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Gegroet geliefde vrienden,  
Oh, hoe zeer we als gezin ernaar verlangen om van onze Heer de 
volgende woorden te horen wanneer we hem persoonlijk ontmoeten: 
"Goed gedaan, goede en trouwe dienaar". 
Het verlangen van ons hart is dat we elke dag gebruiken ter eer en 
glorie aan Hem.  We voelen ons zo dankbaar dat Hij ons het voorrecht gaf om deel te zijn van Zijn werk in het 
bouwen van Zijn kerk in Albanië en daarbuiten. We zijn Hem zo dankbaar voor jou, beste vriend. Het is voor 
ons een grote aanmoediging om te weten dat we niet alleen zijn in deze missie, maar dat we mensen naast ons 
weten. Dank jullie wel. 
 

Kerst in de 3 kerken 
 

Kerst was een speciale periode voor de 3 kerken in Tirana. We zijn allemaal zo gezegend door God om een licht 
te zijn en een zegen voor de mensen. 
 

In Eklesia Church hadden we het voorrecht om 4 mensen te 
dopen: Artur, Teuta, Isabela en Erion. Deze mensen hebben hun 
vertrouwen op de Heer gesteld en wilden gedoopt worden op 1e 
kerstdag. Het was een bijzondere dag, waarbij ze hun niet-christelijke 
familie hebben uitgenodigd aanwezig te zijn, zodat ook zij de 
gelegenheid kregen om het evangelie te horen. 

 
 In Eklesia 
Church 
mochten we ook een evenement organiseren buiten de 
kerk in de open lucht, waar we kerstliederen zongen 
en het evangelie van Christus konden laten horen. 
Mijn hart was verheugd over 2 dingen:  gelovigen van 
de Eklesia kerk te zien die enthousiast het evangelie 
verspreidden en om te zien dat er mensen waren die 

geïnteresseerd waren en meer over Christus wilden weten. De 
Here dankbaar dat Hij ons heeft gezegend en het voorrecht geeft 
om de geboorte van de kerk in Albanië te zien. 
 
Disciples Church had ook een fantastische tijd. Als kerk hebben 
gemeenteleden, gedurende 1 week, elke avond uitnodigingen 
verspreid op straat in het gebied rondom hun kerk. Het was zo 
mooi om te zien dat de hele gemeente gezamenlijk uren 
besteedde aan het uitnodigen van mensen om naar de kerstviering 
te komen. Wat een vreugde om daar het gevolg van te zien. God 
bracht mensen voor het eerst van hun leven naar de kerk, enkel doordat ze een uitnodiging op straat hadden 

December-January	2018	www.illyricum.nl	



	 2	

gekregen. Deze periode diende ook als een manier voor 
de Disciples Church om het proces van het discipelschap 
te versterken. Er is hard gewerkt om de gelovigen toe te 
rusten, persoonlijk en in groepen. Elke dag ontmoetten 
ze de mensen om hen te leren Jezus te gehoorzamen, 
zoals Hij ons leert in de bijbel. 
 
Bible Church had een interessante tijd rondom kerst. 
De gemeenteleden merkten dat God hen zegende, maar 
ook beschermde. Als kerk besloten ze om een kleine 
kerk in het uiterste noorden van Albanië, Tropoja, te 

helpen. Tijdens de 
kerstperiode 
besloten ze om 
deze kleine kerk te 
helpen bij de zorg 
voor de armen. Tropoja is een erg geïsoleerd 
en arm gebied in Albanië. Sommige 
gezinnen leven er nog zoals in de 17e eeuw. 

De gelovigen van Bible Church 
dienden de mensen met het 
evangelie en werden zo gezegend, 
omdat ze zagen hoe het licht van het 
evangelie veranderingen en hoop 
gaven aan de mensen zonder hoop 
in deze wereld. 
In de tijd dat ze daar dienden, werd er in de kerk in Tirana 
ingebroken, waarbij apparatuur van de kerk werd vernield. Toen 

Saimir (leider van de Bible Church), later ontdekte wie deze mensen waren (het bleken tieners) kreeg hij de 
kans om hen samen met hun ouders te ontmoeten. Dit was een unieke kans om het evangelie te delen met de 
ouders. Ze werden echt geraakt door het werk dat de kerk in dit gebied doet. De 
ouders besloten om de schade die hun kinderen hadden veroorzaakt terug te 

betalen. Saimir leert een paar van 
hen nu beter kennen, door een 
relatie met hen op te bouwen. Het 
mooiste aan dit verhaal is dat 
afgelopen zondag een paar van deze 
tieners de kerkdienst bezochten. 

