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Huidige stand van zaken 

 
Beste vriend, door middel van deze brief willen wij onze dank uitspreken aan de Heer voor dat we elkaar 
kennen en je naast ons weten. Dank voor je gebeden en steun. Zonder jouw hulp zouden veel dingen niet zo zijn 
geweest zoals ze nu zijn. Dank je wel. 
De Heer heeft het mogelijk gemaakt dat we in de 5 jaar dat we gemeente zijn, veel meer gegroeid zijn dan dat 
we ons ooit hadden kunnen voorstellen. Hij bouwt Zijn kerk en wat is het een vreugde en voorrecht om een 
ooggetuige van dit werk te zijn en een medewerker aan zijn oogst.  
Hier volgen enkele huidige feiten die onze situatie als gemeente weergeven: 

• Als gemeente hebben we 18 medewerkers, waarvan er 10 uit Albanië zijn, 6 uit Amerika en 2 uit 
Mongolië. 

• In Albanië zijn er op dit moment 3 kerken die we geplant hebben door God's genade en 1 kerk waaraan 
op dit moment gewerkt wordt. 

• In Mongolië hebben we 2 kerkplanters, Sheika  en Hakka, die juist zijn begonnen met een 2e gemeente. 
• Vanuit het verlangen om naar de onbereikte mensen van Kosovo te gaan, gaan we in de nabije toekomst 

lokale kerken oprichten zo de Heer dat wil. 
• Gezegend door de Heer met het officieel tot stand brengen van onze partnergemeenten in Amerika en 

Nederland. 
• Ondersteund worden in verschillende, noodzakelijke en onmisbare aspecten door honderden gelovige 

partners uit Amerika, Nederland en Groot Brittannië. 

 
 

Kun je 1 dag meedoen met gebed en vasten? 
 

Onze huidige situatie brengt ons op onze knieeën met een hart gevuld van dankbaarheid aan de Heer, onze God, 
voor wat Hij heeft gedaan. Als gemeente willen we je laten weten dat we een Internationale dag van Gebed will 
voor onze gemeente op zaterdag, 14 april 2018. Het is ons verlangen om onze voorbedes voor de bestaande 
kerken en voor de te ontwikkelen kerken voor de Heer te brengen. Wij willen je graag aanmoedigen om daaraan 
mee te doen op 14 april, bij je thuis, door de volgende gebedspunten aan de Heer voor te leggen en misschien 
kun je zelfs overwegen om die dag ook te vasten. Het is voor ons dringend nodig dat onze broers en zussen van 
over de hele wereld bidden voor de opbouw van kerkelijke gemeentes onder moslims en boedhisten ( in 
Mongolië) ter eer en glorie van de Heer. Vooral in Albanië en Kosovo wordt vooral de islam sterker. Mensen 
leven in het duister en het is nodig dat ze de Heer vragen om verlossing en vergeving van hun zonden. 
Beste vriend, wil je alsjeblieft overwegen of je deze dag samen met ons wilt bidden en misschien zelfs vasten? 
Het zou van grote waarde zijn als je samen kunt komen met enkele van je vrienden, kerkleden, of 
bijbelstudiegroep, al was het maar voor een paar uur. 

February	2018	www.illyricum.nl	



	 2	

Kun je overwegen om deze gebedsbijeenkomst in jouw omgeving te organiseren zodat andere gelovigen 
of je vrienden samen met jou bidden, ook als het maar een korte periode is? WIl je dat, neem dan contact 
met ons op en laat het ons weten via dit email adres: demofamilie@gmail.com 
 

Gededs Punten 
 
Voor ons personeel en bestuur. 
Bid alstublieft voor ons personeel dat ze het verlangen in hun hart blijven houden om de Heer te dienen met 
toewijding, bescheidenheid, passie en hartstocht. 
Bid er alsjeblieft voor dat ze goede studenten van Zijn Woord blijven en toegewijde leraren voor anderen. 
Bid er alsjeblieft voor dat de Heer hen wil leiden en beschermen tegen de duivel. 
Bid alsjeblieft voor: 

 
Bid alsjeblieft voor: 

•  Erlind en Kldiana Hasko dat God hen will zegenen met kinderen; ze zijn 1,5 jaar 
getrouwd. 

