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Naaste liefde

Gebedspunten
• Groei van de kerk in
Albanië
• Voor ons buurvrouw
• Het voorspoedig leren van
de Albanese taal

'Veel Albanezen
leven in armoede en
zonder hoop. Wij
willen hun hoop

Hoe gaat het met ons?
De afgelopen maanden kwam er minder uit onze handen dan we hadden
gewild. We zijn begin november getroffen door corona en kregen in
december bovendien een miskraam. Dit was dan ook een zware periode,
die veel energie kostte. Door dit alles hebben we afspraken moeten
verschuiven en is werk blijven liggen.
Van 22 december t/m 5 januari zijn we in Nederland geweest. We hadden
enkele maanden ervoor goedkope tickets gevonden en konden na een
jaar eindelijk weer eens familie zien. Toen we de tickets kochten wisten we
niet dat Nederland zich in een lockdown zou bevinden. Desondanks kozen
we er voor om te gaan. Een extra stimulans was dat Evie naar de huisdokter
kon gaan, omdat de miskraam langer aanhield dan gewenst.
We zijn blij dat we nu een jaar lang in het dorp Sauk wonen aan de rand van
Tirana. Dit tweede jaar hoeven we niet alles opnieuw uit te gaan vinden.
We hebben een mooi netwerk om ons heen en kunnen ons steentje
bijdragen in de kerk waar we naartoe gaan. De komende periode staat in
het teken van het leren van de taal, oriëntatie op de geestelijke
gezondheidszorg in Albanië en het organiseren van acties voor de armen.
Bij dat laatste kunt u denken aan het uitdelen van gehaakte dekens,
voedselacties en steun voor mensen die lijden onder de gevolgen van de
zware aardbeving van november 2019.

Friesch Dagblad en Omrop Fryslân
Nieuwsgierig naar meer achtergrondinformatie over het wonen en werken
en de maatschappij in Albanië? Luister dan naar Omrop Fryslân. Bauke doet
daar ongeveer elke maand zijn verhaal. Bovendien verschijnt er ongeveer
elke maand een column van hem in het Friesch Dagblad.

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. Hen steunen kan 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
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Kleden en sokken
Het is hartverwarmend om te zien hoe een groep vrouwen in Nederland
zich inzet voor de armen in Albanië. Dit doen ze door kleden te haken
en sokken te breien. De winters in Albanië zijn grillig. De temperaturen
stijgen ’s nachts op sommige plekken tot ver onder nul. De ideale tijd
dus om kleden en sokken uit te delen. Dat uitdelen hebben we
inmiddels gedaan met veel blije gezichten tot gevolg! En het is een mooi
voorbeeld waaruit duidelijk wordt dat we ons werk niet alleen
doen,
maar met zoveel mensen om ons heen.
q

Kerstpakketten actie
Wij hebben in samenwerking met onze plaatselijke kerk
kerstpakketten rondgebracht bij enkele buren. In dit pakket zaten wat
presentjes, waaronder ook een jaarkalender met Bijbelteksten. In
Albanië zijn de meeste mensen moslim, ook al praktiseren ze hun
geloof verder niet. Onze buren behoren ook tot die groep. Desondanks
werden de kerstpakketten door alle buren enorm gewaardeerd.
Met ons nieuwe buren hebben we
afgesproken om eens een bakje koffie
met elkaar te drinken om elkaar wat
beter te leren kennen.
Begin dit jaar werd bij ons aangebeld. Onze onderbuurvrouw Valentina
stond voor de deur om te vragen of wij ook een Albanese Bijbel aan
haar wilden uitlenen. ‘Maar natuurlijk!’ Toen wij de Bijbel
overhandigden en in ons beste Albanees vertelden dat ze het mocht
houden gaf ze aan daar erg blij mee te zijn. Wij hopen en bidden dat de
woorden die ze mag lezen haar zullen raken, bidt u mee?

Eri en Vjordis
De meeste hulpacties die wij doen betreft grotere groepen, zoals de
voedselbankactie. Maar het is eigenlijk net zo mooi om mensen op
individueel niveau een stap verder te helpen. Via John Oostdijk
van Atlantic Bridge kregen wij de vraag of wij ook Albanese jongeren
kennen die voor langere tijd in Nederland willen verblijven om mee te
doen aan een cultureel/christelijk programma. Dit biedt hen de
mogelijkheid om verder te kijken dan de landsgrenzen. Voor veel
Albanezen is West-Europa namelijk erg ver weg.
Intussen heeft Eri meegedaan aan een programma van 3 maanden.
En Vjordis is nu gaat binnenkort voor ongeveer een jaar naar Nederland.
Zijn visum is vorige week door ons aangevraagd in Skopje, de hoofdstad
van Macedonië.
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