 
 

 
 

 

Voor contributie: 
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.  

Stichting Illyricum overgemaakt worden o.v.v. “Illyricum Movement Albania”  
Hartelijk Dank voor uw bijdrage! 
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January Update 
  
 Het wordt traditie voor al onze kerken om januari te gebruiken als maand om een planning te maken voor het 
komende jaar. Terwijl we bijeenkwamen met ons personeel en potentiele kerkleiders, werd mijn hart geraakt 
door de dromen die ieder van hen uitsprak voor hun gebied. Alle 3 de 
kerken hebben hun focus op het discipelschap voor het komende jaar. We 
willen geestelijke groei en groei naar volwassenheid zien, een grotere 
kennis van de bijbel en een sterke toewijding om dit dagelijks toe te passen. 
Bidt alstublieft samen met ons dat de Heer in al deze kerken zal werken 
wanneer we Hem daar dienen. 

 
In januari had ik, Edi, het 

voorrecht om een korte tijd in 
Portland, Oregon te zijn om daar een 
conferentie te bezoeken. Het doel 
van de conferentie was om 
mogelijkheden te creëren voor 
kerken en individuen voor missies in 
het noordwestelijk deel van 
Amerika. Wij, als gemeente, werden 
op de conferentie vertegenwoordigd. We merkten veel interesse voor onze regio in ons deel van de wereld en 
ons gebed is dat de Heer mensen wil geven, zodat we beter in staat zijn om kerken in deze omgeving te planten, 
waar de duisterheid eeuwenlang de overhand had. Tijdens de conferentie had ik ook het voorrecht om Sheika te 

ontmoeten, directeur van onze gemeente in Mongolië. 
Zoals u misschien wel weet zijn we daar gevestigd als 
een kerkplantings gemeente met de naam Witness 
Mongolia. Ik werd zo bemoedigd toen ik hoorde over 
hoe de Heer er werkt door het bouwen van zijn kerk en 
om te zien dat hun visie niet alleen is om kerken te 
planten, maar dat ze ook de wens hebben om in de 
toekomst een zendende kerk naar Tibet, China en zelfs 
Noord-Korea te worden, als de Heer het leidt. En ook, 
als de Heer het wil, zal ik Mongolië ergens dit jaar 

bezoeken. 
  
 Eklesia Church is ver gevorderd in het proces om een officiële 
partner te worden van de Martyria kerk (Bedum) en hun kerkverband. We 
hadden het genoegen om dominee Marten de Vries en Johan Vening te 
ontmoeten en samen met hen te werken aan vervolgstappen voor dit 
partnerschap. We voelen ons zo gezegend om broeders op deze wereld te 
hebben die bereid zijn om onze gemeente te helpen. Bid alstublieft dat dit 
partnerschap de kerk zal versterken en dat dit eer en glorie aan God brengt. 
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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.  

Stichting Illyricum overgemaakt worden o.v.v. “Illyricum Movement Albania”  
Hartelijk Dank voor uw bijdrage! 

 
	



