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Lieve vrienden, familie en belangstellenden,
Overbodig om te zeggen dat het
afgelopen half jaar een bijzonder
half jaar was. Ja, we misten zaken
maar er waren ook nieuwe kansen.
Daar leest u verderop over.
Eerst willen we u vertellen dat
Annemarie redelijk goed hersteld. En
daar zijn we heel dankbaar voor. In
april zou ze hebben moeten starten
met re-integreren. Door de landelijke
situatie is dit nu uitgesteld naar later
in het jaar. Toch vindt re-integratie
op een bepaalde manier wel plaats.
Naast de zorg voor haar ouders en
haar mentorschap voor haar
broertje, controleert Annemarie nu
vertaalwerk voor Freedom in Christ.
Dat is toch een of twee uur per dag
geconcentreerd computerwerk. Dit
verloopt goed. Er is nog wel een weg
te gaan en we bidden voor volledig
herstel.
Via onze stichting zijn er vele giften
binnengekomen om mensen te
helpen na de aardbeving in
Albanië. In samenwerking met vier
Albanese kerken helpen we heel
wat mensen. Helaas heeft de
corona-crisis de hulp bemoeilijkt,
maar worden de regels in Albanië
sinds kort weer verruimd. De hulp
gaat door en we hopen er zelf een
keer te gaan kijken om te zien wat er
gaande is.

Er zijn weer plannen gemaakt om
een kinderkamp in het bergdorp
Lura te organiseren. Dit jaar samen
met een aantal studenten van een
Nederlandse bijbelschool die dan
hun stage zullen doen. Ondanks dat
iedereen staat te popelen, houden
we er ook rekening mee dat deze, in
juli geplande, reis niet door kan
gaan.
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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.

De kleuterschool van Zenepe
moest vanwege de corona-crisis
dicht. Met wat ondersteuning via
Leven
in
Albanië
kon
het
lesprogramma voor de kinderen die
voorbereid worden voor de lagere
school op een digitale manier
doorgaan. Zo bleef ook het grootste
gedeelte van de inkomens van de
juffen en hun gezinnen behouden.
Wat nog wel doorging was de
Albanië-dag die we jaarlijks, samen
met
een
andere
organisatie,
organiseren. Deze dag die in februari
jl. plaatsvond, geeft mensen die hart
voor Albanië hebben de kans elkaar
te ontmoeten en te delen. Hieruit
ontstaat samenwerking en men kan
elkaar informeren en motiveren. Een
van de hoofdsprekers was Ergest Biti,
de Albanese directeur van de Vush
(Albanese Evangelische Alliantie).
Diverse organisaties presenteerden
zich door middel van een stand.

Deze familie uit Vlashaj is na de
aardbeving geholpen met een
stapelbed. De leider van de
kerk (rechts) is blij dat ze deze
familie kunnen helpen.

Eén van de (internationale)
zoomcursussen die Peter geeft

Een gemeente in Nederland wilde graag
heel goed voorbereid aan de slag met de
discipelschapscursus Vrijheid in Christus.
Met door ons opgegeven zelfstudie en
een inleiding door Peter mocht hij het hele
leiderschapsteam door de Stappen naar
vrijheid in Christus leiden. Gelovigen
vonden (opnieuw) hun vrijheid in Christus
en helpen nu anderen in hun gemeente
die vrijheid te vinden.
Sinds de Nederlandse lock down geeft
Peter drie avonden per week online
cursussen. Twee daarvan zijn Online
Groeien in Genade. En een avond is Peter
leider van een groep cursisten die
Transform volgen, een leiderscursus voor
leiders binnen Freedom in Christ.

Kinderen van de
kindergarten van
Zenepe krijgen
online les

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 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
•

dank voor de mooie giften die werden gedoneerd om
mensen in de nasleep van de aardbeving te kunnen
helpen.

•
Na een les over nederigheid versus trots
vertelde een deelneemster van de Online
Groeien in Genade cursus hoe ze de
laatste maanden gestuurd had op
eenheid tussen de kerken in haar
woonplaats. Tijdens het verwerken van de
lessen liet God haar zien dat haar
verlangen prachtig was maar dat haar
handelen gepaard ging met veel trots. Ze
heeft dit in een email naar alle
voorgangers in haar woonplaats beleden
en om vergeving gevraagd. Een prachtig
voorbeeld hoe de Heer vol genade omziet
naar Zijn kinderen en naar de Gemeente.

•

•

•

dank voor de online cursus-avonden die we konden
opzetten en waar mensen worden toegerust en verder
groeien in geloof.

dank voor het herstel van Annemarie zover. Tegelijk
vragen we om gebed voor volledig herstel en zicht op
werk op de juiste tijd met daarbij voldoende inkomen.
graag gebed voor wijsheid hoe en wanneer we weer
naar Albanië kunnen reizen. In juli zouden we graag
gaan i.v.m. het kinderkamp en in september i.v.m. het
schoolboeken project. Ook het bestuur van de Albanese
Freedom in Christ stichting (Peter is voorzitter) hoopt dan
bij elkaar te komen.
graag gebed voor de verdere ontwikkeling van de vele
contacten in Centraal- en Oost-Europa om gemeenten
te ondersteunen met onderwijs over vrijheid in Christus.

‘De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het heiligdom, de woningen van de
Allerhoogste. God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken
van de morgen. De Heer van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een
veilige vesting’ (Psalm 46: 5,6,8).
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