
Wie omvat de zeeën met Zijn hand?  
Wie formeerde elke korrel zand?  

Koninkrijken beven voor Zijn stem.  
Heel de hemel juicht tot eer van Hem. 

Zie onze Heer, niemand is als Hij.  
Laten wij Hem eren als God. 

 
(Behold our God) 

Een apart idee, maar deze nieuwsbrief zal 
waarschijnlijk onze laatste nieuwsbrief 
zijn. In Nederland zullen er genoeg 
momenten zijn waarop we over ons werk 
en leven in Kosovo zullen vertellen. We 
zullen ook presentaties geven, de details 
hierover komen op onze site te staan. En 
als jullie dan toch op de site zijn, kunnen 
jullie meteen het artikel lezen dat in het 
tijdschrift van ECM heeft gestaan waarin 
Wieke eerlijk verteld hoe het is om 
‘mission kid’ te zijn.  
 
In deze nieuwsbrief is te lezen over onze 
laatste weken in Peja. Diverse afscheids-
momenten staan op stapel en we kijken 
dankbaar terug én vooruit! Wat zijn de 
afgelopen zes jaar omgevlogen en wat 
hebben we veel van God gekregen. Vandaar 
ook bovenstaand loflied, Hem alle eer! 
 
Dankgebed 
In april hebben we met onze ECM collega’s 
de gebedsdagen gehad. Door gebed, 
dankzegging en avondmaal, hebben we op 
een heel bijzondere mooie wijze onze 
samenwerking kunnen afsluiten. Wat werden 
we verrast met een boek vol persoonlijke 
herinneringen en een prachtig schilderij uit 
Kosovo. Afscheid nemen; het hoort erbij, 
maar we nemen Kosovo mee in ons hart. 
Bovenstaand lied hebben we (in het Engels) 
gezongen en de tekst kwam op ons af. We 
zijn van alles aan het regelen voor ons 
afscheid en we vinden het best spannend 
hoe de toekomst eruit zal gaan zien; om 
weer in Nederland te zijn met ons gezin. 
Maar we mogen weten dat de Schepper van 
hemel en aarde ook voor ons persoonlijk zal 
zorgen. Eind juni, voordat we naar 
Nederland zullen vliegen, hebben we een 
retraite met de GZB. We kijken er naar uit 
om ook met onze GZB-collega’s tijd met 
elkaar en met God door te brengen. 

Lieve familie en vrienden, 

Storm 
Nog een afscheidsmoment was er toen de 
Engelse groep die ieder jaar langskomt na 
een week vol mooie activiteiten weer 
terugkeerde naar huis. Wat hadden we ook 
dit jaar weer fantastische activiteiten voor 
jong en oud! Op de foto is een vrouwen-
activiteit te zien. We hebben het met elkaar 
gehad over ‘de storm op het meer’ en hoe 
Jezus het water weer rustig maakte. Enkele 
vrouwen uit Peja hebben de ‘stormen in hun 
leven’ met ons gedeeld. Het is een 
bemoediging om te weten dat ‘God de zeeën 
omvat met Zijn hand’.  
 
De vrouwen hebben hun eigen beschilderde 
beker mee naar huis genomen als her-
innering dat Jezus bij hen is, óók in de 
stormen van hun leven. En uiteraard gaat er 
ook één de verhuisdoos in… 
 
Verbonden 
Begin mei is Tiebe opgedragen in onze 
gemeente in Peja. In de kerk waar wij 
werkzaam zijn, kent men alleen de 
geloofsdoop. Het is gebruikelijk om kinderen 
op te dragen. Het is een getuigenis op 
zich door Tiebe ook op te dragen in onze 
gemeente. We kijken terug op een mooie 
dienst. En Gani, onze pastor en collega, blijft 
het geweldig vinden dat er twee jongens in 
Peja geboren zijn.  
 
We blijven altijd verbonden met dit land door 
onze jongens heen. Zo blijft God ook altijd 
verbonden met Zijn kinderen. Tiebe zal in 
Nederland gedoopt worden in de Zenderkerk 
op zondag 6 oktober om 9.30 uur. 
 
Loslaten 
Zondag 16 juni zullen we de afscheidsdienst 
hebben waarbij ook buren en vrienden zijn 
uitgenodigd. We hopen dat zij niet alleen 
voor de afscheidsreceptie zullen komen, 
maar ook bij de dienst aanwezig zullen zijn 
om opnieuw te horen over de trouw van onze 
God. Op deze manier kunnen we iedereen 
die ons lief is in Kosovo en alle werkzaam-
heden weer teruggeven in de handen van 
onze hemelse Vader. Dat zullen we ook 
doen tijdens de terugkomdienst in 
Nederland die gehouden wordt op zondag 
1 september in de Zenderkerk in Huizen. 
Deze dienst begint om 9.30 uur. We kijken 
uit naar deze diensten, al zullen er ook de 
nodige emoties zijn. Willen jullie vooral voor 
de kinderen bidden? Zij nemen afscheid van 
hun thuis in Peja, hun (school)vriendjes en 
vriendinnetjes, hun vertrouwde omgeving. 

