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Voorwoord:

Het inhoudelijk jaarverslag van Stichting Embrace wordt geschreven met het doel een 
samenvatting te maken van de activiteiten, werkzaamheden en ontwikkelingen die in het 
jaar 2021 hebben plaatsgevonden.



Activiteiten:

Geplande activiteiten aan het begin van 2021:

Actiepunten vanuit 2020:

 Alle lopende projecten voortzetten en zo nodig verbeteren

 Begeleidingsplan in andere vorm opstarten in Tapiobicske
 Herfst 2021 project Educatie Oost-Hongarije herstarten

 Contacten uitbouwen en opbouwen met de Amerikaanse zendelingen in Hongarije 
 Start maken met het gebouw voor Koral Mission Church

 Korál Mission Church officieel registreren bij de Baptist Union
 Website in Engels vertalen

Activiteiten continueren en intensiveren:

 Hulpgoederen inzamelen en op locatie afgeven
 Groepsreizen faciliteren; Praktische hulp bieden bij gezinnen thuis, met als doel hulp 

te bieden aan de mensen in nood met een dienende houding. Dit ter opbouw van 
degene die geholpen wordt, maar ook voor de mensen die dit uitvoeren. 

 Ondersteunen van de Hongaarse organisatie Hungarian Baptist Aid 
 Sociaal/pastoraal werk Oost-Hongarije en Tapiobicske.

 Op het MFC daklozen/verslaafden en overige bezoekers wekelijks ondersteuning 
bieden door; Bidden, gesprekken voeren, muziek, gezelligheid etc. 

 Straatwerk onder de daklozen/verslaafden; uitdelen van voedsel, kleding en dekens 
etc.



Werkelijk uitgevoerde activiteiten en ontwikkelingen in 2021:

 Het onderwijsprogramma in Oost-Hongarije is in september weer opgestart.

 Project Tiny House

 Het Missiehuis is weer verder opgebouwd en verbouwd.

 Gesprekken zijn voortgezet om Koral Church officieel een Baptist Union kerk te laten worden,
dit wordt in 2022 gerealiseerd.

 Alle lopende projecten zijn voortgezet.

 Ondanks covid beperkingen (geen zondag samenkomsten mogelijk, ook niet door de weeks)  
zijn we altijd in staat geweest de daklozen/armen in Boedapest te blijven helpen/dienen. Na 
de opheffing zijn de diensten weer opgepakt.

 I.v.m. de afwezigheid van groepen zijn er in de zomer verschillende losse projecten 
gerealiseerd.

 De locatie in Tapiobicske waar kleding en dergelijke wordt uitgedeeld wordt door plaatselijke
bewoners gerund.

 Kippen/varkenshok gebouwd

 Vaste werkzaamheden zijn voortgezet.

Ondanks de (helaas en jammer genoeg) afwezigheid van groepen uit Nederland dit jaar zijn we er 
toch in geslaagd een aantal projecten te realiseren.



Project Hulpgoederen:

Hulpgoederen worden vanuit één locatie aangeboden, soms bezorgd. Dit gebeurt in samenwerking 
met Bureau Gezinshulp en de Burgemeester. 
Het is een stap voorwaarts zowel praktisch gezien voor Embrace als voor de plaatselijke bevolking dat
het "Uitdeelpunt" gerund wordt vanaf dit jaar door iemand uit het dorp. Dit is ontstaan vanuit relatie
en vertrouwen en straalt dit ook weer uit naar het dorp toe.

Verschillende transporten zijn naar Hongarije gegaan, 
waaronder een transport met veel blikken voedsel en een 
nieuwe aanhanger. Embrace is dankbaar voor iedereen die dit 
steeds weer mogelijk maakt.
In Oktober was er ook weer een “Kledingactie” mogelijk in 
Tapiobicske!



