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Lieve vrienden, familie en belangstellenden,
Het leven gaat snel en de wereld
staat op z’n kop. We hebben
verantwoording in het laten zien
van het Licht van God in deze
wereld. En het doorgeven van het
Licht en de Liefde van God. Steeds
duidelijker zien we de grens tussen
licht en duisternis. We bidden dat
we
met
z’n
allen
het
overwinningsleven leven en Hem
laten zien!

Vanaf nu tot aan de zomer
Ja, het is echt zo dat de tijd vliegt. In
januari wisten we nog niet waar dit
jaar ons zou brengen. Nu is het
duidelijk wie ons gaat opvolgen
voor Hoop voor Albanië. Koos en
Dinie die nu in het gastenhuis
wonen en daar de scepter zwaaien
hebben aangegeven het over te
willen nemen van ons. Ze waren in
Nederland en hebben daar een
gesprek gehad met het bestuur van
Hoop voor Albanië. Koos en Dinie
zien dat het een hele klus gaat
worden, maar willen het graag
gaan doen. We zullen hen inwerken
in de maanden juni en juli en per 1
augustus het stokje daadwerkelijk
aan hen overgeven. In augustus
sluit HvA altijd haar deuren voor een
maand en wij hopen dan allemaal
op vakantie te gaan.

Na de zomer
Na de zomer zal het schoolboeken
project van Leven in Albanië worden
gedaan en beginnen we met een
bredere aanpak van het werk voor
Freedom in Christ in Albanië. Dit
samen met Arjan en Mimosa, om hen
nog verder te coachen. Het geeft ons
de mogelijkheid om het werk nog
steviger te planten en het zo goed
mogelijk achter te laten als we in
december naar Nederland hopen te
verhuizen. In het najaar zullen we ook
nog enkele weken naar Nederland
gaan om een huurhuis te zoeken en
een baan voor Annemarie. We
hebben vertrouwen in onze Heer die
ons daarbij gaat helpen!

Afscheid nemen
De laatste maand zal in het teken
staan van afscheid nemen. Dat zal
niet makkelijk vallen! Langzaam
dringt door wat dat inhoudt. Als
mensen beginnen te huilen als we
vertellen wat we van plan zijn, dan
realiseren we ons des te beter dat we
de warmte van de mensen en de
mooie dingen in deze cultuur gaan
missen. En zeker ook ons afwisselende
leven. Maar we hopen vaak terug te
komen om de projecten van Leven in
Albanië en Freedom in Christ verder
op te 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 in Albanië.

Lieve kleine Kejsi….
hieronder met Jonathan

Xhesi Balliu
De familie op de foto hierboven
leerden we een paar jaar geleden
kennen doordat we in het
gastenhuis mensen hadden die bij
hen op bezoek waren geweest.
Toen we de foto’s zagen en er
samen
over
praatten
werd
Annemarie gevraagd of ze het zag
zitten met Xhesi naar het ziekenhuis
te gaan voor onderzoek. Xhesi
heeft namelijk een scoliose en had
daar op dat moment nog niet
zoveel last van, maar de toekomst
leek onzeker voor haar. In een land
als Albanië is het niet makkelijk te
trouwen en kinderen te krijgen
onder deze omstandigheden,
waarbij ze ook nog uit een heel
arm gezin komt.
Twee jaar geleden besloten we
niet door te gaan met een
eventuele operatie omdat het erg
duur was en het niet in Albanië kon
worden gedaan. Ook waren de
risico’s, volgens de arts die destijds
naar haar situatie keek, groot.
Omdat we een stel vrienden
hebben, Ned en Jorid Spiecker, bij
wiens dochter ook een scoliose
werd geconstateerd, en die er in
Amerika aan werd geopereerd,
keken we opnieuw naar de
situatie. Het was namelijk zo dat
Lydia gratis was geopereerd in het
Shriners ziekenhuis in Chicago.

Dit bood nieuwe mogelijkheden en
op het moment is het zo dat ze een
visum heeft gekregen en ze een
eerste afspraak heeft op 14 mei in
Chicago.
Gods
wegen
zijn
ondoorgrondelijk!
Het is erg spannend voor Xhesi en
voor ons die er nauw bij betrokken
zijn. We zijn allerlei voorbereidingen
aan het treffen. Er is een paspoort
aangevraagd, er zijn papieren
geregeld die naar het ziekenhuis
moesten worden gestuurd. Mandi
die in het dorp waar de familie
woont werkt en de mensen daar
kent, helpt ons bij de papierwinkel.
Hij kent de wegen die bewandeld
moeten worden en heeft de
contacten. Xhesi
moest
ook
bloedonderzoeken doen, deze
waren allemaal goed gelukkig. Nu
zijn we nog fondsen aan het
werven voor de bijkomende kosten
als de reis, de verblijfskosten,
mogelijke
therapie, medicijnen,
etc. Alles wat in het ziekenhuis
wordt
gedaan
is
gedekt,
daarbuiten
moeten
we
zelf
betalen. Er gaat een jonge vrouw
mee met Xhesi die haar zal helpen
met vertalen en aan haar zijde zal
blijven. Wij als organisatoren gaan
op cruciale momenten naar hen
toe. Zoals aan het begin en na de
tweede en zwaarste operatie
waarbij Annemarie er heen hoopt
te gaan.

En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof!
1 Johannes 5: 4
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Zoals het er nu uitziet moet ze twee
operaties ondergaan en zal ze drie
maanden moeten blijven. Jorid
gaat in het begin mee om kennis te
maken met de mensen die daar ter
plekke helpen. Zoals de ouders van
Ned. Een Amerikaanse familie heeft
aangeboden om haar na de
tweede operatie in hun gezin op te
nemen. God voorziet! We zijn er
dankbaar voor.
We zouden het erg waarderen als
jullie voor de hele situatie willen
bidden en nog het meest voor
Xhesi zelf. Het zal een grote
cultuurschok voor haar zijn en een
spannende
tijd
tijdens
haar
ziekenhuisverblijf. Ook Herta die
meegaat
als
haar
vertaalster/begeleidster
heeft
nodig dat er voor haar wordt
gebeden. Alvast bedankt voor jullie
betrokkenheid!
Projecten
Verder hebben we nog erg mooi
nieuws. Het kleuterschooltje van
Zenepe heeft een bouwvergunning
gekregen. Wat een lang proces,
maar wat fijn dat het er nu door is.
We vinden het heel prettig dat we
drie
lopende
projecten
zelf
helemaal af kunnen ronden voor 1
augustus. Dat zijn nog een kerk
gebouw in Burrel en een huisje in
Lure. We zullen jullie van de
projecten op de hoogte houden.
Zoti ju bekofte/Gods zegen
Peter en Annemarie
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