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Lieve vrienden, familie en belangstellenden,
Terugkijkend op het jaar 2020
constateren we dat het een vreemd
jaar was. Niet alleen persoonlijk maar
ook voor de bediening, of het werk zo
u wilt. Sinds vorig jaar oktober hebben
we Albanië niet meer kunnen
bezoeken. Ook geen enkel ander
land in Europa en slechts enkele
bezoeken in Nederland en België.
Persoonlijk was het ook een bijzonder
jaar omdat Annemarie nu weer voor
een heel stuk hersteld is, maar geen
re-integratie buiten de deur heeft
doorlopen en ook nog geen werk
heeft. Dan maar zelf re-integreren
met werk voor de stichtingen thuis en,
sinds kort, als vrijwilliger in de
plaatselijke christelijke boekwinkel.
Op dit moment is het wel van: ‘En wat
nu Heer? Hoe wilt U dat ik (of we)
doorgaan? Wat wilt U zeggen in deze
situatie?’
Alhoewel wat betreft het werk een
aantal dingen niet konden, konden
ook veel dingen wel. In Albanië
hebben we vier kerken kunnen
ondersteunen in de hulp na de
aardbeving. Ook nu zijn we nog weer
bezig via een lokale partner om twee
gezinnen te helpen met een goed
onderkomen.
In september hebben we ‘gewoon’
het schoolboekenproject kunnen
uitvoeren. Heel wat kinderen kunnen
(mede dankzij jou) naar school met
behulp van schoolmateriaal en voor
velen ook de schoolboeken.

Een meisje wat eerst niet meer
verder mocht op de middelbare
school (tradities in een dorpje)
mocht later toch en daar hebben
we ook voor het dagelijks vervoer
gezorgd. Dit project hebben we
deze keer met lokale partners
moeten uitvoeren. Alle ouders
hebben
we
via
WhatsApp
gesproken en kunnen bemoedigen.
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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.

TRANSFORM is een 10-maanden
durend programma van Freedom in
Christ (FiCM) voor (kerk)leiders. Dit
jaar doen 350 mensen uit 50 landen
mee. Arjan (onze Albanese leider
voor Freedom in Christ) konden we
helpen zodat hij nu 20 voorgangers
uit Albanië en Kosovo door dit jaar
van persoonlijke toerusting leidt.
Peter leidt een dergelijke groep van
voorgangers en leiders uit vier
verschillende landen door dit
programma. In de zomer werd Peter
gevraagd, i.v.m. een sabbatical van
iemand, tijdelijk het werk voor FiCM
Europees te overzien. Inmiddels is dit
een permanente taak geworden.
Het is een grotere verantwoordelijkheid maar het is geweldig om met
FiCM leiders in andere landen te
werken en om
contacten te
ontwikkelen in weer andere landen
om daar ook de boodschap van
vrijheid in Christus te brengen. Zo zijn
er
bijvoorbeeld
nieuwe
ontwikkelingen in Moldavië en in
Azerbeidzjan.

Matilda kan gelukkig weer naar
school met dagelijks vervoer

Van fysieke contacten naar dagelijkse Zoom-sessies

Ontwikkelen en Toerusten

Het huis van deze
familie in Bater wordt
helemaal opnieuw
opgetrokken. Zowel de
vader als de zoon zijn zwak begaafd.

En wat nu Heer?
Hierboven hebt u kunnen lezen welke
vragen op Peter en Annemarie afkomen.
Het is niet eenvoudig voor Annemarie om
passend betaald werk te vinden. De
financiën zijn wel nodig om met hun
bediening in Gods koninkrijk op dezelfde
wijze te kunnen doorgaan. Het is bijzonder
te zien hoe God hen heeft geleid in hun
werk in Albanië en hoe dit verder heeft
geleid tot een grotere verantwoordelijkheid
voor het werk van FiCM. Beiden mogen
hierin een taak vervullen en tot zegen zijn
voor het werk in Albanië, Freedom in Christ
in Nederland en Europa maar ook voor de
individuele persoon die op hun weg
gebracht wordt. Zonder uw onmisbare
gebed en financiële ondersteuning kan dit
werk niet doorgaan en daarom vragen we
u ook via deze nieuwsbrief hen te blijven
ondersteunen in gebed en in hun nieuwe
financiële situatie.
Leo Robbemond,
Secretaris Stichting Leven in Albanië

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 van Freedom in Christ in
de Nederlandse taal beschikbaar is.

.

Dank- en gebed
dank dat er weer een aantal kinderen geholpen konden
worden zodat ze normaal onderwijs kunnen volgen.

•
•

dank voor goede relaties en partners in Albanië om
samen diegenen die het het meest nodig hebben, te
kunnen ondersteunen.
dank voor het herstel van Annemarie zover. We vragen
om wijsheid hoe we het werk verder kunnen blijven
uitvoeren als Annemarie geen of weinig werk vindt.

•

•

graag gebed voor de verdere ontwikkeling van alle
digitale manieren om gemeenten te ondersteunen met
het onderwijs over vrijheid in Christus.

•

Graag gebed voor alle vertaalprojecten; Groeien in
Genade naar het Russisch, Freed to Lead naar het
Nederlands, nieuwe cursus naar het Nederlands,
nieuwe dagelijkse overdenkingen voor de website.

Stuur deze nieuwsbrief gerust aan anderen!
Een uitdagend vers in de huidige persoonlijke omstandigheden:

‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan
zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus
bewaren’ (Filippenzen 4:6).
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