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Alsnog willen we jullie allen een gelukkig en gezegend 2013 toewensen.
Dit jaar begon al in grote paniek toen president Obama bijna geen geld kreeg
toegewezen van de Senaat om zijn tekorten van 16 trillion dollar . . . . . . . . . .
(een getal met 12 nullen!!!) aan te vullen.
De aarde is in barensnood, maar laat ik U bemoedigen:
De Heer komt spoedig!
Op. 20 vs.30
Vanwege een kwelgeest,
of misschien wel door eigen schuld, zijn wij voor enige tijd op nonactief gezet.
Annet sukkelde met haar gezondheid na een val begin vorig jaar op haar
achterhoofd. Ze had veel last van duizeligheid, vooral bij het liggen, en verloor
haar reuk en smaak. Sterker nog, bij alles proefde ze rotte uien. Hoe sterker de
geur, des te smeriger de smaak in haar mond.
Rob verloor enthousiasme in zijn werk, was in zichzelf gekeerd en humeurig.
De druk van het dagelijks leven onder de armen maakte hem moedeloos. Je wilt
graag onbeperkt geven maar ook daar zijn grenzen aan verbonden.
Na 15 jaar hebben we dus besloten een paar maanden rust te nemen en naar
Nederland te komen. Annet kon naar het ziekenhuis en volgde therapie voor
haar evenwicht. Haar smaak is nog niet normaal, maar dragelijker geworden.
Ze valt ook niet meer af. Rob heeft als
therapie een oude (1987) Hymer camper
gekocht en die, tijdens de verlofperiode,
helemaal opgeknapt van buiten en binnen.
Nu na vier maanden ontspanning in de Peel
(N.Br.) zien we ernaar uit om terug te gaan
naar Korca. Wel zullen we onszelf wat meer
in acht moeten gaan nemen.
En we gaan D.V. zeker gebruik maken van de
camper voor uitstapjes naar Griekenland, e.o.
Gevangeniswerk Korca:
Tijdens onze afwezigheid kon het werk onder de gevangenen gewoon doorgaan.
Door drie lokale broeders werd elke week de overvolle gevangenis in Korca
bezocht. En uiteraard werd er met Nieuwjaar een 'cocktail' verzorgd met zang
en muziek.
Vanuit ons landelijk fonds konden ze pakketjes met zeep, scheerspullen,
shampoo, sokken, muts, tandpasta en schrijfgerei maken en die uitdelen aan de
gevangenen die vast deel uitmaken van de studiegroep.
Ook hun familieleden zijn
uitgenodigd voor het
kerstfeest. Bijna al deze
gezinnen bezoeken we iedere
maand waarbij we proberen
de leegte van hun
ontbrekende vader wat op te
vullen. We willen hen laten
weten dat ze niet vergeten
worden.

Albanie-teams:
Inmiddels hebben zich al drie A-teams
aangemeld voor de zomer 2013.
Soms wordt ons gevraagd hoe we aan
zoveel mensen komen. Een van die
teams bestaat zelfs uit 17 man. . . .
Welnu, in het begin van onze zending
waren we nog wel actief in werving
van werkteams; maar door de jaren
heen weten kerken uit Nederland ons
te vinden.
Zowel Christen jongelui als VUTters
en gepensioneerden vinden het leuk
om een keer de strandstoel aan de
Costa in te ruilen voor een werkkamp
in Albanie.
Goed voor je lichaam en Geest.
Je maakt kennis met een heel andere
cultuur, arme mensen worden daar
geholpen en de lokale kerk gesteund.
Ook wij zelf hebben er plezier in om
deze teams te begeleiden.

Foto hierboven: Djana en Anxhela

Eén groep gaat een kerk verbouwen in
een dorp op 10 km van Korca; een
tweede groep gaat werken aan het
magazijn voor het verzorgingshuis en
voor het derde team staat een nieuw
dak op het programma voor trouwe
gelovigen: Djana en Anxhela

Punten van dank:
* voor de goede tijd in Nederland en
de fijne woning;
* voor alle financiele steun;
* voor onze vrienden in Albanie die
ons werk voortgezet hebben;
* voor herstel van onze gezondheid
* voor de vele bezoekjes en woorden
van bemoedigingen
. . . . en natuurlijk hebben we volop
tijd kunnen doorbrengen met onze
kinderen. Sandra en David zijn met
de Kerst even uit Boston gekomen;
de kleinkinderen hebben een paar
dagen bij opa en oma gelogeerd.

