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Lieve vrienden, familie en belangstellenden,
Op dit moment wonen en werken
we alweer ruim twee maanden in
Albanië. De transitie is tot zover erg
goed gegaan. Natuurlijk speelt
daarin mee dat we hier eerder
hebben gewoond en veel mensen
kennen. Van het huis waar we in
wonen, proberen we ons thuis te
maken en dat lukt prima.
Annemarie is inmiddels ingewerkt en
werkt nu drie ochtenden in de week
in de bibliotheek van de Bijbelschool.
Ze vindt het fijn werk en ontwikkelt
ideeën voor de bibliotheek en is
gestart met netwerken met andere
bibliotheken in Albanië en Kosovo.
We werden uitgenodigd om de
diploma-uitreiking van de bachelorstudenten mee te maken. Naast dat
we
veel
oude
bekenden
ontmoetten, waren we ook blij verrast
Klodi onder de studenten te zien.
Klodi woonde vroeger op het
gehandicapten-centrum waar we
ook gewoond hebben. En nu heeft hij
zijn bachelor diploma in theologie en
leiderschap gehaald!
Een andere mooi moment in
oktober was de deels gezamenlijke
conferentie
van
de
Vush
(Evangelische Alliantie) en de AEP
(overkoepelende organisatie voor
zendingswerkers). Er werd 30 jaar
evangelie in Albanië gevierd! 30 jaar
geleden verdween het communisme
en kon het mooiste nieuws, het
evangelie, vrij verkondigd worden.
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Verspreid over Albanië zijn er nu
circa 300 kerken. Bijzonder om te
beseffen dat we daar een steentje
aan bij hebben gedragen. En we
mogen daar nu nog gewoon mee
doorgaan.
Tijdens ontmoetingen met leiders
en voorgangers komen er allerlei
vragen om te ondersteunen. Daarin
gaan we biddend onze weg. Sajmir
die samen met zijn vrouw Carla het
gehandicapten-centrum in Burrel
leidt,
heeft
ook
een
kleine
gemeente. Op de vraag of Peter
hem
in
dat
werk
wilde
ondersteunen,
heeft
Peter
ja
gezegd. Eens in de 3 à 4 weken rijdt
hij naar Burrel om daar te preken en
de kerk te ondersteunen. Deze kerk
is op zaterdag. Zo kunnen we
zondags gewoon in Tirana naar de
gemeente.
Afgelopen week had Peter een
afspraak
met
iemand
uit
Montenegro. Ze hopen samen in
november alle voorgangers van
Montenegro op een miniconferentie
uit te nodigen en te spreken over
Freedom in Christ. Er zijn circa 200
wedergeboren
gelovigen
in
Montenegro en zes voorgangers.
Met Xhesi gaat het goed. In de
volgende nieuwsbrief vertellen we
wat meer over haar.
Groeten vanuit Tirana!

Klodi en de andere studenten
ontvangen hun bachelor diploma
van de Bijbelschool

Annemarie aan het werk

Dank en gebed
- dank voor een goede start in
Albanië
- bid met ons voor wijsheid om
te zien welke goede werken we
mogen doen

‘Zijn maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft’.