(Familie) Begeleiding Programma:

Het programma had ook in 2021 een andere vorm in verband met de beperkingen door Covid. Het 
plan om de nieuwe vorm van begeleiding te implanteren is mede hierdoor in 2021 nog niet mogelijk 
geweest.
Aangeboden hulpgoederen en zadenpakketten zijn in 2021 ook weer uitgedeeld. 
Hulp in de vorm van brandhout is in en om Tapiobicske wederom gerealiseerd. Hierbij was de 
samenwerking met de burgemeester en gezinshulp zeer goed, zowel praktisch als met betrekking tot 
het weten waar de hulp nodig was. We zijn dankbaar dat er naast het uitdelen van voedsel op 
verschillende manieren toch veel praktische hulp is gegeven.

Kleine aanbouw van huisje, rechts het realiseren van stromend
water voor een gezin.



Koral Church en Straatwerk:

De groei en ontwikkeling van de gemeente gaat niet zonder 
uitdagingen en strijd, er zijn een aantal moeilijke situaties 
voorbij gekomen aan Michel en Janet als leiders in 2021. 
Maar het is een onderdeel van het proces van groei, waar ze 
zijn begonnen als pioniers is hun rol nu een heel andere. Er is 
een leiderschapsteam opgezet door hen, hierdoor wordt 
verantwoordelijkheid gedeeld wat een fijne en gezonde 
ontwikkeling is. Binnen dit team zitten David Steel (Engelse 
zendeling met eigen organisatie), Janos Hodoszo (Hongaarse 
Pastor), Michel en Janet. 

De samenkomsten zijn bijzonder, bezoekers waarbij muren om hun harten omvallen, hun pijn, 
verdriet en verhalen gedeeld worden. Anderen die hun leven overgeven aan Jezus en een aantal die 
de dappere stap hebben gezet om naar detox en rehab te gaan! 
In septemer waren er drie mensen die zich lieten dopen, de vruchten van wat God doet zijn op deze 
en veel andere manier zichtbaar. Het aantal vrijwilligers en sprekers groeit langzaam, ook dat is een 
grote zegen, inmiddels zijn het er ruim 20.



Het aantal bezoekers van Korál Church ligt tussen de 30 en 50, ook in 2021 hebben er veel 
gesprekken plaats gevonden om een grotere eigen locatie te realiseren.
Het verlangen is dat het gebouw niet alleen op de zondagen gebruikt gaan worden, maar dat het een
warme, liefdevolle plek is waar ze vaker terecht kunnen voor een bakje koffie, goed gesprek, gebed 
en wie weet in de toekomst een ALPHA-cursus. Het is afwachten hoe het gaat lopen m.b.t. een 
grotere locatie in 2022.

We zijn in 2020 benaderd door de Baptist Union met de vraag om het proces in te gaan om Korall 
Mission Church als officiële Baptist kerk te registreren. Na een aantal gesprekken zal dit officieel 
geregeld worden in april 2022.

Het straatwerk is ook
in 2021 voortgezet in

Boedapest. Meerdere personen
zijn begeleid bij een
ziekenhuisopname, opname in
afkickkliniek en bij overlijden. 



Educatie: 

"Be cool Stay at School!"
Het Educatie programma in Tiszakerecseny kon in september 2021 gelukkig weer hervat worden!
Zowel de kinderen als de juffen waren blij dat het weer opgepakt kon worden, ook kon Embrace 
weer op andere manieren kinderen/jongeren ondersteunen in hun onderwijs met materialen.
Het programma in Tiszakerecseny heeft een positieve invloed op de zowel de algemene als 
educatieve ontwikkeling van de kinderen. Van sociale vaardigheden tot het leren van het aanzetten 
van knopen met ondersteuning in de Engelse taal en delen van het evangelie.



Groepsreizen:

Deze reizen zijn een bewustwording aan beide zijden. Aan de ene kant het 
bewust worden van de eigen rijkdom aan de ene kant en de armoede en 
problematiek aan de andere kant. Voor de ontvangers van de hulp is er het 
besef en de ervaring dat er wel degelijk mensen zijn die om hen geven en dat
ze van waarde zijn.
In verband met corona was het voor de groepen ook dit jaar niet mogelijk om 
te komen in het voorjaar en in de zomer. 
Ondanks dat zijn er een aantal verschilende klussen gedaan door het team en 
wat vast/los vrijwiligers. Mensen waren dankbaar en hun woon en leef 
omstandigheden zijn er weer een stukje op vooruit.
Embrace kreeg ook bezoek van een gezin, die hebben een poosje met ons 
megeholpen en Michel Dudart kwam in augustus voor een periode van 3 
maanden.

