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Gebedspunten
• We zijn God dankbaar
voor de goede reis

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

Aangekomen in Tirana

• Dat we goed mogen
integreren
• Voor de mensen die
ons hebben laten gaan

'Veel Albanezen
leven in armoede en
zonder hoop. Wij

Yes we zijn in Albanië
De reis zit erop. Woensdag 6
november zijn we in de ochtend
vanuit Nijega naar Tirana
vertrokken. Een reis die
meerdere dagen in beslag
nam, maar die zeer
voorspoedig is verlopen. We
hebben vrijwel geen files gehad
en ook geen ongelukken
gezien.
Daarentegen hebben we
mogen genieten van veel
mooie dingen die Europa te
bieden heeft. In het bijzonder
Salzburg en de Adriatische Kust
maakten veel indruk. We
mogen ons gelukkig prijzen met
Marije die nauwelijks heeft
gehuild. Op maandag 11

willen hun hoop
november, aan het begin van
de avond, zijn we in Tirana
aangekomen.
Geen lampionnenoptocht hier,
wel de grootste verkeersdrukte
van de hele reis. De avondspits
van de Albanese hoofdstad
verloopt heel wat chaotischer
dan we in Nederland gewend
zijn. Maar het mocht de pret niet
drukken, want we zijn vol goede
moed begonnen aan onze
missie in Albanië.

Bijzondere kerkdienst
Het was voor allebei ongelooflijk indrukwekkend hoe onze
uitzenddienst en tevens doopdienst van Marije is verlopen. De dienst
was voor de meeste mensen op een vreemd moment, namelijk 16:00 in
de middag. Desondanks zijn er veel mensen op afgekomen en daar
zijn we erg dankbaar voor. Het was erg emotioneel om door zoveel
mensen om ons heen de zegen te ontvangen. Wat hebben we mooie
woorden gehoord en liefde mogen ontvangen. We voelen ons
bevoorrecht met zoveel steun. Onze achterban is onmisbaar; en door
de steun in gebed en in gift is onze missie tevens jullie missie.

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.
Bauke en Evie Deelstra zijn
financieel afhankelijk van
giften. Je kunt hen steunen
door een gift over te maken
via:
www.ecmnl.nl/steundeelstra
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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Huisvesting
Op dit moment verblijven we in een
mooi gemeubileerd huis in Tirana.
Hoewel we niet heel veel ruimte tot onze
beschikking hebben, kunnen we er ons
prima redden. Het wachten is nu op het
transport van Hoop voor Albanië dat een
deel van onze inboedel in december
naar Albanië komt brengen. We gaan
de komende periode op zoek naar een
huis waar we langer zullen verblijven en
onze eigen spullen goed in kwijt kunnen.
Dat zal zeker meehelpen om ons hier
helemaal thuis te gaan voelen.

Agenda:
-

Acclimatiseren
Bekenden opzoeken
Zoeken naar een huis
Visum aanvragen, auto importeren etc.
Zoeken naar een taaldocent
Team ontmoetingen
Oriënteren naar een kerk

Bazaar Oudega
De Bazaar in Oudega heeft het
geweldige bedrag opgeleverd van
€1500,- Wij zijn erg dankbaar dat er
zoveel lieve mensen aan deze bazaar
hebben meegewerkt!!

Weer oom, tante en nichtje
geworden
We zijn heel blij en gezegend met het
geweldige nieuws dat Jan-Douwe en
Jantsje (zus Evie) een prachtige zoon
hebben gekregen en Elynn een
geweldig mooi, lief broertje.

Team
We zijn erg blij met het ECM-team in Tirana. Naast ons
zijn er nog vier zendingsfamilies actief in Tirana. Dat zijn
families uit Duitsland, Verenigde Staten,
Australië/Noord-Ierland en uit Engeland. Ook is er nog
een Nederlandse vrouw in het team. Het is een erg
internationaal gezelschap dus, maar daarom niet
minder waardevol. We kunnen met vragen bij hen
terecht en ze helpen ons om onze draai te vinden in
Albanië.
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