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Lieve vrienden, familie en belangstellenden,
Leven in Albanië

Hoop voor Albanië

Deze naam zegt heel veel, we
kozen hem om die reden. We
mogen delen van het leven dat
God geeft aan de mensen in
Albanië. En we leven zelf in Albanië,
waar we gehandicapten en
anderen die het nodig hebben,
helpen een meer volwaardig leven
te leiden.

Ons werkcontract met HvA is
beëindigd per 1 augustus. We
hebben de projecten die we wilden
afmaken goed kunnen afronden. Het
was goed om samen met de mensen
waar
we
mee
hebben
samengewerkt terug te kijken tijdens
een etentje met elkaar. We voelen
ons gezegend, het was 5,5 jaar
waarin we heel veel hebben kunnen
doen. Dat mede door een goed
team hier in Albanië en een goede
ruggensteun
vanuit
Nederland.
Bedankt HvA!

Voor ons gaan dingen veranderen:
we gaan weer in Nederland wonen.
Toch zal ons hart uit blijven gaan
naar de mensen hier. We zullen ons
blijven inzetten om hun het volle
leven uit te delen dat we ontvingen
toen we Hem ontvingen in ons
leven. We zullen d.m.v. Freedom in
Christ vele mensen kunnen bereiken
met de boodschap van zekerheid,
acceptatie en aanvaarding. We
zijn geliefde kinderen van God. Er is
een grote intocht gaande vanuit
o.a. Syrië in Europa. De Albanezen
doen daaraan mee. Ze zijn met
velen richting Duitsland getrokken
om daar asiel aan te vragen.
Duitsland
staat
voor
hoop,
werkgelegenheid en geld. Het gaat
om
vele
Albanezen,
die
wegtrekken, op zoek naar hoop.
Ook buren van ons waren opeens
weg toen we thuis kwamen van
vakantie. Wij mogen hen vertellen
dat de hoop die God geeft hun
levens pas echt kan veranderen.

Nu is voor ons een hele nieuwe
periode aan gebroken. Sommige
mensen denken dat we niets meer te
doen hebben. Niets is minder waar.
We hebben om te beginnen het
schoolboekenproject
kunnen
afronden deze week. Voor 22
kinderen uit 9 gezinnen hebben we
schoolspulletjes en schoolboeken
kunnen aanschaffen. We bouwen op
deze
manier
mee
aan
de
ontwikkeling van de kinderen en
helpen hen uit de cirkel van armoede
te
komen.
Hun
ouders
zijn
gescheiden of hebben geen werk of
hun moeder is weduwe. Als ze niet
geholpen worden, worden de
kinderen
meegezogen
in
de
hopeloze en werkloze situatie. Veel
van deze gezinnen komen ook in de
kerk en horen het evangelie.
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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 in Albanië.

Op 7 november hopen
we een informatie
middag/avond te
houden. Verdere info
volgt!

Huisje waar Xhesi woont

Kleuterschool in Marikaj
Het schooljaar startte op 14
september. Zenepe vond het
spannend want ze heeft 2 nieuwe
juffen moeten aannemen. Omdat
een van de vrouwen die op de
kleuterschool
werkte
naar
Duitsland is vertrokken en de
andere een andere baan heeft
gevonden. Er kwamen ruim dertig
kinderen de eerste dag. Gelukkig is
er veel ruimte in het nieuwe
gebouw. We gingen er op de
eerste schooldag kijken. Een van
de nieuwe kinderen heeft een
lichamelijke handicap, hij heeft
twee beenprotheses. En een van
de kinderen heeft een vader in
een rolstoel, Dhurimi, die als
secretaris op de foundation ‘God
loves Albania’ in Marikaj werkte,
toen wij daar woonden.
Kejsi en Xhesi
Kejsi werd in juli 4 jaar oud. We
bidden dat zij in een adoptie gezin
zal worden opgenomen! Het gaat
goed met haar, ze is weer
begonnen aan logopedie en
speltherapie in het Jonathan
Centrum.
Xhesi is nog in Amerika, maar zal 11
oktober naar Albanië komen. Haar
dokter in het ziekenhuis is erg
tevreden over haar lichamelijke
gesteldheid. De laatste operatie is
heel goed gegaan. Ze moet nu
nog veel lopen en actiever
worden. Ze woont met Herta in een
gastgezin en mag daar blijven tot
ze naar huis gaan.
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Als Xhesi aankomt in Tirana op het
vliegveld
zullen
we
haar
opwachten met haar ouders en
iedereen die in Albanië mee heeft
geholpen om haar operaties te
realiseren. Daarna gaat ze terug
naar Darshen, een dorp op een uur
rijden van Tirana. Ze woont daar
met haar ouders en broers in een

oud bouwvallig huis. We hebben
besloten om het op te knappen,
zodat Xhesi in de toekomst kan
douchen en een kleine kamer voor
zichzelf krijgt. We hopen de
renovatie af te hebben voor ze
aankomt met Herta. We zijn
dankbaar voor alle hulp die we
kregen van Nederlandse sponsors!!

Freedom in Christ
Samen met Arjan en Mimosa, aan wie we de taken voor het dagelijks
leiden van Freedom in Christ overdragen, zijn we in Kosovo geweest. In
Prishtina hebben we een presentatie gehouden voor de evangelisch
protestantse kerken. Alle kerken waren uitgenodigd via de Kosovaarse
Evangelische Alliantie. En over een week hopen we ook twee presentaties
in Tirana te geven. Iedere keer zijn we verbaasd hoe God de deuren
opent en ook dat veel christenen geraakt worden door de diepere
betekenis achter de krachtige benadering die we brengen met het
Freedom in Christ materiaal. Van het Nederlandse team horen we dat er
groei is in het aantal kerken dat de cursus gebruikt. En veel kerken
gebruiken de cursus twee, drie of meerdere keren per jaar. Vooral direct
na bijvoorbeeld een Alpha-cursus is de overgang naar Freedom in Christ
cursus eenvoudig. Maar ook van ‘oudere’ gelovigen horen we nog wel
eens: “Waarom heb ik dit nooit eerder zo gehoord?” Kortom een discipel
schap cursus die ‘kerk-breed’ ingang vindt. We hoeven de cursus niet
iedere keer zelf te geven. Wij introduceren het bij gemeentes/kerken en
als er vraag naar is dan trainen wij hen met ons vrijwilligersteam. Daarna
kunnen ze zelf aan de slag.
We bidden nu of we een volgende cursus van Freedom in Christ, de
‘Grace course’ zullen gaan vertalen en uitgeven zowel in Nederland als
in Albanië.

Zoti ju bekofte, Peter & Annemarie
Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.
Johannes 4:14
Nieuwsbrief oktober 2015 van Peter en Annemarie

