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

"VATÉR E NGROHTÉ"

Mt. 25:4

Onze doelstelling:
God gaat door met Zijn
“Zorgdragen voor Albanese
geweldige werk hier op
kinderen in nood”
de Schuilplaats voort.
Ps. 91:1"
Wij zijn Hem en ieder van
jullie dankbaar
VOOR ALLE DONATIES:
Bankrekening in Nederland:
voor uw voortdurende,
NL19 RABO 0316 1793 61
t.n.v. “The hiding place”,
betrokken steun voor dit
Brummen
werk.

Mag God u hiervoor zegenen

Graag willen we u laten
zien wat God de afgelopen
maanden voor ons heeft
gedaan. We delen graag
enkele gebeurtenissen
met u.

“De Schuilplaats”
Kinderhuis in Gjirokaster
(Albanië)

Website :www.hiding-place.org
E mail: vater_e_ngrohte@yahoo.com
dorjolai@yahoo.it
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ALBANEES
KINDERHUIS

De kinderen in de Schuilplaats zijn half september
weer naar school gegaan. Het was een nieuwe en
bijzondere situatie. Ze konden niet allemaal tegelijk
naar school, daar was een rooster voor. De
belangrijkste vakken werden gegeven en veel ander
werk moest thuis gedaan worden. In november en
december bleken ook enkelen van ons Covid-positief.
We zijn dankbaar dat niemand complicaties
heeft gehad en dat
de kinderen goed
gezond zijn gebleven.
Alle kinderen moesten
hierdoor 2 maanden
de school online
volgen i.v.m. de
quarantaine-regels.
Gelukkig kwam kort
daarna de Kersttijd.
Dit werd een vreugdevolle tijd voor iedereen, maar in
het bijzonder voor de kinderen. We vierden Kerst
met een verhaal, muziek, dans en gezelligheid. Er
werden veel cadeautjes gebracht vanuit organisaties
en instellingen.

Elidon

Marijanna. Geliefde broers en zussen, na een intens
IIn oktober werd een pasgeboren
ziekbed hebben we afscheid moeten nemen van
jongen bij ons gebracht. Hij is
onze lieve, dappere, lieftallige zus Marijan.
erg lief. Zijn oudere broer woont
Op 15 januari kregen we het
al in het kinderhuis in Vlora,
bericht dat ze naar haar
en de sociale dienst heeft de
Hemels thuis was gegaan.
rechtbank gevraagd om ook
Hoewel de laatste maanden
hem daar onder te brengen.
zwaar waren, bleef ze vol van
Tot het moment van de uitspraak,
geest en was ze tot het
blijf hij hier. We bidden dat God
laatst een getuige van haar
een goede oplossing zal geven die in het belang is van
geloof, vertrouwen en liefde
Elidon en zijn oudere broer.
in en voor Jezus. We zijn

Silva (het meisje in het midden met lang bruin
haar) heeft eind oktober ons huis verlaten. Ze is na
9 jaar bij ons te hebben gewoond weer terug bij
haar biologische familie. Ze heeft een goede band
opgebouwd met haar moeder en
broertje en ook bet haar stiefvader. We zijn blij dat
haar levensreis op deze manier een nieuwe weg
gaat. Wilt u meebidden voor Gods zegen en
bescherming voor haar en haar familie.

Samuël en Izabela
gebruiken nog
steeds Depakin.
Adela, Ola, Sijon, Bela,Ambra en Jetmir volgden
We zijn dankbaar
allemaal spraak- en ontwikkeltherapie bij het ‘Develop dat er geen
Center’ Er is mooie vooruitgang geboekt, maar
bijwerkingen zijn.
vanwege de Corona pandemie ligt e.e.a.
Het blijft een
stil. We hopen er begin dit jaar weer mee te kunnen gezondheidsprobleem, waarvoor we God
verder gaan.
bidden om genezing!

verdrietig maar ook geweldig
dankbaar voor deze geweldige, godvruchtige vrouw.
Haar toewijding aan de meest kwetsbaren, haar
liefde voor mensen, in het bijzonder voor kinderen
en haar kracht in moeilijke tijden, en haar geloof in
tegenspoed zijn kostbare herinneringen en mooie
voorbeelden. We zijn dankbaar voor deze
Nederlandse zus van ons die gehoor gaf aan Gods
uitnodiging om in Albanië te mogen dienen. Ze
startte een geweldige bediening voor kwetsbare
vrouwen en kinderen. Wat had zij,een open hart
voor ons Albanië. Ze heeft een ongelofelijke “erfenis”
achtergelaten in Albanië, waar ze een goede en
getrouwe dienares is geweest en een prachtig
voorbeeld als volgeling van Jezus.
“Dag lieve Marijan, we zullen je blijven missen. Maar
we zien je terug in de hemel”
Huisvesting
1.
Er moeten reparaties worden gedaan in de
keuken. We hebben op enkele plekken lekkage.
2. Het dak blijft lekken als het hard regent. Ook
daar is onderhoud en reparatie nodig.

3. Er moeten aanpassing worden gedaan aan onze
elektriciteits-aansluiting. Het is nu niet mogelijk om in
de winter alle (elektrische) kachels aan te hebben. Dit
geeft een overbelasting in het huidige systeem.

We wensen jullie een gezegend nieuw jaar.!

