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Lieve vrienden! Hoe gaat het met jullie? Wij hebben het vaker genoemd maar opnieuw 

willen we jullie laten weten dat we voor jullie bidden en dat we de Heer zo dankbaar zijn 

dat we jullie hebben mogen ontmoeten en dat jullie met ons mee leven. Omdat we 

“familie” zijn willen we jullie vragen of er ook specifieke gebedspunten zijn waar we voor 

kunnen bidden? We zouden het fijn vinden en een voorrecht  om dit voor de troon van 

onze God brengen. Liefs, Uw Albanese familie: Edi, Bona, Noël en Sion 

Tirana, is de hoofdstad van Albanië. 

Deze stad telt ongeveer 1 miljoen 

inwoners.  90% hiervan zijn sinds 1991 

vanuit heel Albania hier naar 

toegetrokken. Er zijn 50 kerken in 

Tirana en er is een geestelijke honger in 

deze stad. Hier wonen mensen die veel 

duisternis in hun leven hebben 

meegemaakt. Zoals de islam, 

communisme, extreme armoede en 

materialisme...en dit allemaal in één 

generatie. Hier wonen mensen die voor 

het eerst in hun leven het evangelie 

horen. De blijde boodschap die ze de 

afgelopen 600 jaar is onthouden en die 

hun nu oproept zich te bekeren en hun 

vertrouwen op Jezus Christus te stellen. 

De boodschap van grote en ware hoop. 

We danken de Heer dat we behoren tot 

de eerste generatie Christenen in 

Albanië, maar ook wij zijn ons bewust 

van de grote verantwoordelijkheid die 

we hebben om het Koninkrijk van God 

in dit land te verspreiden. Het is door 

Gods genade dat wij in een korte 

periode in staat zijn geweest om 2 

gemeentes te stichten en zien 

groeien. Het is dan met grote 

vreugde, die de Heer verheerlijkt 

dat we jullie laten weten dat er 

inmiddels een 3de gemeente 

gesticht is. Saimir & Enkela, een 

echtpaar die zich sinds een paar 

maanden bij ons hebben aangesloten, 

gaan deze gemeente samen met ons 

leiden. We zijn enthousiast over wat de 

Heer doet en hoe Hij deuren opent. Wij 

hebben net een gebouw gehuurd waar 

we de samenkomsten 

gaan houden. Deze 

nieuwe gemeente ligt ten 

oosten van Tirana, in een 

wijk dat Komuna e 

Parisit heet. Deze wijk 

bestaat nu ongeveer 10 

jaar en heeft ongeveer 

50,000 inwoners. Het 

gebouw die wij hebben 

gehuurd ligt zeer gunstig 

tegenover de hoofdweg. 

Er is voldoende ruimte aan de voorkant 

om verschillende activiteiten te houden. 

We hebben het de naam Step 

Community Center gegeven. We gaan 

het evangelie verkondigen door een 

Kids English Art School te openen. 

Zoals jullie misschien weten hebben 

Saimir en Enkela beiden een hogere 

theateropleiding gevolgd. Zij zijn 

professionele talenten op het gebied 

van kunst. Ze zijn vrij beroemd in 

Albanië omdat Saimir professionele 

zanger is geweest. We gaan ouders 

uitnodigen hun kinderen naar deze 

Kunstschool te brengen waar ze 

Engels zullen leren door 

verschillende Kunstvormen. We 

hebben hier en daar mensen gevraagd 

naar hun mening en de reacties waren 

ronduit geweldig. Er is een ruimte 

waar ouders op hun kinderen kunnen 

wachten tijdens de lessen. 

Wij kunnen dan contact met ze 

maken en een relatie met hun 

opbouwen en zo het evangelie met 

hen delen. Op dit moment zijn we 

bezig met promotie. De kunstlessen 

gaan in juni van start. Wij zouden uw 

gebeden voor deze nieuwe gemeente 

zeer op prijs stellen. Dat de Heer ons 

zal leiden en ons de wijsheid geven 

om Hem bekend te maken in deze 

wijk tot Zijn eer en glorie. Bid mee 

dat de harten van de mensen in deze 

wijk aangeraakt zullen worden door 

Hem!  

EEN DERDE GEMEENTE IS GESTART 



 

Voor contribution: Heeft ons werk in Albanië indruk op u gemaakt en zou u ons willen 

ondersteunen? Uw financiële bijdrage is zeer welkom en kan via rekeningnummer 

NL81 RABO 0167779109 t.n.v. Christengemeente Buitenpost overgemaakt worden o.v.v. 

“Ondersteuning Familie Demo”. Hartelijk Dank voor uw bijdrage!  

EEN VERHAAL DIE VERTELD MOET WORDEN 

 Onze harten zijn vervuld met dankbaarheid jegens onze God en 

redder. Om te zien hoe een leven totaal kan veranderen kan alleen 

maar het werk van God zijn. De Disciples Gemeente groeit door en 

we zien hoe levens veranderen door het Evangelie en de uitwerking 

daarvan in een ieders leven. We willen jullie voorstellen aan 

Geraldina, een jonge dame die al een jaar lang onze gemeente bezoekt. Ze heeft 

Duits gestudeerd aan de universiteit en zij is een van de velen wiens leven aangeraakt en veranderd is door de genade 

van God. Ze heeft een moslim achtergrond en kwam naar onze gemeente omdat zij haar Engels wilde verbeteren. 

