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Lieve vrienden, familie en belangstellenden,
Het afgelopen jaar heeft voor een
groot deel in het teken gestaan van
het wennen in Nederland; onze
draai vinden, nieuwe manier van
werken, nieuwe routine voor het
dagelijks leven, enz. We kijken er
dankbaar op terug. Want dit proces
is, ondanks de ups en downs in onze
emoties, best wel voorspoedig
verlopen. Natuurlijk zijn we nog sterk
betrokken bij allerlei mensen en
projecten in Albanië, wat positief
meewerkt aan dit proces.

Drie bezoeken aan Albanië
Zo hebben we dit jaar drie korte
bezoeken kunnen brengen aan
Albanië en omgeving. In maart ging
Peter er alleen naar toe voor de
start van de vertaling van de
tweede discipelschapscursus van
FICM. In september gingen we
samen naar Albanië. Hoofddoel
was om het schoolboekenproject
uit te voeren. Dit betekent dat we
lokaal veel schoolmiddelen hebben
gekocht voor zo’n 35 kinderen.
Deze kinderen hebben we ook
allemaal bezocht en hun verhalen
aangehoord. Eind november van
dit jaar hebben we een reis
gemaakt
om
schoenendozen
gemaakt in Ermelo uit te delen in
Lure. Een koude (-10 gr. C) maar
toch (hart-)verwarmende actie. We
konden het evangelie meerdere
malen delen tijdens dit bezoek.

Peter is bezig om een kinderkamp
voor de kinderen in Lure te
organiseren. Jongeren zowel uit een
Nederlandse als uit een Albanese
kerk gaan dit dan samen uitvoeren.
Onderweg naar Lure hebben we het
gehandicaptencentrum OAZE in
Burrel bezocht. De uitbreiding van het
gebouw is klaar en in gebruik
genomen. Als stichting zijn we hier bij
betrokken. We konden de leiding
bemoedigen door naar hun verhalen
te luisteren en door een gift te
overhandigen voor een aantal
houtkachels.
Peter is tijdens deze laatste reis samen
met een Albanese voorganger in
Macedonië geweest. Hier konden ze
voor zo’n 40 kerkleiders een
presentatie houden over de Freedom
in Christ discipelschapscursussen. Het
was een gezegende reis waar veel
positieve reacties op kwamen.
In Nederland spreken we regelmatig
met een aantal andere stichtingen
om te kijken waar we kunnen
samenwerken. Naast de vertaling
van de tweede cursus om discipelen
toe te rusten, zijn we bezig met enkele
ontwikkelingsprojecten om mensen
te helpen. Dit zijn bijna altijd projecten
waar mensen met een handicap bij
betrokken zijn. We zouden o.a. graag
drie rolstoelen naar Albanië willen
sturen voor mensen die een rolstoel
nodig hebben.
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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.

Carla en Sajmir met een ‘cliënt’
rondom een van de nieuwe
kachels in het OAZEgehandicaptencentrum in
Burrel.
Gekocht met een fonds van
een bevriende Nederlandse
stichting waar we mee
samenwerken

Carla in de nieuwe
fysiotherapie ruimte, onderdeel
van de uitbreiding

Freedom in Christ Ministries
Ontwikkelen en Toerusten

Na een inwerkperiode werd tijdens de
FiCM Nationale Ontmoetingsdag op 4
Boven aan de brief ziet u bij het vertrouwde Leven in Albanië, de termen
juni 2016 het stokje daadwerkelijk
‘Ontwikkelen en Toerusten’. We zochten naar woorden die kort en
overgegeven. Jan en Nellie Kits, de
bondig de huidige situatie weergeven.
vorige leiders van FiCM in Nederland,
In Albanië zijn beide elementen van toepassing:
zijn nog bestuurlijk betrokken en Nellie
- er zijn nog diverse ontwikkeling(hulp)projecten die we aansturen,
doet nog veel vertaalwerk. Op
starten en/of bij betrokken zijn
genoemde dag waren circa 160
- en we mogen mensen toerusten, zowel op geestelijk als op
mensen bij elkaar om meer te horen
professioneel gebied
over de inhoud van FiCM, met o.a.
In Nederland is het voornamelijk toerusten waarbij we natuurlijk ook
Steve Goss (internationaal leider FiCM).
zorgen dat er materiaal in de Nederlandse taal beschikbaar is
Annemarie leidt het gebedswerk en
.
heeft
recentelijk
een
landelijke
gebedsdag georganiseerd. Zo’n 38
Dank- en gebed
mensen
krijgen
regelmatig
een
gebedsbrief.
 dank voor het afgelopen jaar waarin we op een goede manier
Peter coördineert vertaalwerk zodat
weer konden wennen aan het wonen in Nederland
meer FiCM materiaal in het Nederlands
beschikbaar is. Taalcorrectie en
 dank dat we drie goede reizen naar Albanië konden maken
controleren op theologische inhoud is
tijdsintensief maar belangrijk werk. We
 dank voor de goede overdracht van het FiCM-werk en de
rusten mensen toe zodat zij in hun
goede samenwerking met de vorige leiders
gemeente aan de slag kunnen met de
cursussen, we geven presentaties en
 graag gebed voor de juiste woonruimte op het juiste moment,
geven bekendheid aan het werk op
we wonen nu in een tijdelijk huurhuis
conferenties zoals Opwekking en New
Wine. We mogen vaak zien dat
 graag gebed om wijsheid voor wat we op afstand kunnen doen
mensen hun vrijheid vinden en
of wanneer we naar Albanië zouden moeten reizen
veranderd worden in hun denken.
Gelovigen gaan leven vanuit hun
 graag gebed voor openheid bij kerken en gemeenten voor
identiteit in Christus.
onderwijs over discipelschap
Door de internationale leiding is ons
gevraagd
een
conferentie
te

Laat Christus' woorden in al
hun rijkdom in u wonen;
organiseren in Nederland voor alle
FiCM-verantwoordelijken van Europa.
onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met
In maart/april hopen we dan met circa
heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen
45 mensen bij elkaar te komen in
die de Geest u vol genade ingeeft.
Vierhouten.
Colossenzen 3:16
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