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Lieve vrienden, familie en belangstellenden,
Xhesi

Projecten/Hoop voor Albanië

Een warme groet uit Chicago waar
ik deze brief schrijf. Het is hier net als
in Albanië warm, maar ook vochtig.

In Albanië gaat het werk gewoon
door, Peter is op pad met Koos om
hem meer en meer in te werken op
zijn nieuwe werk. Dit is best pittig in de
warmte (40˚), ze doen bezoeken aan
projecten en organisaties. Daarnaast
laat Peter hem kennismaken met de
administratieve kant van het werk.
Voor ons is het fijn dat het werk zo
gewoon door kan gaan en zij al in
Albanië wonen. We zullen eind van
de maand een etentje hebben met
alle werkers van Hoop voor Albanië
en op deze manier afscheid nemen.
Het gaat steeds meer realiteit
worden, we merken dat we ernaar
toe groeien. Het is een goed moment
om volgende stappen in ‘onze’
bediening te mogen zetten.

Ik zal beginnen met een update hier
vandaan. De dappere Xhesi heeft
haar tweede en zwaarste operatie
achter de rug. Ze heeft de operatie
goed doorstaan en zal even op de
Intensive Care liggen voor ze weer
naar haar kamer mag. Dan gaat ze
nog weer in haar ‘traction’ en zal
daarna nog een operatie hebben
aan haar ruggenwervel. Ze heeft
een zeer bekwame arts en ze is
maatjes met hem geworden, ze
noemde hem zelfs haar vader. Wij
weten dat ze het meeste haar
hemelse Vader nodig heeft en we
vertrouwen op Zijn zorg en
genezing. De arts wordt door hem
gebruikt, dat is zeker! Ik ben blij om
hier te zijn op deze momenten waar
op het zwaar is om alleen te zijn
voor Herta. We wisselen elkaar af bij
het vertalen en zorgen voor Xhesi.
Zo kunnen we beide nog slapen
want na de operatie moet er
iemand dag en nacht bij haar zijn.
Herta hoopt nog een paar dagen
naar een vriendin te gaan om er
even uit te zijn en bij te tanken. Zij
doet een geweldige job door naast
Xhesi te zijn tijdens deze maanden
in het ziekenhuis.

De bouw van het huisje in Lure is klaar,
we zijn er geweest en zagen een hele
blijde familie. Ook konden we de
buren van deze familie helpen met
wat kleine verbeteringen aan hun
huis en een andere familie met een
geheel nieuw dak op hun huis. We zijn
dankbaar voor de contacten die we
hebben in Lure. We zullen er blijven
komen om de mensen over de God
van de Bijbel te vertellen. We bidden
dat in dit gebied waar de mentaliteit
en de tradities erg sterk zijn, de
mensen zullen gaan leven vanuit hun
relatie met de Heer Jezus.
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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.

Het oude dak en het nieuwe in
Lure

Kleuterschool in Marikaj

Freedom in Christ ministries

De kleuterschool voor Zenepe is
bijna klaar. Ongelooflijk wat er in
een korte tijd is gerealiseerd. Het
plan is om het voor augustus klaar
te hebben, zoals het er nu naar uit
ziet gaat dat lukken.
Daarna kunnen we met de
inrichting ervan aan de slag. En de
tuin zal klaar gemaakt worden
voor spelende kinderen. Het
nieuwe schooljaar in september
gaat nu echt in het nieuwe
gebouw van start.

In de zomer staan de cursussen op
een laag pitje, kerken zijn bezig met
kinder- en familiekampen. Hoewel
de cursus in de vrouwengroep van
het depot nog even door gaat. De
vrouwen
zijn
enthousiast
en
leergierig. Nertila die Annemarie
helpt met de lessen doet het goed!

Het feest aan het eind van het
afgelopen schooljaar was weer
geweldig. Annemarie mocht iets
uit Gods woord delen (in het
Albanees) tegenover alle ouders
die aanwezig waren. Nu is het
vakantie voor alle kinderen in
Albanië en dus ook voor de
kinderen van de kleuterschool in
Marikaj. We hoorden dat in het
nieuwe seizoen een jongetje met
protheses aan beide benen zal
beginnen op de school! Het
komende schooljaar start in de
tweede week van september,
mogelijk hebben we dan ook een
feest om het gebouw officieel te
openen. En God te danken voor
de open deuren die we van Hem
kregen en de steun van zoveel
donoren. En niet te vergeten het
gebed tijdens de tijd van wachten.
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Toch ligt het werk niet stil; juist nu is
het een goed moment om voor te
bereiden voor september. De
deelnemersboekjes zijn bijna op. Er
liggen nog ruim honderd boekjes in
de boekhandels maar dit zijn de
laatste en dus moet er een herdruk
plaatsvinden.
Dat betekent dat circa 800 mensen
het boekje hebben en/of door de
cursus zijn gegaan! Wat een zegen.
Nu is het zaak nog eens kritisch door
de tekst gaan en eventuele fouten
te herstellen voor we weer duizend
stuks laten drukken.
Nederland
Verder konden we een bijdrage
leveren aan het beschikbaar
maken van de
Dvd’s met
Nederlandse ondertiteling voor
Nederland en België. Ook met het
verzorgen
van
ondersteunend
materiaal op de website van
Nederland. In september kunnen
de cursussen weer beginnen, zowel
in Nederland als in Albanië.

Wij zullen ons dan meer gaan
focussen op het nog beter
verspreiden van de materialen in
Albanië en Kosovo.
Ook gaat het schoolboeken
project in september van start. Dus
genoeg werk aan de winkel. De tijd
zal vliegen, er staat nog een
conferentie voor oktober gepland
en na deze conferentie hopen we
enkele weken naar Nederland te
gaan om onze verhuizing voor te
bereiden. We zullen dan ook een
presentatie avond houden voor
onze achterban. We zien uit naar
deze tijd waar we al zolang naar
toewerken. En we zien er naar uit
om al onze dierbaren weer te
ontmoeten. We zijn dankbaar voor
jullie steun en gebed!
Zoti ju bekofte, Peter & Annemarie
Johannes 1 : 1-5
In het begin was het Woord, het
Woord was bij God en het Woord
was God. Het was in het begin bij
God. Alles is erdoor ontstaan en
zonder dit is niets ontstaan van
wat bestaat. In het Woord was
leven en het leven was het licht
voor de mensen. Het licht schijnt
in de duisternis en de duisternis
heeft het niet in haar macht
gekregen.
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