Er werd een kinderspeel middag spontaan georganiseerd in de zigeunerwijk onder leding van het 
gezin wat op bezoek was! Het was een geslaagde middag waarin wederom duidelijk werd hoe 
waardevol het is dat we de contacten en het vertrouwen met de bewoners hebben opgebouwd. 
Embrace kijkt iot naar 2022, er staan inmiddels 5 groepen gepland die gaan komen!

Missiehuis Tapiobicske:

Verbouwingen zijn voortgezet, ook hierin kijken we uit naar 2022, want dan zal deel van het 
missiehuis bewoont worden door Michel Dudart die voor onbepaalde tijd het team komt versterken 
in Hongarije. Daarnaast zal dan ook de keuken afgerond gaan worden zodat daar voor de groepen en 
de wijk gekookt kan worden en er de gelegenheid zal zijn om naar het buitentoilet te gaan en buiten 
te douchen! In 2021 zijn hierin al grote stappen gezet om dit te gaan realiseren. 



     

Start....                                               Resultaat...

Tiny House Project:

In 2021 is het tweede Tiny House afgerond met behulp van een groep duitse vrijwilligers.



Overige hoogtepunten

Een krantenartikel over Janet van Boxtel in de PZC.

Michel en Janet van Boxtel, oprchters van Embrace en zendeling in Hongarije kregen vanwege hun 
inzet en liefde en de grote veranderingen en verbetering in het dorp een officiele erkenning van 
Tapiobicske.



Filipijnen

Helaas was het dit jaar niet mogelijk om hulp te bieden in de Filipijnen vanwege de maatregelingen 
omtrent covid. Voor de hulp in Filipijnen is de persoonlijke relatie belangrijk en reizen was helaas niet
mogelijk.
Maar, we zijn bij en verheugd dat we kunnen aangeven dat er in 2022 verschillende soorten hulp en 
ondersteuning zal worden gerealiseerd.

Bekendheid:
 

 Gebruik van Facebook en Instagram werd ingezet

 Nieuwsbrieven zijn met regelmaat verstuurd door de zendelingen

 Bezoek aan Nederland door Michel en Janet was mogelijk, een dag werd georganiseerd met 
presentaties. Dit moest i.v.m. de regels in groepen gedaan worden, maar was een succes.

 Janet van Boxtel was in staat om een aantal kerkelijke gemeentes te bezoeken

 Michel van Boxtel was in staat de relatie met de andere leden van de Baptist Union te 
versterken door naar georganiseerde samenkomsten te gaan.

Samenwerking:

 Relaties zijn opgestart en onderhouden met organisaties: The Hungarian Baptist Aid, 
Hungarian Baptist Union, The International Church of Budapest, Riverside Church, Utcaroll 
Lakasba en de Deutch Reformatic Church, Danube Church, Campus Crusade en International 
Christian School of Budapest. Daarnaast zijn er meerdere waardevolle nieuwe individuele 
contacten gemaakt zowel binnen als buiten Hongarije.

Conclusies en actiepunten

2021 Is voor Stichting Embrace wederom een jaar geweest met veel uitdagingen, maar nog meer 
overwinningen!

Actiepunten 2022:

 Alle lopende projecten voortzetten en zo nodig verbeteren

 Begeleidingsplan in andere vorm opstarten in Tapiobicske

 Contacten uitbouwen en opbouwen met de Amerikaanse zendelingen in Hongarije 

 Start maken met het gebouw voor Koral Mission Church

 Korál Mission Church officieel registreren bij de Baptist Union

 Website in Engels vertalen

 Met Michel Dudart proces opstarten om evt. deel te worden van het team in Hongarije

 Met Familie Tramper proces opstarten om evt. deel te worden van het team in Hongarije


