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Lieve vrienden, familie en belangstellenden,
We zijn terug van een week
Albanië. Wat voelde het vertrouwd
om weer in Tirana rond te lopen en
mensen te groeten op straat. We
hadden goede gesprekken en
konden projecten verblijden met een
extra ondersteuning van onze
stichting. Zoals het Jonathan centrum
en de stichting Oase in Burrel.
Annemarie had een gesprek met de
directeur van de bijbelschool ISTL
(International School of Theology and
Leadership). Deze directeur, tevens
voorganger, kennen we al jaren en
na een eerdere online-ontmoeting
spraken we elkaar nu op een terrasje,
zoals dat gaat in Albanië. Het plan is
dat Annemarie de bijbelschool gaat
versterken als zendingswerker in de
bibliotheek. Het is een tijdelijk project
(1 jaar) waarbij de hele bibliotheek
georganiseerd moet worden. Slechts
een deel van de honderden boeken
staat in een systeem, waardoor
uitlenen ondoorzichtig is. Het is de
bedoeling dat studenten makkelijk
toegang hebben tot goede boeken!
Na dit gesprek zijn we naar Freshku,
een wijk aan de rand van Tirana
gereden waar we Nellie en Ineke
ontmoetten bij hen thuis. Omdat zij
precies naar Nederland vertrekken
als wij naar Albanië komen, kunnen
we het huis huren waar zij nu wonen.
We zijn dankbaar dat we de spullen
die zij achterlaten kunnen gebruiken.

Het is makkelijk voor hen en voor ons.
En het is ook nog een heel mooi
plekje en een gezellig huis. De Heer
heeft de laatste tijd
allerlei
puzzelstukjes op z’n plaats laten
vallen en zelfs voorzien in een
gemeubileerd
appartement.
Opeens is een situatie die uitzichtloos
leek, veranderd in een mooie
bediening. We zijn dankbaar dat
God ons de weg heeft gewezen.
Peter zet zijn werk met Leven in
Albanië en Freedom in Christ
gewoon voort. We zijn benieuwd
naar de mogelijkheden die zich
voordoen in en vanuit Albanië. Hij
hoopt de landen rondom Albanië te
kunnen bezoeken en daar het werk
van FiCM te kunnen helpen
opzetten. Ook zal hij online nog
cursussen geven en de mogelijkheid
hebben om door heel Europa te
werken.
Babs en Jelmina, waar we al een tijd
mee samenwerken, worden het
aanspreekpunt
voor
FiCM
in
Nederland. Peter blijft op de
achtergrond helpen en advies
geven. We hebben het volste
vertrouwen in deze twee vrouwen
en kunnen met een gerust hart naar
Albanië verhuizen.
Zo zijn er nieuwe deuren geopend
en dat is bemoedigend! God gaat
door met zijn werk, wij willen hem
daarin volgen.
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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.

INTERNATIONAL SCHOOL
OF
THEOLOGY AND LEADERSHIP
https://istl.al/

We zijn heel blij dat we
met ingang van 6
september weer in
Albanië mogen werken.
We blijven ingeschreven
in Nederland waarbij we ons
huis aanhouden.

Xhesi,met een 90% rechte rug
na de operatie in 2015.
Xhesi (23) nu bij haar ouders ➔
Xhesi, jaren geleden vlak voor
de operatie aan haar rug.

We ontmoetten Xhesi ruim zes jaar geleden
toen ze leed aan een scoliose, een
vergroeiing aan haar rug. Samen met
anderen konden we haar toen laten
opereren in een ziekenhuis in Amerika,
Annemarie heeft destijds veel van de
begeleiding gedaan. Nu 6 jaar later is er een
infectie
ontstaan
aan
de
metalen
implantaten in haar ruggengraat wat haar
pijn geeft en een verslechterde conditie
veroorzaakt.
Omdat
deze
infectie is
ingekapseld (dit doet het lichaam) kan de
antibiotica de infectie niet bereiken. De enige
manier is om de metalen implantaten eruit te
halen, schoon te maken, te steriliseren en
terug te plaatsen. Vervolgens krijgt ze een
antibioticakuur van 12 weken.
Daarna kan ze verhuizen naar familie in de
stad voor een gezonder en hygiënischer leven
vergeleken met de situatie in het dorp waar
ze nu woont, wat belangrijk is om de kans op
toekomstige infecties te minimaliseren.
Destijds waren we samen met een aantal
mensen betrokken bij de zorg voor Xhesi en de
operatie in Amerika.
En nu, vijf jaar later, konden we niet zomaar
weglopen toen deze infectie aan het licht
kwam.
De Heer heeft haar weer op onze weg
gebracht. We hopen en bidden dat ze door
de zorg heen de liefde van de Heer mag zien.
Bid je mee?

Psalm 37:34
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Lura
Deze zomer werken we samen met een Nederlandse
bijbelschool om vier van hun studenten een stage plek te geven
in Albanië. Een van de projecten die ze doen is een kinderkamp
in Lura samen met een van de andere zendingswerkers,
(Anneco) van onze stichting.
Anneco gaat regelmatig naar dit dorp voor kinderwerk en om
families te bezoeken. Sinds kort is Conny Lampe aangesloten bij
de stichting Leven in Albanië en samen hopen Anneco en
Conny het werk in Lura voort te zetten.
In 2006 zijn we dit werk in Lure gestart en het is mooi om te zien
dat het doorgaat en dat God het werk niet loslaat. De mensen
in het bergdorp hebben al vaak het evangelie gehoord. Laten
we bidden dat de kinderen Hem zullen leren kennen en het hun
ouders gaan vertellen.

Dank- en gebed
•

dank voor het werk in Lura.

dank voor onze reis in juni naar Albanië die doorging!

•
•

dank voor het werk dat Annemarie kan gaan doen en
dat we de Heer weer mogen dienen in Albanië.

•

dank voor Xhesi die weer op onze weg komt; vast niet
zonder reden.

•

dank voor goede contacten die Peter heeft in Estland
en Moldavië om daar een FiCM-bediening te starten.
•

•

graag gebed voor wijsheid in de situatie van Xhesi
graag gebed voor ons persoonlijk, er komt deze twee
maanden van voorbereiding nog veel op ons af. We
verwachten het van Hem!

Vestig je hoop op de Heer en blijf op de weg die hij wijst…
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