Bauke en Evie Deelstra
Nieuwsbrief 2
Gebedspunten
• Voldoende financiële
steun voor onze missie
• Een goed ‘afscheid’
met familie en vrienden

Op weg naar Albanië

• Gezondheid voor
Marije en herstel voor
Evie

'Veel Albanezen
leven in armoede en

Een dochter!

zonder hoop. Wij

Vrijdag 2 augustus om 23:21 is onze dochter Marije Betty geboren in het
ziekenhuis van Drachten. Wat zijn wij God dankbaar voor dit geweldige
geschenk. Het is niet te beschrijven wat het met je doet. Dit kind is van ons.
Het brengt zo intens veel geluk met zich mee. Tegelijkertijd is het natuurlijk
ook een hele verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor zo’n mooi,
maar ook klein schepsel. Marije heeft weleens last van haar ademhaling.
De bevalling heeft ook impact op het lichaam van Evie. Zij is bezig met
herstellen. Deze punten staan daarom ook bij de gebedslijst.

willen hun hoop
geven met het
Evangelie van Jezus
Christus.'

Organisatie
European Christian Mission
(ECM)is een internationale en
interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel
gemeenten stichten in Europa.

Stoppen met werken in Nederland
Bauke is jarenlang actief geweest
als verslaggever voor Omrop
Fryslân. Inmiddels is besloten dat hij
zijn laatste werkdag zal draaien
rond vrijdag 18 oktober. Evie heeft
inmiddels haar laatste werkdag
gehad bij zorginstelling Talant. Zij is
met zwangerschapsverlof en komt
daar niet meer terug. Dit is best
spannend, omdat het financieel
nog niet helemaal rond is. Wij
hopen dat we eind oktober
genoeg maandelijkse

toezeggingen zullen hebben,
zodat wij rond die periode kunnen
verhuizen. Op dit moment zitten
we op ongeveer 50 procent van
de structurele bijdrages. We hopen
de komende weken een flinke slag
te maken. Misschien wilt u ook een
bevriend persoon of familielid
vragen of zij ons willen
ondersteunen. Er is vast iemand in
uw kenniskring die achter onze
zendingsmissie staat, maar nog niet
bekend is met onze plannen.

Bauke en Evie Deelstra zijn
financieel afhankelijk van giften.
Je kunt hen steunen door een
gift over te maken via:
www.ecmnederland.nl/geven
of via NL02INGB0000254997
Stichting ECM-Nederland,
Deventer o.v.v. “Deelstra”
ECM-Nederland - Postbus 861
7400 AW Deventer -Nederland
0570-637537
ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl
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Bauke en Evie Deelstra
Stationsweg 39

Agenda spreekbeurten:
1 september

-

9201 GG Drachten
06 55 58 50 39

Ochtenddienst
11 september

E-mail:
deelstra@ecmi.org
Website:
www.ecmnederland.nl/deelstra
Facebook:
www.facebook.com/bauke.evie

Rottevalle (PKN)

-

Sint Johannesga
Passsage

15 september

-

Schettens/Schraard
/Longerhouw (PKN)
Startzondag

2 oktober

-

Burdaard
Gemeenteavond

6 oktober

-

Herwijnen
Ochtenddienst

De laatste maanden in Nederland
De laatste twee maanden in Nederland
houden wij op verschillende plaatsen
spreekbeurten, regelen we zaken als
verzekeringen en de verhuizing en gaan
we op zoek naar een nieuw
vervoersmiddel. Dit is nodig, omdat onze
huidige auto uit 2001 stamt en er mogen in
Albanië helaas geen auto’s geïmporteerd
worden die ouder zijn dan tien jaar. In
Albanië zelf een auto aanschaffen wordt
ons door iedereen afgeraden en daarom
zouden wij het liefst vanuit Nederland een
busje willen meenemen. De wens is een
busje van een Duits merk. Dit is het
handigst, omdat er in Albanië veel Duitse
auto’s rijden. Met een Duits automerk
gaat het vervangen van onderdelen dus
veel makkelijker. Als iemand toevallig nog
een tip heeft hoe wij daar tegen een
goede prijs aan kunnen komen, dan
houden wij ons aanbevolen.