 
•  Dhurata en haar 2 dochters (haar man stierf een paar jaar geleden aan kanker): voor 

bemoeding door de Heer, zodat haar dochters leren dat onze Hemelse Vader ook 
hun vader is en dat zij met hem leren wandelen en ingezet worden door Hem tot Zijn eer 
en glorie. Bid ook voor Dhurata's gezondheid, omdat ze nog steeds problemen heeft met 
haar lever. 

 

• Jeff en Meredith en hun 3 kinderen: Dat ze de Albanese taal snel leren en snel kunnen 
wennen aan hun nieuwe huis dichter bij de kerk. 

 
•  Saimir en Kela en hun 3 kinderen: dat ze dicht bij God mogen zijn, zodat Hij ze kan 

gebruiken in onze gemeenschap. 

 
 

•  Adriele en Ella en hun 3 kinderen: Dat ze een licht voor de gemeenschap van de Bible 
Church mogen blijven en voor de geestelijke groei van hun kinderen. 

 
 

• Blair en Sue: Dat de Heer hen zal zegenen en gebruiken terwijl ze in de Bible Church 
dienen en in andere kerken door middel van Bijbelse counseling. 

 
•  Genti en Renada en hun 2 dochters: dat ze meer zullen groeien in geestelijk opzicht en 

in de kennis van de Heer. Genti wordt getraind om ouderling te kunnen zijn van 
de Eklesia Church. 
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• Sara: dat de Heer haar wil leren hoe ze jonge vrouwen kan helpen en aanmoedigen om 
Jezus te leren kennen. 

 
• Lefter en Majlinda Roko en hun 2 kinderen: Dat de Heer hen wil leiden. Lester helpt ons 

als CPA(Certified Public Accountant) (accountant) en zijn vrouw werkt bij een 
Christelijk radiostation in Tirana. Bid ook voor de gezondheid van Lester, want hij heeft 
problemen met zijn lever. 

 
• Edi en Bona en hun 2 kinderen, Noel en Sion: dat ze als gezin door zullen 

groeien in de kennis van God en dat ze gehoorzaam zijn aan Zijn wil. Bid 
voor de gezondheid van Bona, ze heeft al jaren problemen met haar nieren. 
BId voor Edi, dat de Heer hem wil bewaren en leiden. Voor Noel en Sion, 
dat ze Godvrezende kinderen zullen worden. 

 
• Voor ons personeel in Mongolië: Sheika en Hakka en hun 3 kinderen: dat ze 

mogen groeien in de kennis van het woord van God en sterke discipelen van 
Christus mogen worden. Dat de Heer hen zal gebruiken op Zijn manier om 
kerken in Mongolië planten en te vestigen.. 

 
 
Bid alsjeblieft voor ons bestuur in de VS en in Nederland: 

•  Dat God hen een goddelijke perspectief en visie geeft voor deze kerkplantings gemeente die 
internationaal groeit. 

• Dat God hen wil leiden en helpen om goed en effectief samen te werken en de eenheid beschermen tot 
Zijn eer en glorie. 

• Dat God er in de toekomst de juiste en godvrezende mensen aan het bestuur kunnen worden toegevoegd. 
 

Voor huidige kerk plantingen in Albanië en Mongolië: 
Op het moment zijn er 3 bestaande kerken waar we op het moment voor zorgen. 
 
Bid alsjeblieft voor Eklesia Church: 

• Dat God zal werken in de levens, karakters, daadkracht en gedachten van de 3 aankomende ouderlingen 
die we aan het opleiden zijn, zodat ze uitgerust worden om de kerk te leiden. Hun namen zijn: Artur, 
Genti en Orgest. 

• Dat God in de levens van de families van deze mannen wil zijn, zodat ze godvrezende vrouwen en 
gehoorzame kinderen hebben ter ere van God. 

• Voor de Eklesia Church-leden: Dat zij heilig zijn zoals God heilig is die hen heilig noemde, Bid 
alsjeblieft dat hun hart openstaat voor onderwijzing en passie voor de verspreiding van het Woord. 

• Voor de buurt rondom de Eklesia Church: dat de mensen uit de buurt het evangelie horen en zich willen 
bekeren en gaan geloven in de verlossing van de Heer. 

