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Lieve vrienden, familie en belangstellenden,
Soms zie je opeens hoe de
Heer de leiding heeft. Met drie
schoolpakketten onder mijn arm
zochten we het huis van een familie
die we al jaren helpen. De buurt was
opgebroken en we waren gedesoriënteerd. We kregen van mensen
de verkeerde aanwijzingen. Toen ik
ervan overtuigd was dat we voor het
goede huis stonden, klopte ik op de
deur. Deze ging open en Valbona
(zij werkte jaren op straat met haar
moeder maar gaat nu naar school)
gaf een schreeuw van verbazing.
Haar jongere broer en zus stonden te
springen van enthousiasme.
Moeder was op dat moment aan
het bellen met een bevriende
zendeling hoe het verder moest als
Peter en Annemarie niet zouden
komen met de schoolmaterialen en
-boeken. Die zendeling had haar net
verteld dat ze de Heer Jezus mocht
vertrouwen en dat Hij wist wat zij
nodig hadden. Op dat moment
klopten wij op de deur.
Dit voorval konden we ook verder in
ons gesprek gebruiken om hun
vertrouwen op de Heer te versterken
en de meegekomen voorganger
nodigde hen uit voor de kerk.
Annemarie kon deze reis in
september helaas niet mee vanwege haar studie. Daarover straks
meer.

In Juni en oktober reisde
Peter ook naar Albanië waarin,
naast allerlei andere projecten de
oprichting van Stichting Freedom in
Christ Ministries Albania op de
agenda stond. Hoe mooi dat het
werk waar we in 2010 voorzichtig
mee mochten beginnen nu fulltime
uitgevoerd
wordt
door
een
voorganger (Arjan) uit Albanië. We
hebben
inmiddels een goed
Albanees bestuur met goede
mensen en Peter mag daar als
voorzitter z’n steentje aan bijdragen.
Het werk groeit en er zijn veel
gemeenten die het FiCM-materiaal
gebruiken in hun onderwijs. In
oktober was Peter in Montenegro
voor een conferentie van zendingswerkers die in Albanië werken. Net
daarvoor waren er wat contacten
met voorgangers in dat land
opgebouwd en zo konden we
afspraken combineren en een
aantal voorgangers uit Montenegro
en Kroatië ontmoeten en over
vrijheid in Christus vertellen. Het zijn
slechts een handjevol kerken en
gelovigen in Montenegro. Fijn dat ze
enthousiast werden en graag de
materialen gaan gebruiken. In
Kroatië zijn ze al aan de vertaling
begonnen! Op dit moment hebben
we veel contacten in OostEuropese landen waar in de kerken
een honger naar Gods woord is.
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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.

Samen met anderen konden
we een zeer arme familie aan
een beter onderkomen helpen

De dochter van dit gezin
helpen we met
schoolmateriaal, -boeken en
dagelijkse busreis voor school

Valbona, Rojfi en Majlinda
ontvangen weer schoolmateriaal

In Nederland hebben we een
FiCM boek vertaald en uitgegeven. Het
heet ‘Discipelschap’ – de complete serie –
Het is een vertaling van een Engelse serie
van vier boeken waarin helder en duidelijk
onze identiteit in Christus wordt uitgelegd
en hoe in ieders leven de boze kan
worden overwonnen. Een geweldig boek
wat ook goed naast de Discipelschapscursus gebruikt kan worden.
In Ermelo geven we op dit moment twee
avonden cursussen en inmiddels zijn er een
aantal mensen zover toegerust dat zij
graag vanaf januari de cursussen zelf
gaan geven.
Annemarie is een opleiding
begonnen.
Het
werk
in
de
gehandicaptenzorg doet ze met plezier
maar dat wordt voor de toekomst fysiek te
zwaar. Gelukkig kan zij een studie voor
doktersassistente in één jaar doen
(normaal 3 jaar). Wel betekent dat voor
nu een heel druk jaar met haar werk, elke
week twee avonden en af en toe een
zaterdag naar school en stagelopen.
Daarnaast heeft ze de leiding voor
gebedszaken voor FiCM in Nederland en
ook voor FiCM in Europa. In de toekomst
blijft Annemarie graag deeltijds werken
zodat we samen het werk voor de Heer
kunnen blijven doen, waarin Peter Fulltime
bezig is. We zijn dankbaar dat de Heer zo
voorziet in werk en in giften.

Xhesie; het meisje dat destijds
aan haar rug is geopereerd.
Het gaat goed met haar en
ze zwaait naar jullie.
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Uitleg over Freedom in Christ aan voorgangers
en leiders uit Kroatië en Montenegro

Discipelschap
– De complete serie –

Ontwikkelen en Toerusten
Bovenaan de brief ziet u bij het vertrouwde Leven in Albanië, de
termen ‘Ontwikkelen en Toerusten’. Deze woorden geven kort en
bondig de huidige situatie weer. 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 vier mooie reizen dit jaar naar Albanië waar we
mensen konden helpen en toerusten

•

dank dat er nu een officiële FiCM-Albanië organisatie is en
dat het werk daar groeit
•

dank voor de kracht die Annemarie krijgt om naast haar
bediening ook haar werk en haar studie te doen

•

dank voor de mooie toerustingsdagen die we in Nederland
mochten organiseren om leiders met de ‘FiCM benadering’
toe te rusten

•

graag blijvend gebed om wijsheid voor wat we op afstand
kunnen doen of wanneer we het beste naar Albanië
kunnen reizen
•

graag gebed voor de verdere ontwikkeling van de vele
contacten in Oost-Europa om gemeenten te ondersteunen
met onderwijs over vrijheid in Christus

Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het
geloof tot deze genade waarin wij staan, … Romeinen 5:2
Maar groei in de genade en kennis van onze Heer en
Zaligmaker Jezus Christus. 2 Petrus 3:18
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