..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
verbazingwekkende werk
voort hier op de
Schuilplaats.
We zijn Hem en ieder van
u dankbaar voor uw
voortdurende, genereuze
steun voor deze bediening.
Moge God u zegenen!
We willen dat je ziet wat God
deze maanden voor ons heeft
gedaan.
Laten we een paar van onze
verhalen met je delen!
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Onze doelstelling:
“Zorgdragen voor Albanese
kinderen in nood”
Ps. 91:1"

“De Schuilplaats”
Kinderhuis in Gjirokaster
(Albanië)

VOOR ALLE DONATIES:
Bankrekening in Nederland:
NL19 RABO 0316 1793 61
t.n.v. “The hiding place”,
Brummen
Website :www.hiding-place.org
E mail: vater_e_ngrohte@yahoo.com
dorjolai@yahoo.it

Opgericht in Brummen, NL
December 1996 Onder de naam:
De Schuilplaats/The Hiding Place/Vatër e
Ngrohtë
K.v.K.-nr. 41042694
Geregistreerd in Tirana, 15 juni 1998 bij het
“Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken”.

ALBANEES
KINDERHUIS

1-We zijn dit jaar begonnen met het droevige nieuws
van het verlies van onze lieve zus Marijana. We zijn
God dankbaar voor wat Hij door haar hier in
Gjirokastra heeft gedaan en we blijven haar hart voor
Christus herinneren, haar liefde en zorg voor
kinderen en voor Albanië. Deze 6 maanden waren
voor ieder van ons vol uitdagingen en groei. Kinderen
hebben hun studie voortgezet, afwisselend een keer
op school met minder tijd en een keer online, en veel
huiswerk. Ze hebben hard gewerkt om goede cijfers
te halen en hebben de juiste en noodzakelijke niveau
voor hun leeftijd. Binnen de grenzen van isolatie en
bewegingsbeperking hebben we tijd gevonden om
buiten te genieten van de seizoenen en de zon. We
hebben buiten verschillende activiteiten gedaan en
kinderen zijn de kinderkerkdienst blijven volgen. De
oudste jongens zijn begonnen met voetbaltraining en
dat vonden ze leuk. De ouders van de kinderen
hebben de communicatie met hen voortgezet via
videogesprekken en huisbezoeken. Ook zijn sommige
kinderen, nu de school is afgelopen, een paar weken
bij hun ouders geweest. We zijn God dankbaar voor al
zijn liefde, zorg, bescherming en voor het voorzien in
al onze noden en behoeften.

Elidon
Elidon. Hij is zo snel groter geworden en hij is een heel
vrolijk kind. Hij houdt ervan om
in de buurt van mensen te zijn
en is de vreugde van iedereen in
huis. Na wat hindernissen voor
de aanvragen van de uitspraak
van de rechtbank over het gezag
over hem naar Vlora Children
home, heeft de rechtbankeen
andere beslissing genomen.
Nu hebben we de voogdij over hem. Zijn moeder is niet
in hem geïnteresseerd. Bid dat God oplossingen zal
geven en zijn moeder van gedachten zal doen
veranderen en haar zal overtuigen hem ter adoptie af te
staan.

Izabela (Bela)

We zijn begonnen met het
adoptieproces voor Bela. Ze staat nu
op de lijst voor adopties en we wachten
op een paar dat geïnteresseerd is om
een kind met een handicap te krijgen
en te verzorgen. Het lijkt moeilijk, maar
we bidden en hopen dat God gaat voorzien.

Rebecca.(het jonge meisje om links, met bril)

We hadden een ontmoeting met de kinderneuroloog,
voor Bela, Samuel en Adela. Adela was in orde. Samuel is
beter geworden en hij zal de medicatie nog een jaar
blijven gebruiken. Bela zal waarschijnlijk haar hele leven
onder de medische behandeling blijven. Blijf bidden voor
hun gezondheidsprobleem. We geloven dat God hen kan
genezen!

Miri
Miri's moeder was de enige die geen regelmatig contact en
communicatie met haar zoon had.
We moesten de juridisch weg
bewandelen waarmee zij afstand
zou doen van haar zoon. Na veel
inspanningen kwam ze naar de
rechtbank en verklaarde dat ze haar
zoon niet wilde afstaan voor
adoptie. Miri's situatie is een beetje
ingewikkeld, niet alleen omdat zijn moeder niet goed
handelt in haar relatie met hem, maar ook omdat Miri
worstelt met zijn gevoelens voor haar. Aan de andere kant
heeft ze geen verbetering gebracht in haar situatie. Bid
voor Miri en zijn hele situatie, dat God tussenbeide kan
komen en zijn moeder kan doen besluiten hem ter
adoptie af te staan.

Ze is een jong christelijk meisje uit Noord-Ierland. Ze deed
de afgelopen 3 maanden vrijwilligerswerk bij The Hiding
Place. Ze was een goede hulp in deze tijd, vooral met
kinderen. Ze heeft een goede band met hen opgebouwd en
ze hebben genoten van haar aanwezigheid hier. We bidden
en hopen dat ze een gezegende tijd bij ons heeft gehad. We
bidden ook dat ze zal groeien in geloof en dat God haar
kracht, wijsheid en moed zal geven. We zullen haar missen.

Gebedspunt:
1- Mag God ons wijsheid geven om deze kinderen te leiden
in zijn liefde en in alle situaties die ze doormaken,
2- Mag God ons helpen te groeien in Zijn liefde en woord om
een licht en getuigen van Zijn genade te zijn.
3- Mag God doorgaan met het beschermen en voorzien in
elke behoefte en noodzaak van deze bediening.
Onderhoud.
We zijn God dankbaar dat hij financieel heeft gezorgd voor
de reparaties die we moeten doen. Terwijl we de vergunning
voor de reparatie van het dak hebben aangevraagd. Bidt u
alstublieft dat we deze zo snel mogelijk kunnen krijgen. (Ons
huis staat in een beschermd stadsgebied)