• Voor de partnerkerk van Eklesia in Nederland: dat de Heer dit verder zal leiden tot eer en glorie van 
Hem. 
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Bid alsjeblieft voor Disciples Church: 
• Dat God mag werken in het leven van Marsel en zijn vrouw Denila. Marsel wordt opgeleid tot ouderling 

in deze kerk. 
• Dat GOd wil werken in de harten van de huidige kerkleden, zodat ze de Heer vrezen en in 

gehoorzaamheid de Bijbel in de praktijk toepassen. 
• Voor de partnerkerk van Disciples CHurch in Wisconsin (VS): dat de Heer dit partnerschap wil leiden 

tot eer en glorie van Hem. 
• Voor de buurt van de Disciples Church: dat de mensen uit de buurt het evangelie horen, zich willen 

bekeren en de verlossing van de Heer gaan geloven. 

Bid alsjeblieft voor Bible Church: 
• Dat God wil werken in de levens van de kerkleden, opdat ze geestelijke honger krijgen naar het woord 

van God. 
• Dat God toekomstige ouderlingen geeft voor deze kerk. 
• Voor het proces van partner worden van deze kerk met een kerk in Italië. 
• Dat God gelovigen wil leiden om een constant licht voor hun buurt te kunnen zijn. 

Bid alsjeblieft voor de City Vision Church in Mongolië: 
• Dat God hen wil leiden wanneer ze gaan evangeliseren in de hoofdstad van Mongolië. 
• Voor meer werkers voor deze kerkgemeenschap. 
• Voor toekomstige leiders voor deze kerk. 
• Dat God wil voorzien in financiën voor deze gemeente. 

Voor de Nieuwe Kerk die er gaat in Albanië gaat komen: 
• Bid alsjeblieft dat God de harten van mensen in dit gebied, waar we de nieuwe kerk willen planten, 

opent voor het evangelie, zodat ze zich willen bekeren en leren vertrouwen op de verlossing door de 
Heer. 

• Bid ervoor dat God wil voorzien in de financiën die nodig zijn om deze nieuwe kerk te stichten. 
• Bid ervoor dat God ons leidt om de juiste locatie te vinden. We zijn nog steeds op zoek naar een goede 

en strategische locatie. 
• Bid voor de broers en zussen van buiten Albanië die ons komen helpen met de start van deze nieuwe 

kerk tijdens de zomer van 2018. BId dat de Heer hen de passie wil geven voor het verspreiden van het 
evangelie. 

• Bid ervoor dat er MEER broers en zussen van buiten Albanië ons willen komen helpen. De behoefte aan 
meer tijdelijke werkers gedurende de zomer en herfst is nog steeds groot. 

• Bid voor de lesprogramma's voor kinderen en volwassenen: Engelse lessen ( Engels leren om de bijbel 
vrij te kunnen lezen), Duitse lessen ( om de bijbel vrij te kunnen gebruiken in het Duits), een medische 
ondersteuningsprogramma, huwelijks- en ouderschapscounseling, met als doel om gebruikt te worden 
door God om mensen te kunnen bereiken. 

• Bid voor ons team: voor God's richting en leiding 
• Bid voor onze nieuwe kerk die opgericht gaat worden tot God's eer en glorie. 
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Voor de kerkplanting in Kosovo: 
Kosovo is een land met een inwonersaantal van 2,5 miljoen mensen en met in totaal 24 kerken verspreid over 
het hele land. Het is het meest onbereikte land van Europa. 
Bid dat:  

• God ons leidt, terwijl we overwegen om in de komende jaren hier kerken op te richten. 
• Dat God ons hiervoor werkers geeft. 
• Dat God de harten van de mensen in Kosovo zacht maakt en vergeving en verlossing brengt. 
• Dat God ons financiën wil geven. 

Voor gebed voor ons financiële ondersteunings-team: 
Als gemeente willen we continue bouwen aan een team met gelovige mensen die met vaste regelmaat voor ons 
bidden en ons financieël willen ondersteunen. Bid alsjeblieft dat: 

• God meer mensen geeft om onze gemeenschap met vaste regelmaat willen ondersteunen met gebed en 
geestelijk naast ons willen staan. 

• Dat God meer personen en kerkgemeenschappen geeft die ons personeel en onze gemeente financieel 
willen ondersteunen. 

 
 
	

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! 

 
	


