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• Dat we gezond mogen blijven in

Family Deelstra, box 69

deze tijd van corona; de
medische voorzieningen hier zijn
niet zo goed als in Nederland.
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• Dat we vol vreugde en liefde

1 jaar in Albanië

mogen blijven, ondanks de vele
corruptie in Albanië.

Hoera, op 11 november wonen we een jaar in Albanië
Jaaroverzicht:
We zitten alweer een jaar in Albanië! En
omdat het zo’n bijzonder jaar is geweest,
blikken we graag met jullie terug op de
afgelopen twaalf maanden. Het is
natuurlijk niet mogelijk om alles te
benoemen, maar hierbij de momenten die
ons het meest zijn bijgebleven:
27 oktober 2019 Doop- en uitzenddienst
In de gereformeerde kerk van Opeinde zijn
we onder het toeziend oog van veel
betrokkenen, vrienden en familieleden
ingezegend voor onze bediening in
Albanië. Het was een bijzonder moment
met elkaar. Marije is tijdens deze dienst
gedoopt en we denken met veel plezier
terug aan dit moment.
11 november 2019 Aankomst Tirana
Het was een hele onderneming om te
verhuizen, maar op maandag 11
november middenin in de avondspits
arriveerden we op onze eerste tijdelijke
verblijfplaats in Tirana.
26 november 2019 Zware aardbeving
Midden in de nacht werden we
opgeschrikt door een zware aardbeving,
een moment dat we nooit meer zullen
vergeten. We zijn dankbaar dat ons niets is
overkomen en hebben met behulp van
giften slachtoffers kunnen helpen.
Uitschrijven uit Nederland
We hebben ons per 1 januari 2020 definitief
uitgeschreven in Nederland..
8 januari 2020
Verhuizing naar ons huidige adres in Sauk,
aan de rand van Tirana.
Maart – heden Corona
In maart besloot de regering om tot een
strenge lockdown over te gaan. We
mochten alleen met toestemming de
straat op. Het was een moeilijke periode.
Gelukkig zijn de maatregelen afgezwakt
en kunnen samenkomsten in de kerk wel
weer fysiek doorgaan in plaats van online.

Tegenwoordig zitten we meestal buiten
met anderhalve meter afstand en
mondkapjes op.
19 mei 2020 Voedselbankactie
Doordat Bauke video’s heeft gemaakt
voor de Food Bank Albania, mag onze
kerk ook voedselpakketten afnemen. Er is
een samenwerking tussen de kerk en de
voedselbank tot stand gekomen. Veel
families konden de pakketten goed
gebruiken, omdat er door de lockdown
veel dagloners zonder inkomen kwamen
te zitten.
25 mei 2020 Verblijfsvergunning
Na maanden van bureaucratie is het
gelukt: we hebben onze
verblijfsvergunning. Helaas moeten we in
januari een nieuwe aanvragen. Hopelijk
gaat het dan wat sneller.
23 juni 2020 Albanees kenteken
AB-432-AL, dat is ons Albanese kenteken.
Het lijkt een kleine stap, maar we hebben
aardig wat ritjes naar de douane en de
Albanese RDW moeten maken, om dit
voor elkaar te krijgen.
2 augustus 2020
Marije is één jaar oud. Wat heeft ze al veel
meegemaakt in haar eerste levensjaar.
Mid-september 2020
We zijn op vakantie geweest in ‘eigen
land’. Dit was fijn. Integreren in een
compleet andere cultuur is niet altijd even
makkelijk. Het leren van de taal en het
kennismaken met nieuwe mensen vergt
veel energie.
Op dit moment
Naast het leren van de taal en het verder
integreren in de samenleving zijn we ook
bezig met andere projecten. Evie is
betrokken met de voorbereiding van het
kerstfeest. Bauke maakt filmpjes voor
verschillende organisaties waaronder
‘Albania without Orphans’. Zij zetten zich in
voor weeskinderen.

'Veel Albanezen
leven in armoede en
zonder hoop. Wij
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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Dank voor de betrokkenheid

Als we terugkijken naar de dingen die we hebben meegemaakt en de
situatie waarin we ons nu bevinden, dan prijzen we ons gelukkig. We
hopen dat de situatie rond corona snel mag verbeteren, zodat het voor
familie gemakkelijker wordt om eens langs te komen. Het is voor Marije ook
leuk om haar ‘Pake’ en ‘Beppe’ eens in het echt te zien. We voelen ons
verbonden met de mensen die ons ondersteunen en volgen. Bedankt dat
jullie betrokken zijn bij ons zendingswerk. We kijken met een goed gevoel
vooruit naar de toekomst en de tijd die de Heer ons in Albanië laat zijn. We
wensen jullie ook zijn onmisbare zegen toe.
Kindernevendienst
Evie is begonnen met kinderwerk bij ons in de kerk. Er zijn veel jongeren,
maar bijna geen kinderen tijdens de diensten. Toch is er altijd een meisje in
de kerk van zes jaar oud. Met behulp van Bijbel Basics zorgt Evie dat zij
tijdens de samenkomst ook een activiteit heeft. Gelukkig laat het weer het
meestal toe om de kerkdienst buiten te laten plaatsvinden. Het is dan
makkelijker om afstand te houden i.v.m. Corona. Evie en de kinderen
houden dan op een picknickkleed hun “zondagsschooltje”.
Vrouwenmeeting
Samen met een groep van zes vrouwen uit de kerk en het dorp heeft Evie
een meeting gehad. Ze hebben een bloem gemaakt naar aanleiding van
het Bijbelverhaal in Mattheus 6: 26-33
28 En waarom maken jullie je zorgen over kleren? Kijk eens naar de
bloemen in het gras. Kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven
niet. 29 Maar Ik zeg jullie dat zelfs koning Salomo met al zijn rijkdom er niet
zo schitterend uitzag als die bloemen. 30 Het gras staat er maar één dag,
want morgen wordt het als brandstof in de oven gegooid. Toch kleedt
God dat gras zó mooi met bloemen aan. Dan zal Hij jullie toch zeker óók
aankleden?

We komen onderweg soms mooie
dingen tegen

Mem zijn in Albanië:
In Albanië ben ik niet de enige ‘mem’ (moeder) van Marije. Er zijn namelijk
veel Albanese vrouwen die graag ‘meehelpen’ in de opvoeding. Onze
buurvrouw is daar een goed voorbeeld van. Als Marije en ik in ons
trappenhuis zijn op weg naar de fiets, dan komen we buurvrouw geregeld
tegen. Als ik hoor dat ze in de buurt is, kijk ik Marije snel van top tot teen
aan en zie dan dat ze bijvoorbeeld geen sokken aan heeft, omdat het
daarvoor te warm is. Eigenlijk weet ik dan al dat er weer een ‘goed
bedoeld’ advies aan staat te komen. Onze buurvrouw is oprecht heel lief,
maar dat meedenken is iets dat we in Nederland niet gewend zijn.
Voorbeelden van adviezen die ik van onze buurvrouw, maar ook andere
vrouwen krijg zijn: ‘Je moet je kind sokken aan doen.’ ‘Je moet je kind zo
leren lopen’ of ‘Je kind moet in die kamer slapen, want dat is in de winter
warmer.’ Zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit is cultuur en ik kan daarom
eigenlijk ook niet aangeven dat ik het onprettig vind dat iemand anders
haar met onze opvoeding bemoeit. Men zou het raar vinden als ik dat
aangeef. Het is immers lief bedoeld van de andere vrouwen. Omdat mijn
eigen moeder niet in de buurt woont, willen andere vrouwen extra voor
ons zorgen.

Vlorë
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