“Wat je ook gedaan hebt
voor de minste van mijn
broeders en zusters, dat
heb je voor Mij gedaan.”
Mt. 25:40

God zet Zijn geweldige werk
hier in de schuilplaats voort.
Wij zijn Hem en ieder van u
dankbaar voor uw
voortdurende liefdevolle
steun voor deze bediening.
Dat God je hiervoor zal
zegenen!
We willen enkele verhalen
met u delen!

Onze doelstelling:
“Zorgdragen voor Albanese
kinderen in nood”
Ps. 91:1"
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ALBANEES
KINDERHUIS

Vanwegen COVID 19, tot eind juni hebben we in
quarantaine gezeten, daarna begonnen we aan de
normale dagelijkse routine van het werk, maar kinderen
konden er niet uit omdat het aantal besmette mensen in
Albanië weer snel toenam nadat de regering de
bewegingsbeperking had opgeheven. In het begin was het
moeilijk om leuke activiteiten voor kinderen te vinden,
maar we organiseerden een paar korte wandelingen door
de stad met de oudsten en een aantal zwembaddagen. Ze
vinden dat allemaal leuk en sommigen van hen hebben
goed leren zwemmen. We gingen met de jongste naar de
speeltuin en zij bleken dol op de draaimolen. Het was een
moeilijke en vreemde zomer, maar uiteindelijk hebben we
plezier gehad. God is goed en trouw geweest voor ons
allemaal zoals Hij ons gedurende deze maanden heeft
beschermd.

Ambra.
Ons kleintje, met het gouden haar,
heeft problemen met
de kennis van haar “vaderschaps”.
Haar vermoedelijke vader heeft
een rechtszaak aangespannen voor
de afwijzing van hetvaderschap.
We hopen dat haar situatie snel zal
worden opgelost en dat haar
biologische vader, die de enige is die
geïnteresseerd is in de groei en
gezondheid van het kind, zijn wettelijke vaderschap zal
krijgen.
Bid om tussenkomst van God in Ambra’s situatie

Samuel en Izabela

hebben een aantal
gezondheidsproblemen, bij hen
werd epilepsie vastgesteld. Het
is niet gemakkelijk, speciaal voor
Izabela, omdat ze ook andere
ontwikkelingsproblemen heeft.
Bij Samuel lijkt het veroorzaakt tijdens
de zwangerschap en God zij dank is het
niet ernstig. Hij krijgt momenteel medicijnen.
Bid voor Samuëls gezondheid die kan worden
verbeterd en hij zal verder geen medicijnen meer
hoeven te gebruiken

Izabela

Zoals we je in onze vorige hebben
verteld nieuwsbrief, verloor
onze lieve, sterke, levendige
kleine Izabela eind april haar
vader en verloor ze haar
moeder 6 maanden na haar
geboorte. Haar neef vertelde
ons dat hij haar voogdij wilde
nemen, maar de laatste tijd veranderde hij van gedachten.
We zullen de procedure voor haar adoptie starten.
Bid dat God haar zal beschermen en een gezin zal
aanwijzen dat van ons kleine meisje zal houden en voor
haar zal zorgen.

Silva.
Haar adoptie-aanvraag is nog niet gelukt. Maar
het goede nieuws is dat haar
moeder van gedachten is
veranderd en heeft besloten
haar mee naar huis te
nemen. Ze is de juridische
procedure bij de rechtbank
begonnen om de voogdij
over Silva terug te krijgen.
En nadat de rechtbank het
vonnis heeft uitgesproken,
zal het snel kunnen gaan.
We denken dat ze midden
oktober het huis verlaat.
Bid voor Silva en haar onverwachte situatie.
Bid dat God haar en haar gezin zal helpen en
leiden, om een gezonde relatie op te bouwen en
om ons lieftallige en mooie meisje te helpen
opgroeien met liefde en zorg.

Nieuws van Marijan
We zijn God dankbaar dat Hij
zijn beloften bleef
nakomenen voor onze lieve
zus Marijan zorgde. Haar
operatie is goed verlopen en
nu na enkele
chemotherapiebehandelingen voelt ze zich
een stuk beter. In juli vierde
ze haar 70e verjaardag

Onderhoud
We zijn begonnen met het
schilderen van de
woonkamer en de
jongenskamer.
Nu hebben we het plan
om ook de derde verdieping
te schilderen.
- Ook moeten we op zoek
naar een nieuwe wasmachine omdat er een
kapot is gegaan.
Voorzieningen
voor de winter.
Onze groente- en
fruitverkoper heeft ons veel
gratis fruit en groente
gegeven en daarvan hebben
we zelf jam gemaakt, maar ook
fruitsap, wat tomatensaus. Ook
konden we wat diepvriesgroente
klaar maken voor de winter.

Hartelijk bedankt
Dorjola, kinderen en personeel