	 4	

 
Binnenkort komt er een 4e kerk 

 
9 juni 2018 zal een historische dag worden. We hebben nu een 

datum voor een nieuwe kerk planting. We zijn ons aan het voorbereiden 
op de "geboorte" van deze nieuwe kerk. Veel is er gebeden tot God 
over deze nieuwe kerk in het oosten van Tirana. Intussen bidden we dat 
God ons mensen wil brengen die ons komen helpen met ons zomer 
project voor deze nieuwe kerk. Er zijn mensen geïnteresseerd, maar we 
hebben er nog meer nodig. We willen u aanmoedigen om te bidden 
voor meer helpers voor deze zomer. We willen een start maken met 
deze nieuwe kerk door mensen uit te nodigen voor een Free English Course waar we mee willen beginnen. 
Verder organiseren we ook Children Art School. We bidden dat de Heer ons wil voorzien van 50 gitaren, 50 
keyboards, knutsel materiaal, en 35 laptops voor de computer cursus die we willen gaan aanbieden. 
We zijn de Heer zo dankbaar dat er kerken zijn die hebben toegezegd financieel te willen bijdragen aan deze 
nieuwe kerk, €25.000,- per jaar en €5.000,- voor het opstarten. Het bedrag dat is toegezegd is bijna de helft van 
het totale bedrag. Ons gebed is dat de Heer ons voorziet in de rest voor 9 juni 2018. Het is een genoegen om in 
geloof deze reis te maken en te zien hoe de Heer ons voorziet in onze benodigdheden door middel van gelovige 
broeders en zusters met een hart voor het evangelie. Dankbaar voor iedereen die bidt en die geeft voor dit deel 
van de wereld. 
 

Durven dromen 
 

Wat hebben we een grote God, een God ver 
voorbij onze beperkingen. Hij bouwt Zijn kerk. 
We willen graag een droom met u delen. Een 
droom die een paar jaar geleden nog lang niet 
helder was, maar nu een zeer duidelijk een grote 
hartenwens is. Een droom over KOSOVO. Sinds 
2008 het jongste land ter wereld dat eeuwenlang 

erg geleden heeft onder de duisternis van de Islam maar waar sinds kort in 
kleine delen van het land het licht van het evangelie is gaan schijnen. Een land 
met een bevolking van 2,5 miljoen mensen en met maar 24 kerken verspreid over het hele land. Het is het meest 
onbereikte land in Europa. We hebben hiervoor gebeden en ik denk dat het tijd is om dit verzoek om gebed met 
uw vrienden te gaan delen. We moedigen u aan om de Heer te vragen om onze stappen naar een kerkplanting in 
de nabije toekomst in dit land te zegenen. Een kerk stichten in Kososvo zal niet makkelijk zijn, maar wie zegt 
dat het ooit makkelijk is? ! Dit is een zware geestelijke strijd en we weten dat God zijn kerk daar aan het 
bouwen is. We weten dat Hij niet kan stoppen zijn mensen te roepen.  
Bidt samen met ons voor Kosovo en vraag Hem om ons te leiden op onze weg. 
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Familie nieuws 
 

Als gezin genieten we heel erg van elkaar en we zijn 
gegroeid in het woord van God. Bona en ik zijn erg gezegend 
met Noel en Sion en met hun ijver voor het woord van de 
Heer. Vorig jaar hebben we de 
brieven van Jakobus bestudeerd en 
gingen we de uitdaging aan om dit 
uit het hoofd te leren. Wat een 
zegen dat de kinderen hieraan 
meededen. Nu werken we als gezin 
aan het evangelie van Markus 
tijdens onze bijbelstudie tijd. 

Bona's gezondheid is één van onze zorgen, maar 
we zijn vastbesloten de Heer te vertrouwen en 
we zijn God dankbaar voor elke dag die Hij ons 
geeft. Dank u allen voor de gebeden voor haar 
nieren. Blijf alstublieft bidden voor haar geliefde 
en waardevolle gezin van de Heer. Ze heeft het 
nodig. 

Ik, Edi, ben zo gezegend door de Heer op 
zo veel verschillende manieren, maar één van de belangrijkste is mijn 
theologische studie. Ik ben de Heer zo dankbaar dat hij mij de kans gaf om 
online aan de RTS te studeren. Ik heb net een module over Rechters-Esther 
afgesloten en nu begin ik aan  de dichters. Ik heb veel geleerd en ben blij 
dat ik deze kennis kan doorgeven aan onze discipelen en hen zie groeien in 
de Heer. 

Heel veel dank aan u, beste vriend en partner, door zo'n zegen voor mij, mijn familie en de hele gemeente te zijn 
in dit deel van de wereld. U bent God's "vinger" van bemoediging en hulp aan ons. Dank u voor uw vrijwillige 
betrokkenheid tot onze gemeente. Weet alstublieft dat wij als familie en gemeente diep dankbaar zijn. We 
blijven voor u bidden. 
 
U bent erg belangrijk voor ons. 
In Hem met grote liefde en waardering. 
 
Edi, Bona, Noel en Sion. 
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