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Lieve vrienden, familie en belangstellenden,
In februari was het na een
jaar weer zover: we konden samen
naar Albanië. Wat bijzonder blijft dat
om te doen, samen mensen
bezoeken en projecten begeleiden.
Tijdens deze reis bezochten we ter
bemoediging
de
andere
zendingswerkers die we met de
Stichting
uitzenden.
En
we
bezochten natuurlijk ook een aantal
Albanese vrienden/projecten. Eén
van die bezoeken was heel
bijzonder. Zenepe, de Albanese
vrouw die in een rolstoel zit en die
twee kleuterscholen leidt, was
zwanger en kreeg samen met haar
man Gezimi een dochtertje in
januari. Een gebedsverhoring. Het
meisje
hebben
ze
El’anna
genoemd.
Het betekent: God
antwoordt. Mooi om zien hoe ze op
de Heer vertrouwd hebben want
met haar lichamelijk situatie en
conditie was de zwangerschap niet
makkelijk.
In maart maakte Peter een
reis die in het teken stond van de
conferentie van de Albanese
Evangelische
Alliantie
waar
nagenoeg alle Albanese kerken lid
van zijn. Ook als FiCM-Albanië zijn we
nu lid van deze Alliantie omdat we
juist de kerken willen ondersteunen
en zo uit kunnen werken wat de Heer
Jezus bad; ‘opdat zij allen één zullen
zijn…, opdat de wereld zal geloven
dat U Mij hebt gezonden’.

FiCM-International
heeft
Peter gevraagd of hij de Russische
versie van de Discipelschapscursus
wil beheren en daar waar mogelijk
contacten
kan
leggen
en
onderhouden. Zo kwamen we in
contact met een gemeente in Omsk
en werd Peter uitgenodigd om de
cursus in één week te geven aan
deelnemers van een Missionaire
Bijbelschool.
Een
geweldige
gelegenheid om hen die de Heer
willen gaan dienen, toe te rusten
met een boodschap over wie ze
mogen zijn en wat ze hebben
ontvangen in Christus en over een
leven met Christus als middelpunt.
Een reactie van een van de
deelnemers was: ‘Bijna mijn hele
leven was ik in de gevangenis, nu
weet ik dat ik met Christus aan de
rechterhand van de Vader in de
hemel ben’. In diezelfde week kon
Peter in twee diensten op een
zondag en op een doordeweekse
avond voorgaan. Zo de Heer wil
hopen we in het najaar nog een
bezoek te brengen en daar een
FiCM-team te starten dat zelf de
boodschap van vrijheid in Christus
aan de kerken kan brengen.
Al het FiCM materiaal wordt in het
Engels ontwikkeld. Aangezien we nu
in
diverse
landen
werken
begeleiden we voor die landen ook
de vertaal-projecten.
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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 zowel in Albanië als
daarbuiten.

In Februari hebben we samen met een
andere stichting een Albanië-dag
georganiseerd. Veel christelijke
organisaties en mensen die een hart
voor Albanië hebben kwamen in
Hilversum samen. We hadden onder
andere de directeur van de
Evangelische Alliantie van Albanië
ingevlogen om te spreken en zijn visie te
horen.
Dan mogen we weer verbaasd staan
wat voor wonderen de Heer heeft
gedaan sinds Albanië ruim 25 jaar open
is en het evangelie wordt gebracht.

Zenepe, Gezimi en El’anna

Discipelschapscursus
Groeien in Genade
op ondertitelde
video’s

Studenten aan de Missionaire Bijbelschool
in Omsk tijdens FiCM lessen

En nu we met Russische kerken werken,
willen we ook graag de ‘Groeien in
Genade’ cursus in het Russisch gaan
vertalen. In Albanië zijn we nu de derde
cursus aan het vertalen: ‘Freed to Lead’.
Dit is een cursus voor leidinggevenden
zowel binnen een gemeente als
daarbuiten. Deze cursus vertalen we op
dit moment ook in het Nederlands. In
Nederland hebben we voor de cursus
‘Groeien in Genade’ alle Video-lessen
ondertiteld en dit uitgegeven in de vorm
van een USB-Stick. Afgelopen voorjaar
organiseerden we een FiCM-dag waar
circa 50 mensen uit heel diverse kerken
werden toegerust om anderen te helpen
hun vrijheid in Christus te vinden.

FiCM-Regionale Toerustingsdag

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 (en andere Europese landen) is het voornamelijk
toerusten. En natuurlijk zorgen we ervoor dat het materiaal in de
Nederlandse taal beschikbaar is.
.

Dank- en gebed
•

Soms (vaak) staan we verbaasd hoe het
allemaal loopt en hoe de Heer leidt. Maar
we zien zowel de bediening in Albanië als
de bediening van FiCM voor Nederland
en deels Europa als iets waar de Heer ons
nu plaatst.
Annemarie is in het laatste deel van haar
opleiding gekomen en rondt daarmee
een drukke periode af. Daardoor kunnen
we het schoolboekenproject voor de
Albanese kinderen, in september samen
uitvoeren.
In Augustus bieden we met een jong team
van Nederlanders en Albanezen een
zomer-kids-kamp aan voor de kinderen in
het bergdorp Lura in Albanië. Dit hebben
we eerder in 2016 en 2017 gedaan en het
ondersteunt het evangelisatiewerk van
een van onze zendingswerkers, die
regelmatig in Lura komt.
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dank voor de mooie en gezonde baby die Zenepe en
Gezimi mochten ontvangen

•

dank dat de stichting FiCM-Albanië onderdeel is van de
Albanese kerken en voor de groeiende interesse

•

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

•

dank voor de mooie toerustingsdag die we in Nederland
mochten organiseren om leiders met de ‘FiCM benadering’
toe te rusten
graag gebed voor de Albanese projecten die gaande zijn
met als voorbeelden: schoolboeken, kleuterschool,
ondersteuning van families, vrouwengroep, FiCM etc.

•

•

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

‘Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn
wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten hoger
dan uw gedachten.’ spreekt de Heer. Jesaja 55:9
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