Met Jonas, onze kleinzoon, gaat het
goed. Bij zijn geboorte zijn de kleine
hersenen operatief weggehaald. Hij
gaat naar een normale school en kan
boven verwachting goed meekomen.

Naailes:
Ik ben erg blij dat ik 2 geweldige Albanese naaileraressen heb. Zij hebben
gedurende ons verlof in Nederland de lessen draaiende gehouden.
Natuurlijk zijn ze blij dat we weer naar Korca komen, zodat de
verantwoording wordt overgenomen. De groepen draaien erg goed en soms
hoor ik van mensen dat er oud leerlingen zijn die nu voor zichzelf werken.
Mona heeft al een paar keer naaiopdrachten gekregen uit Nederland.
Dit is voor een tweedehands winkel.
Zij krijgen weinig moderne kleding
binnen voor grote maten (> mt. 50).
Omdat ook deze groep dames graag
modern gekleed wil gaan, wordt door
Mona kleding voor hen gemaakt.
De laatste keer dat er werk voor haar
was gekomen uit Nederland, vertelde
Mona me dat ze een kwartier voor
mijn telefoontje nog met haar dochter
had besproken dat ze niet wist hoe
financieel verder te gaan. Ze had amper werk en de kinderen moesten hun
schoolspullen en boeken kopen. En toen kwam mijn telefoontje!
Zij kon het niet begrijpen, maar ik weet zeker dat God met haar aan het werk
is. Ze is van een moslim achtergrond en haar man ook.
Sponsor project Annet:
Gesteund door Frankrijk draai ik een sponsorproject met 30 kinderen. Voor
ons vertrek naar Nederland ben ik druk op zoek geweest naar iemand die
mijn werk voor enige tijd kon overnemen. Dit was best lastig omdat het
iemand moest zijn die Christen is, goed met arme mensen kan omgaan,
Engels spreekt, met de computer kan werken en financieel betrouwbaar is.
Wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Ik heb Suela gevonden,
iemand uit onze gemeente die acht jaar in Amerika heeft gewoond. Ze is
destijds uitgehuwelijkt aan een Albanees die in Detroit woonde. Ze kregen
een zoon, Joni, en hadden het goed. Tot hun zoon ziek werd vlak na de
geboorte; longprobleem, astma. Hij moest dagelijks medicijnen hebben en
soms ook zuurstof. Toen ze op bezoek kwamen in Korca, was tot hun grote
verbazing de gezondheid van Joni goed. Hij had geen enkel medicijn meer
nodig. Het zuivere milieu en droge klimaat deed de jongen goed.
Suela is toen met haar man terug naar Detroit gegaan en heeft hun zoontje
bij oma en opa in Korca achtergelaten.
De beslissing om voorgoed terug te komen naar Albanie was erg moeilijk
omdat ze beiden geen werk konden vinden. Haar man is toen toch alleen weer
terug gegaan naar Detroit.
Hij hoopt dit jaar ook voorgoed naar Korca te komen.
Zo zijn er veel gezinnen die gescheiden leven omdat er
geen werk in Albanie is.
Ik bid God dat Suela zal besluiten om dit werk voor
mij voort te zetten. Via de organisatie krijgt ze nu een
kleine maandelijkse bijdrage in haar levensonderhoud.
Punten van gebed:
* dat we gezond blijven en energie zullen putten uit ons werk;
* dat God ons wijsheid geeft in de omgang met arme mensen;
* voor herstel van de broer van Annet die aan darmkanker geopereerd is;
* voor de economische situatie in Albanie. Geen werk, voedsel duur, etc.
* dat God deuren opent, om zo over de verborgenheid van Christus te spreken