Daar werd ze "geconfronteerd" met het Evangelie. In het begin verwierp ze dit vanwege haar moslim achtergrond, 

maar zij bleef de diensten bijwonen. Na verloop van tijd begon ze haar hart open te stellen voor Jezus. Nog niet zo 

lang geleden heeft zij zich helemaal aan Hem overgegeven. Deze overgave bracht moeilijkheden met zich mee m.b.t. 

haar familie en tradities. Maar God was zo goed voor haar en gaf haar de kracht om met deze situatie om te gaan. Ik 

was verbaasd toen ze me vroeg of ze haar "talenten" kon gebruiken om Jezus bekend te maken door Duitse lessen te 

geven in onze gemeente. Het was een geweldig idee die uit een oprecht hart kwam.  

Terwijl zij zich hierop voorbereide,  begonnen wij hier in de buurt bekendheid aan te 

geven. We waren verbaasd over hoeveel interesse hiervoor was. Ze is gestart met de 

eerste les en het was een geweldige zegen om te zien hoe Geraldina hen onderwees met 

een grote passie voor Jezus. Dit verhaal kan alleen God creëren. Bid u mee dat de Hand 

van de Heer deze lessen gaat begeleiden en gebruiken om harten aan te raken. 

Albanezen gaan evangeliseren onder de moslims in Utrecht. 

God is zeer goed geweest. Wij ervaren het als een zegen om u het volgende te vertellen. Van 5 t/m 12 juni a.s. zal 

een groep van 10 Albanezen naar Nederland komen om de Turkse moslims in de regio Utrecht  over Jezus te 

vertellen. Zij zullen de Huis van Vrede Gemeente ondersteunen bij hun werk onder de Turkse moslims. Dit is een 

historische gebeurtenis. Het is namelijk de eerste keer sinds wij 

gemeentes stichten dat wij nu gelovigen met een islamitische 

achtergrond uitzenden om Christus bekend te maken onder de 

Turkse bevolking in Utrecht. Dit is een droom die nu 

werkelijkheid geworden is door de genade van God.Wie had zich 

dit voor kunnen stellen, Albanië, een land die zich 600 jaar lang 

onder een donkere sluier bevond, gaat nu zendelingen naar west 

Europa sturen om moslims te bereiken. Dit is slechts een begin van 

een grote beweging onder de eerste generatie Albanese Christenen 

om moslims met het Evangelie te bereiken. God heeft de weg 

voorbereid.Wilt u met ons meebidden dat God ons zal gebruiken 

tot Zijn eer en glorie terwijl wij Jezus verkondigen onder de 

moslims. Wilt u meebidden dat God ook financieel hierin zal 

voorzien. Misschien spreekt deze zendingsreis u persoonlijk aan. 

Misschien zou u ons hierin ook financieel willen en kunnen 

ondersteunen. Dan stel ik voor dit ook aan God voor te leggen.  

Om de kosten te kunnen dekken is er ongeveer € 4000,- nodig. Wij 

zien er naar uit hoe God ons wil gebruiken In Nederland! 



Lieve vrienden, als gemeente kijken we met enthousiasme uit 

naar de zomer. We hopen dan met de genade van God 

verschillende evangelische projecten te organiseren. 

Hieronder volgt een overzicht. 

* Er komt weer een groep Amerikanen ons de hele zomer 

ondersteunen en Engelse les te geven. 

* Eind mei gaat de beroemde Italiaanse voetbalspeler Nicola 

Legrotalie meehelpen aan outreaches in de buurt van onze 

kerken. 

* Halverwege juni zullen de Amerikanen beginnen met het 

geven van Engelse lessen. Hiermee willen we graag nieuwe 

mensen bereiken met het Evangelie. 

* Eind juni hopen we een Bemoedigings-weekend te houden 

voor alle volgelingen. We willen ze bemoedigen en 

stimuleren om actief te zijn en voor Christus te leven. 

* We zullen ook een maand lang Kunst- en Engelse lessen 

geven voor alle kinderen in de omgeving van onze kerken. De 

kinderen horen daar ook van Jezus. We nodigen de ouders 

iedere weekend uit om naar de uitvoeringen van hun kinderen 

te komen kijken. Zo komen we ook in contact met de ouders 

en kunnen we hun cursussen aanbieden over Opvoeden en 

Huwelijk. 

We zijn zo dankbaar voor de steun die we krijgen van onze 

ondersteunende partners wereldwijd, die ook deze zomer ons weer 

komen helpen bij deze projecten. 

Eind juli hopen we een "FRIENDS" conferentie te houden voor 

alle gezinnen uit alle 3 gemeentes. We willen relaties onderhouden 

en hen bemoedigen met het Evangelie.. 

Wij zouden het op prijstellen als u deze projecten in gebed wilt 

opdragen aan onze God. 

Wij danken u hartelijk dat u deel uit maakt van ons leven en onze 

bediening.  Zonder uw hulp en partnerschap hadden we dit niet 

allemaal kunnen realiseren. 

BELANGRIJKE ZOMER UPDATE 
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