G
er

ef
o
r
m

ee
r
d

e 
Z

en
d

in
g
sb

o
n

d
 

E
u

ro
p

ea
n

 C
h

ri
st

ia
n

 M
is

si
o
n

 
ju

n
i  

2
0

1
9

  
  
  
  
  
  

Opdragen van Tiebe 
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God voorziet 
Afgelopen jaren heeft het ons 
nooit aan iets ontbroken. We 
ervoeren jullie steun door middel 
van gebed, ‘heuse’ handge-
schreven brieven, berichtjes, tele-
foongesprekken, pakketten met 
heerlijke Nederlandse producten 
en financiële steun om ons werk 
mogelijk te maken. Elke keer 
waren deze gebaren ‘regenboog-
momenten’ in ons leven. 
Inderdaad, uitgezonden zijn is 
niet de gemakkelijkste weg om 
als gezin te gaan, maar tegelijk 
wel een verrijkende weg. God 
voorzag en voorziet. En in dat 
vertrouwen gaan we richting 
Nederland.  
 
Dat God voorziet blijkt wel uit het 
feit dat we een huis hebben waar 
we in kunnen trekken (nieuwe 
adres, zie colofon) en dat we 
beiden een baan hebben gevon-
den waar we vanaf 1 september 
aan de slag kunnen. 
 
Zes jaar geleden zijn we uit-
gezonden met de onderstaande 
tekst. Graag willen we deze 
nieuwsbrief ermee afsluiten om 
zo hoopvol de toekomst tegemoet 
gaan. 
 
 ‘Moge God, die ons hoop geeft, u 
in het geloof geheel en al 
vervullen met vreugde en vrede, 
zodat uw hoop overvloedig zal 
zijn door de kracht van de heilige 
Geest.’  

(Romeinen 15 vers 13) 

Postbus 28  
3970 AA    

Driebergen  
0343-512444  

info@gzb.nl 
www.gzb.org 

Postbus 861  
7400 AW  
Deventer  
0570-637537  
ecmnl@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 

Rik, Machteld,  

Wieke , Giske ,  

Jitse en  Tiebe 

Vanuit de ThuisFrontCommissie 
Aan het werk van Rik en Machteld 
in Kosovo komt een einde, een 
belangrijke periode in hun leven 
wordt afgesloten en een nieuwe 
periode breekt aan. Mooi om te 
mogen weten/ ervaren/lezen dat 
God altijd met hen is meegegaan 
en zij dat ook mogen uitdragen naar 
een ieder; in Kosovo én in 
Nederland. Daar gaat een groot 
getuigenis van uit en dat is wat 
zending doet: anderen bekend 
maken met Gods grote liefde en 
Zijn nooit-aflatende zorg voor ons! 
 
Het werk van de TFC komt dus ook 
ten einde, al zullen wij Rik en 
Machteld in het komende half jaar 
zeker nog blijven ondersteunen en 
begeleiden. Dank voor al uw 
betrokkenheid en steun, ook bij 
onze taak! 
 
Hartelijke groet, De TFC. 

Prachtig afscheidscadeau 

Rik en Machteld zijn namens de 
GZB uitgezonden naar Kosovo. In 
Peja werken zij voor ECM in een 
gemeentestichtingsproject. De 
uitzending van Rik en Machteld 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
de gemeente Huizen. U kunt hen 
steunen door een gift over te maken 
op rekeningnummer IBAN: 
NL71RABO0329907417 t.n.v. Diaco-
nie Hervormde Gemeente Huizen 
o.v.v. Uitzending Rik en Machteld 
Kosovo. Uw giften zijn fiscaal 
aftrekbaar. 
 

Familie R. Lubbers 
Hoeveweg 2 

1276 EZ Huizen 
Nederland 

www.lubbersinkosovo.nl 
 

Thuisfrontcommissie Lubbers  -  
p/a Langestraat 33  - 1271 PZ Huizen  

035-5240154  
tfc@lubbersinkosovo.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u 
niets uit deze publicatie te verspreiden zon-
der onze toestemming | U krijgt deze mailing 
omdat u heeft aangegeven deze publicatie te 
willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeu-

ren aanpassen kan te allen tijde. ECM en de 
GZB hanteren richtlijnen ter bescherming 

van uw privacy in overeenstemming met de 
nieuwe Europese regelgeving. Lees deze 

verklaring op onze websites. 

Vrouwenactiviteit met de engelse groep 

Dank– en gebedspunten 
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