
vader te wachten en ik dacht hem hem gezien te 
hebben bij moeder en zoon. Hij zit alleen dus ik ga 

kijken of ik misschien 
een praatje kan 
maken. Maar zodra ik 
naar buiten kom 
draait hij zich van me 
af,  ik begrijp de hint. 
Even later komt de 
zoon naar buiten 
duidelijk gestuurd 
door zijn moeder. Hij 
gaat even iets 
verderop van zijn 
vader op een bankje 
zitten. Ik heb daar dus 



 

niets meer te zoeken en ga naar binnen. Het 
gesprek verloopt nog slechter dan tussen moeder 
en zoon.  
Later als het concert begint, blijken vader, moeder 
en zoon voor mij te zitten. Na het eerste liedje 
begint Bill Drake te vertellen hoe zijn vader hem en 
zijn moeder verlaten heeft toen hij nog erg jong 
was en dat daarna zijn moeder hertrouwde met een 
man die hem en zijn broertje mishandelde en hoe 
later zijn moeder overleed. Bill ging daarna zijn 
eigen weg waarin hij veel verkeerde keuzes 
maakte. Een paar nummers later vertelt Bill hoe hij 
tot geloof is gekomen en hoe hij uiteindelijk de 
mishandelingen van zijn peetvader kon vergeven. 
Er was duidelijk heel veel herkenning, veel van die 
harde jongens die onder de tatoeages zaten, zaten 
met hun hoofd in hun handen te huilen, zo ook de 
jongen voor mij. Na een tijdje begon de moeder 
haar zoon te troosten en niet veel later kon de 
vader zijn arm op de schouder van zijn zoon leggen. 
Ik heb geen idee hoe lang dit moment duurde of 
misschien nog duurt maar even zijn ze weer een 
gewoon gezin die lief en leed kan delen met elkaar. 
Ik ben dankbaar dat daar getuige van mocht zijn. 
Het was weer goed om met Bill Drake en zijn team 
op pad te zijn.   
 
 
Vakantie in Italie 
Alhoewel we het al opgegeven hadden heeft de 
Heer ons toch geholpen om weer op vakantie te 
kunnen gaan naar Italie. De auto hield het gelukkig 
vol en we hadden genoeg geld om de reis te 
betalen. Meer hoefde niet want we mochten daar 
weer gratis verblijven. Naast dat Marcel een 
tandarts moest bezoeken voor een 

wortelontsteking mocht hij ook leuke dingen doen 
zoals voorgaan in de gemeente van onze vrienden. 

We hebben genoten van elkaar, van onze vrienden 
daar, van het weer, van het land, tja eigenlijk van 
alles! 
 
 
Vooruitgang DOCK en OM-Tata team 
De werkzaamheden in ons centrum DOCK gaan 
langzaam vooruit. Er is eindelijk na maanden een 
nieuwe riolering gelegd, ramen en deuren zijn 
vervangen, het plafond is hersteld, de kelder is 
gestuct en de vloer geegaliseerd. Zodra dit 
uitgehard is gaat de keuken naar de kelder en 
kunnen we boven aan de slag. We moeten daar een 

nieuwe wc-ruimte maken en de ruimte opknappen 
zodat we daar een extra plek hebben voor de 
tafelvoetbaltafel die we gaan krijgen. Na dan nog 
een laatste verf beurt is boven alles klaar. Beneden 
moeten we dan nog de keuken installeren en 
zorgen dat we daar een kantoorruimte creeeren. 
Ons verlangen is om in september het centrum te 
openen zodat we twee middagen in de week open 
kunnen zijn voor jongeren. Daarnaast hoopt Marcel 
één keer in de week ’s morgens vroeg een 
gebedsochtend te beginnen. De hoop is dat we met 
christenen uit verschillende gemeentes samen 
kunnen komen om te bidden voor de mensen in en 
rond Tata.  
 
Doordat ons team een stuk kleiner is geworden zijn 
we helaas genoodzaakt om bepaalde bedieningen 
neer te leggen of tot een minimum te beperken. 
Naast onze bediening in het centrum willen we als 
team bezig zijn met godsdienstlessen op scholen, 
voedselpakketten uitdelen (maar zeer beperkt), 
kledingacties (1x per maand) en ons werk in de 
Baptisten gemeente. We bidden dat onze Vader 
nieuwe mensen gaat sturen die ons komen helpen, 
we hebben ze echt heel hard nodig. 

 
We zijn heel erg benieuwd wat u van onze Fam.Buchner Courant vindt, mist u nog iets, heeft u vragen? Laat 
het ons alstublieft weten! We vinden het heel erg fijn als we vragen of gewoon een mailtje krijgen. 
 
We nemen afscheid met de woorden van Paulus: 

En laten we niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet 
opgeven.           Galaten 6:9 


