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Lieve vrienden, familie en belangstellenden,
Afgelopen tijd hebben zowel
Annemarie als ik goed kunnen
werken. Annemarie in de bibliotheek
van Bijbelschool ISTL. Bijna alle
boeken zijn
ingevoerd in een
systeem. Nu komt de volgende fase.
Alle boeken voorzien van het juiste
nummer volgens een internationaal
geldend systeem. Zo’n 7.000 boeken
die ze dan minimaal twee keer in
haar handen heeft gehad. Er zijn
steeds meer studenten en anderen
die haar weten te vinden en een
boek zoeken over een bepaald
onderwerp. Netwerken is leuk en ze
had daarom contact gezocht met
de bibliotheek van een bijbelschool
in Kosovo. Het was goed om elkaar te
spreken bijvoorbeeld over hoe de
jongeren aan het lezen te krijgen, en
waar samen te werken.
Het gaat goed met de gezondheid
van Annemarie. Ze werkt zo’n 15-20
uur per week en bezoekt mensen die
we kennen. Reden tot dankbaarheid.
Peter werkt deels thuis en is deels
onderweg. Veel tijd zit in contacten
met andere Europese landen en nog
steeds in twee vertaalprojecten voor
Nederland; een nieuwe discipelschapscursus en een boek over
christelijk leiderschap. Twee cursussen
via zoom zijn net afgerond. De ene
was een discipelschapscursus voor
(kerk)leiders in Montenegro. We
gingen 2x naar Montenegro toe om
de leiders te ontmoeten.

En
de
andere
was
een
leiderschapscursus voor circa 26
mensen in Nederland. Samen met
Arjan hebben we laatst een training
gegeven aan een groepje van zo’n
15 voorgangers en leiders van
kerken in Tirana. Deze training heet
“Helping others find freedom in
Christ” en werd goed ontvangen.
Eens in de paar weken gaat Peter
naar Burrel. Vanaf eind April elke
week om ook daar de cursus Freed
to Lead aan het (kerk)team te
geven. Peter is gevraagd om de
cursus Freed to lead ook te geven
op de bijbelschool waar Annemarie
werkt. Dat zal pas in oktober zijn.
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Doelstelling:
1. Mensen met een handicap of
mensen in een zwakke positie in
Albanië een mogelijkheid geven
een volwaardig leven te leiden.
2. Het in woord en daad
verkondigen van het Leven in
Jezus Christus zowel in Albanië als
daarbuiten.

Samen bezoeken we ook met enige
regelmaat
de
twee
andere
zendingswerkers van Leven in
Albanië. We ondersteunen hen waar
nodig, laatst zelfs met de verhuizing
van een van hen.
Omdat we niet zijn geëmigreerd
mogen we volgens Nederlandse
wetgeving niet langer dan 8
maanden (binnen 12 maanden)
buiten Nederland zijn. Daarom
hopen we in ieder geval de maand
augustus in Nederland te zijn (het is
hier dan heel warm en vakantietijd).
Deels september en oktober zijn we
weer in naar Albanië. De laatste 2
maanden van het jaar hopen we in
Nederland te zijn. Hoe verder in 2023,
is een gebedsonderwerp.

Annemarie samen met iemand van
de bijbelschool in Kosovo en een
collega van de bijbelschool in
Tirana

Xhesi neemt deel aan een les met
een groepje leerlingen.
 Xhesi geniet ervan om te helpen ➔

In de vorige nieuwsbrief hebben we een
update over Xhesi beloofd.
We kunnen alleen maar dankbaar zijn als we
terugkijken op het hele proces. Vanaf de
oproep in 2020 om met elkaar Xhesi te helpen
tot nu.
Xhesi is helemaal hersteld van de operatie. Ze
woont in de buitenwijk van Tirana, samen met
haar
broer
die
in
Tirana
werkt.
Een paar keer in de week gaat ze naar het
centrum VT-Albania. VT-Albania is een
christelijk centrum en helpt jongeren die door
hun handicap geen enkele school af hebben
kunnen maken en een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben.
Naast dat Xhesi wat lessen krijgt vindt ze het
ook enorm fijn om anderen te helpen. Op
allerlei manieren (zie de foto’s) en daar bloeit
ze van op. Ook het omgaan met anderen is
een enorme boost voor haar zelfvertrouwen.
Naast dat ze fysiek is hersteld zien we herstel
in Xhesi als mens.

Xhesi is gezonder dan voor
haar laatste operatie!
Nu ze nog meer in aanraking komt met
mensen die de Heer Jezus kennen, hopen en
bidden we dat ze haar hart ook voor Hem zal
open zetten,

Arjan en Peter (met
vertaler) geven een
‘Helping others Find
Freedom in Christ’
training

Dank- en gebed
dank dat Xhesi helemaal is opgeknapt en ook dat ze
groeit als persoon

•

•
•

dank voor de gezondheid van Annemarie

dank voor de blijdschap die we ondervinden in het
dienen van de Heer
graag gebed voor het Albanese volk, ook hier wordt
alles steeds duurder maar de inkomsten stijgen niet, er
zijn mensen die hieronder lijden

•

•

voor onze toekomst, voor duidelijkheid en richting

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Filippenzen 4: 6&7
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