Nieuws van Peter en Annemarie
Leven in Albanië & Freedom in Christ

Nieuwsbrief mei 2021
Peter & Annemarie Maris,
Jaargang 13, nr.1

Contactgegevens:
: Korenbloem 17,
3852 XN Ermelo
Peter
+31654113967
+355696030600
Annemarie
+31646474085
+355696030601
petermaris@leveninalbanie.org

Lieve vrienden, familie en belangstellenden,
In de afgelopen maanden was het
voor Annemarie een zoektocht. Hoe
verder nadat de Heer duidelijk had
gemaakt om terug te keren in de
bediening? Tegelijk geeft de Heer
verder herstel. Op dit moment zijn er
gesprekken
gaande
die
richtinggevend zijn. In de volgende
nieuwsbrief hopen we daar meer
over te kunnen zeggen. We zijn
dankbaar dat Hij voorziet zoals alleen
Hij dat kan doen en dat we een
biddende
en
ondersteunende
achterban hebben.
Na vele maanden vertaalwerk
kwam in januari de cursus Freed to
Lead in het Nederlands uit. Een week
later kon Peter de cursus al gaan
faciliteren. Natuurlijk via Zoom.
Achttien
mensen
met
een
leidinggevende functie in een kerk of
bediening (voorgangers, oudsten,
pastoraal leiders, bedieningsleiders)
namen deel aan deze cursus. Wat
een mooie gesprekken vonden er
plaats tijdens de break-out sessies.
Zomaar één van de reacties van een
senior deelnemer: ‘Nu begrijp ik pas
het
verschil
tussen
werelds
leiderschap en bijbels en christelijk
leiderschap’. Wat een vreugde om zo
direct de vruchten op dit werk te
mogen zien en horen.
Met een van de mensen die in het
internationale groepje van het jaar-

traject TRANSFORM zit, is Peter
gestart met persoonlijk discipelschap. Zo vindt er een wekelijks
gesprek plaats. Ook weer via Zoom.
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Er was ook een fysieke ontmoeting
met een leiderschapsteam van een
kerk. Alles op veilige afstand en in
een grote zaal. Dit team wilde graag
eerst zelf de Stappen naar Vrijheid in
Christus doorlopen voordat zij de
Vrijheid in Christus cursus aanbieden
aan alle kringen en groepen van
hun gemeente. Het was een
bijzondere dag waar de Heer mooie
dingen deed in de levens van Zijn
kinderen.
Een andere fysieke ontmoeting was
op een Nederlandse bijbelschool.
De veelal jonge studenten zoeken
een korte stage plek om hun studie
mee af te ronden en om te proeven
aan zendingswerk. Daar willen we
hen in ondersteunen door een 3weekse stageplek in Albanië aan te
bieden. Het zomer-kinderkamp in
het bergdorp Lura in Albanië is daar
bijvoorbeeld heel geschikt voor. We
zijn benieuwd of het met de
reisbeperkingen dit jaar mogelijk is.
Zelf hopen we in juni naar Albanië te
gaan voor de nodige bezoeken,
gesprekken en projecten. We zien er
naar uit en hopen weer op mooie
ontmoetingen.

De nieuwe Nederlandstalige
cursus Freed to Lead van
Freedom in Christ.
Dank en gebed
- dank voor verder herstel en
uitzicht
- dank dat werk ondanks alle
beperkingen door kan gaan
- gebed om wijsheid in
beslissingen die genomen
mogen worden
- een vruchtbare reis naar
Albanië

‘wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan’. (Mat. 7:8)
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