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Op weg naar Albanië

• Voldoende financiële
steun voor onze missie
• Een goed ‘afscheid’
met familie en
vrienden
• Fijne gezinssituatie

'Veel Albanezen
leven in armoede en
zonder hoop. Wij

Wees welkom bij onze uitzenddienst en de doop van Marije!
Op 27 oktober zullen we D.V. tijdens een
uitzenddienst in onze thuisgemeente
ingezegend worden voor onze roeping
om het Evangelie te delen in Albanië.
Tijdens de dienst zal ook onze dochter
Marije gedoopt worden. Na afloop is er
gelegenheid om onder het genot van
een hapje en een drankje met ons na te
praten. Het belooft een bijzondere
middag te worden. We hopen dat u/jij
ook komt! Ons kerkgebouw staat op de
Kommisjewei 184 in Opeinde. De dienst
begint om 16:00 uur.

Hoewel de uitzenddienst binnenkort dus al
plaatsvindt, is onze uitzending financieel
nog niet rond. We kunnen pas naar
Albanië verhuizen als we genoeg
structurele maandelijkse giften toegezegd
hebben gekregen; anders zou de
verhuizing niet verantwoord zijn. Op dit
moment ontbreekt nog een derde van dit
budget. Wilt u overwegen ons te
ondersteunen met een maandelijkse gift?

Bauke op de Balkan
In de vorige nieuwsbrief stond al dat 18 oktober de laatste werkdag van Bauke is bij
Omrop Fryslân. Toch blijven wij met Omrop Fryslân verbonden. In de rubriek ‘Bauke op
de Balkan’ mogen wij maandelijks op de radio aan de mensen vertellen wat we aan
het doen zijn. 3 oktober was de lancering van ‘Bauke op de Balkan’. Deze rubriek biedt
ons de kans om duizenden mensen te bereiken. We hopen in ons enthousiasme mensen
in Albanië warm te maken voor het evangelie, maar wie weet kan ons werk zo ook in
Fryslân zijn vruchten afwerpen. De eerste ‘Bauke op de Balkan’ kan via deze link
teruggeluisterd worden:
https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/de-middei-fan-fryslan-fan-3-oktober-2019-1300

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.
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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Agenda:
16 oktober

-

17 oktober
18 oktober
25 oktober

-

27 oktober

-

Interview Nederlands Dagblad, publicatie
onduidelijk
Aflevering 2 Bauke op de Balkan
Laatste werkdag Bauke bij Omrop Fryslân
Oudega (sml)
BAZAAR 14:00 tot 20:00 uur

Opeinde
Zegen en doopdienst

Dankbaar, zo veel mensen werken mee
Zoektocht naar vervoermiddel is gelukt
Tijdens onze spreekbeurt in Burdaard vroeg iemand
uit de zaal: “Wat voor vervoersmiddel hebben jullie
straks in Albanië?” Wij gaven aan op zoek te zijn
naar een Duitse auto van maximaal tien jaar oud.
Een Opel Zafira leek ons wel wat. Het ‘toeval’ wilde
dat Peter Ytsma van Auto Service Burdaard in de
zaal zat. Hij is meteen op zoek gegaan naar een
Opel Zafira. En ‘toevallig’ bleek er een mooi
exemplaar uit 2010 geveild te worden voor een
geschikte prijs. De autodealer wil de auto kosteloos
gebruiksklaar maken.

Verhuizing
Intussen zijn we druk bezig om de verhuizing te
regelen. Via de stichting Hoop voor Albanië
kunnen we onze spullen, zoals het nu lijkt, mee
laten vervoeren. Daarvoor moet nog wel wat
papierwerk geregeld worden. Het scheelt ons veel
geld dat het langs deze weg mogelijk is. Voor het
verhuizen zijn natuurlijk
ook de nodige verhuisdozen noodzakelijk.
Deze mochten we
kosteloos ophalen bij
de kringloopwinkel
‘Hart van Friesland’ in
Drachten.

Bazaar Oudega
Speciaal voor onze zendingsmissie wordt er op
vrijdag 25 oktober in Oudega (Smallingerland) een
bazaar voor ons gehouden. De bazaar begint om
14:00 en gaat door tot 20:00 en vindt plaats in het
gebouw: ‘De Bining’ aan de Buorren 31. Kom vooral
een kijkje nemen! Wellicht treft u ook leuke spulletjes
aan. De opbrengst zal volledig ten goede komen
aan ons evangelisatiewerk. Het is overigens nog
steeds mogelijk om goederen aan te leveren die
gebruikt kunnen worden voor de bazaar. Neem
daarvoor contact op met Fokje Draaistra:
fokje_draaistra@hotmail.com

Presentaties
De afgelopen tijd hebben we op verschillende plekken
presentaties mogen doen. Wij voelen ons erg gesteund
door de reacties die we ontvangen. Het is
hartverwarmend op wat voor manieren mensen ons
willen helpen. Op deze locaties zijn we langs geweest:
1 september: Rottevalle
We mochten in de ochtenddienst een presentatie geven
in de PKN-kerk. Het was een bijzondere dienst voor ons,
omdat het de eerste kerkdienst van Marije was. Tijdens
het koffiedrinken hebben we goede gesprekken gehad.
11 september: Sint Johannesga
Samen met Jan Broersma van het Thuisfrontteam heb ik
(Bauke) een gezellige avond gehad bij de vrouwenvereniging van Sint Johannesga. In een avondvullend
programma mocht ik vertellen over onze roeping.
15 september: Wûns/Schettens/Schraard/Longerhouw
Samen met Jan waren we aanwezig bij de startzondag
van deze gemeente buiten op de terp van Engwier. Het
was een erg bijzondere locatie, waar vroeger een kerk
had gestaan. Hier deden we geen presentatie, maar was
er een interview tussen dominee Edna Zwerver en Bauke.
1 oktober: Veenwouden
Op uitnodiging van dominee Klaas van Marrum mochten
we ons verhaal doen tijdens een seniorenochtend. De
presentatie was met veel interactie, waarbij het opviel
dat enkele ouderen veel van Albanië afwisten.
2 oktober: Birdaard
Op een gemeenteavond in Birdaard kregen we de kans
om ons verhaal te delen. Via oom Siebren van der Velde
werd dit mogelijk. Het werd een bijzondere avond met
een mooi staartje. Daarover valt meer te lezen in het
kopje: ‘Zoektocht naar vervoermiddel is gelukt’.
6 oktober: Herwijnen
Voor mij (Bauke) was het bijzonder om in Herwijnen te
mogen spreken over onze roeping. In deze kerk was ik lid
in mijn tienerjaren en ik heb er belijdenis gedaan. Mooi
om te zien hoeveel mensen je nog niet vergeten zijn.
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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

❑anders: €…………..

❑€10,00

❑€15,00

Bestemd voor:

Ondersteuning familie Deelstra

Frequentie:

❑maand*

❑kwartaal*

❑€25,00

❑half jaar*

* Aankruisen wat van toepassing is

❑jaar*

❑eenmalig*

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/steundeelstra
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 samen met hun
pasgeboren dochter Marije.