*Er zal nog een afscheidsdienst
worden ingepland.

Waar gaan wij wonen?
Het vertrek komt steeds dichterbij. Veel mensen
vragen ons waar wij in Albanië gaan wonen. Dit
is voor ons nog niet duidelijk. Hoewel het
vreemd klinkt, is dat ook iets wat laat geregeld
moet worden. Het verkrijgen van een huis gaat
in Albanië relatief makkelijk en bovendien zou
het zonde zijn om een huis te huren, terwijl je er
nog niet woont.

Gehaakte dekens voor Albanië
Dozen vol gehaakte dekens hebben wij
ontvangen van de dames uit onze kerk, die
bezig zijn met haken. Met veel liefde
hebben zij dit gemaakt, zodat wij het uit
kunnen delen aan de hulpbehoevenden in
Albanië. Deze dekens kunnen daar goed
gebruikt worden, want hoewel de zon veel
schijnt in het land, kent Albanië ook erg
koude winters. Als we de dekens hebben
uitgedeeld zullen wij erop terugkomen in
een latere nieuwsbrief.
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Financiële toezegging - ondersteuning fam Deelstra
European Christian Mission Nederland
Postbus 861, 7400 AW, Deventer
IBAN: NL02INGB0000254997 - BIC: INGBNL2A
Incassant ID: NL52ZZZ411794470000
Ondergetekende ❑ Machtigt st. ECM Nederland (voorkeur)* ❑ Maakt zelf over*
Het bedrag van: ❑* €5,00 ❑* €10,00 ❑* €15,00 ❑* €25,00 ❑* anders: €…………..
Bestemd voor:

Ondersteuning familie Deelstra

Frequentie:

❑ maand* ❑ kwartaal* ❑ half jaar* ❑ jaar* ❑ eenmalig*

* Aankruisen wat van toepassing is

Naam:

__________________________________________________________

Adres:

__________________________________________________________

Postcode: ______________Plaats: ______________________________________
Land:

____________________ E-mail:_________________________________

IBAN:
Datum:

Handtekening:

datum ingang machtiging (dag-maand-jaar): _____ -_____ - 20____
❑ Ik wil graag de nieuwsbrief van de fam Deelstra ontvangen per post / e-mail*
Opsturen naar ECM Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer of afgeven bij een TFC lid van
de familie Deelstra. U kunt ook een machtiging online afgeven via www.ecmnederland.nl/geven
Als u ECM machtigt en door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan European Christian Mission Nederland
om eenmalig of doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit
bedrag zal rond de 25ste van de maand volgend op de ingangsdatum van deze Sepa-machting worden geïncasseerd. Als u het
niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Een machtiging kunt u ten alle tijden stoppen door contact op te nemen met ECM.

Bauke & Evie Deelstra - Albanië
Bauke (1988) en Evie (1993) Deelstra houden van Jezus
en willen over Hem vertellen in Albanië. Dit land heeft een
speciaal plekje in hun hart. Ze zien hoe de Albanezen
verlangen naar de vreugde van het Evangelie. Op dit
moment zitten Bauke en Evie in het voorbereidingstraject
op hun uitzending.
Veel Albanezen zijn niet bekend met het Evangelie. Dit komt mede door het
communistische verleden. Doordat Bauke en Evie elke zomer zien hoeveel vreugde
het delen van het Evangelie geeft, is bij hen het verlangen gegroeid om voor meerdere
jaren naar Albanië te gaan. Ze hopen eind 2019 te verhuizen. Omdat ze in verwachting
zijn van hun eerste kind, zal dat waarschijnlijk als een klein gezinnetje zijn.

