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Lieve vrienden, familie en belangstellenden,
We wonen alweer ruim 2
jaar in Nederland. Sanne en Joost
zijn in juni getrouwd en kregen een
zoontje, Nils. Dat maakte ons voor
de tweede maal opa en oma.
Nog steeds zijn we in
gedachten vaak in Albanië. Ons
hart ligt daar nog steeds.
Peter en ik zijn onafhankelijk van
elkaar in Albanië geweest. Peter
met een delegatie van het bestuur
van Leven in Albanië, met een
nieuw teamlid, Jurrie Steenkamp. Ik
om de verjaardag van Leta, die 60
jaar werd, te vieren. Mariëtte ging
mee, wat heel gezellig was. Een
plezierreisje noemden we het,
maar dat was het natuurlijk niet.
We hebben veel mensen kunnen
bezoeken en Leta verwend met
aandacht i.v.m. haar verjaardag.
Het is bijzonder te merken dat het
voelt alsof je er nog woont als je
teruggaat.
Annemarie is aan het werk
in de zorg. Daarnaast coördineert
zij
het
gebed,
organiseert
ontmoetingen op skype om te
bidden met elkaar en maakt en
verzendt
een
maandelijkse
gebedsbrief voor het FiCM-werk in
Nederland en België. Het is fijn om
te weten dat er een groep mensen
bidt. We merken Gods zegen op
het werk en zijn aanwezigheid in
het maken van keuzes.

In Burrel zijn we al een aantal
jaar met raad en daad betrokken bij
een stichting die in hun dagcentrum
zo’n veertig gehandicapte kinderen
begeleidt.
Het
leidersechtpaar
heeft ook nog eens de 24-uurs zorg
voor een aantal gehandicapte
kinderen in hun huis. Raad bestaat
meestal
uit
bemoedigende
gesprekken, advies en trainingen.
Deze keer mocht de daad bestaan
uit het leveren van een bus voor het
vervoer van gehandicapten. Dit
‘project’ was in samenwerking met
twee andere stichtingen.
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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.

De tweede kleuterschool
van Zenepe loopt bijzonder goed.
Wat een zegen om zoveel kinderen
te zien uit moslimgezinnen die iedere
dag horen uit Gods woord en leren
bidden tot de Heer Jezus.
In september DV hopen we
zeker weer naar Albanië te gaan om
het
schoolboekenproject
te
verzorgen. Hiermee kunnen we veel
families zegenen. In juni hoop hij dat
al op te starten.
In juni hoopt Peter ook nog
te gaan. Samen met Arjan wordt er
een officiële Albanese stichting voor
het FiCM werk opgezet. Diverse
voorgangers en anderen willen zich
graag inzetten door in het bestuur te
komen.

‘Nieuwe’ bus voor het vervoer
van gehandicapten rondom
Burrel

Tweede christelijke kleuterschool met
Zenepe en de stichting Kristal.

De tweede discipelschapscursus
‘Groeien in Genade’ is inmiddels in het
Nederlands beschikbaar. Na veel vertaalen corrigeerwerk wordt de cursus gelukkig
goed ontvangen. Zelf geven we deze
cursus in onze woonplaats Ermelo aan een
groep die al de Discipelschapscursus
Vrijheid in Christus heeft gedaan. Peter
geeft deze laatste cursus ook nog weer
aan een andere groep in Ermelo.
In maart mochten we een
Toerustingsdag organiseren voor mensen
die van plan zijn FiCM-cursussen in hun
gemeente te geven of dat al doen. Zo’n
35 mensen mochten naast praktische
lessen ook naar elkaars ervaringen
luisteren.
Vaak
horen
we
mooie
getuigenissen hoe God aan het werk is in
mensenlevens.
Eind juni hopen we een tweede
toerustingsdag te organiseren in Assen.
Het is fijn om dit soort toerustingswerk in
samenspraak met een lokale gemeente
aan te bieden.
Peter heeft afgelopen maanden
meegewerkt aan een pilot van FiCMinternational. Hierbij hebben diegenen die
een FiCM-bediening in hun land willen
opzetten en kerkleiders de mogelijkheid
om in één jaar intensief door alle FiCMstudies te gaan.
Gedurende deze
maanden spraken we elkaar via
conference-calls en twee keer tijdens een
bijeenkomst (retreat) met zo’n 35 mensen
uit 11 Europese landen. We zijn dankbaar
dat we zowel in Nederland als daarbuiten
mensen mogen toerusten met Gods
woord.
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FiCM Regionale Toerustingsdag in
Zoetermeer

Discipelschapscursus
Groeien in Genade

Ontwikkelen en Toerusten
Bovenaan de brief ziet u bij het vertrouwde Leven in Albanië, de
termen ‘Ontwikkelen en Toerusten’. We zochten naar woorden die
kort
en
bondig
de
huidige
situatie
weergeven.
In Albanië zijn beide elementen van toepassing:
- er zijn nog diverse ontwikkelings(hulp)projecten die we
aansturen, starten en/of waar we bij betrokken zijn
- en we mogen mensen toerusten, zowel op geestelijk als op
professioneel gebied.
In Nederland is het voornamelijk toerusten waarbij we natuurlijk ook
zorgen dat er materiaal in de Nederlandse taal beschikbaar is.
.

Dank- en gebed
•

dank voor het mooie begin van het jaar 2018 waarop we
mogen terugkijken waarbij ook het werk in Albanië gewoon
door ging en voor de vele openingen die we voor de
boodschap van vrijheid in Christus kregen
•

dank voor de twee gezonde en mooie kleinkinderen

•

dank voor de kracht die Annemarie krijgt om naast haar
bediening ook haar werk in de zorg te doen

•

graag gebed voor de tweede FiCM-toerustingsdag eind
juni in Nederland

•

graag blijvend gebed om wijsheid voor wat we op afstand
kunnen doen of wanneer we naar Albanië zouden moeten
reizen

•

graag gebed voor het begeleiden en vormgeven van een
Albanese FiCM-organisatie

Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door
hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen
zijn, zoals U, Vader, in Mij en Ik in U, opdat de wereld zal
geloven dat U Mij gezonden hebt. Joh.17: 20, 21
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