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We hopen en bidden dat deze brief u in goede gezondheid aantreft. Onze familie is 

vastbesloten voor u te bidden. We zijn dankbaar voor ons contact en ons partnerschap met 

u/jullie. In de afgelopen 15 jaar dat Bona en ik (Edi) een full time bediening hebben is het 

ons duidelijk geworden dat dit niet mogelijk is zonder partners, een netwerk, samenwerking 

en vriendschappen! Deze belangrijke componenten zijn nodig wil je snel vooruitgang 

maken. Wij zijn zeer dankbaar voor het feit dat jullie ons ondersteunen bij het stichten van 

nieuwe gemeentes onder mensen die de ware God niet kennen en Jezus Christus die Hij 

gezonden heeft. Heel Hartelijk Bedankt!  Veel liefs, uw Albanese familie: Edi, Bona, Noël en Sion. 

De zomer is weer in aantocht. Onze 

teams zijn 2 volle dagen bij elkaar 

geweest om ons zomerproject uit te 

werken. Dit project zal veel 

verscheidenheid kennen. We hebben 

een geweldige tijd samen gehad. Een 

tijd van gebed, overdenking, luisteren 

en God vragen iedere detail te besturen. 

We wilden niet alleen activiteiten 

bedenken. We willen ook dat deze 

activiteiten een blijvende impact zal 

hebben op de mensen. We willen ze ook 

daarna iets aanbieden, een "follow-up". 

Ze vanuit de 3 Gemeentes begeleiden. 

Zoals u weet overwegen wij over een 

aantal maanden een 3de Gemeente te 

stichten. We starten deze keer het 

zomerproject met een Discipelschap 

Conferentie. Hier willen we 

onze leerlingen 

ondersteunen en 

bemoedigen om trouwe 

navolgers van Jezus 

Christus te zijn. Na de 

conferentie gaan we 

beginnen met een zomerkunstacademie 

voor de kinderen. Iedere ochtend, een 

hele maand lang. In het weekend 

nodigen wij dan de ouders uit zodat ze 

kunnen zien wat hun kinderen die 

week hebben geleerd. Door ze 

tegelijkertijd ook workshops aan te 

bieden hopen wij een brug te slaan. De 

Engelse lessen gaan 's avonds ook 

gewoon door in iedere gemeente. Ook 

met de sportieve activiteiten hopen we 

de onderlinge relaties te versterken. 

We gaan ook Hollandse, Italiaanse en 

Amerikaanse avonden organiseren. 

Hier mogen onze buitenlandse gasten 

iets opdragen of vertellen over hun 

land en tradities en de Albanese 

bevolking hierin betrekken. Daarnaast 

gaan we ook weer tandheelkundige 

zorg aanbieden. We zullen deze 

keer het zomerprogramma afsluiten 

met een conferentie waarin we 

nieuwe mensen, die we tijdens deze 

periode hebben leren kennen, het 

Evangelie op een heldere manier 

gaan vertellen. We gaan ook 

Bijbelstudies geven voor mensen 

die pas tot geloof zijn gekomen. Dit 

gebeurt in alle 3 gemeentes. Lieve 

vrienden, wij zouden het zeer op 

prijs stellen wanneer u met ons mee 

zou  willen bidden voor dit 

zomerprogramma. Dat de Heer 

deuren zal openen en harten gereed 

zal maken om het Evangelie te 

ontvangen om op hun beurt weer 

vrucht te dragen. Bidt u ook mee of 

God ook financieel wil voorzien en 

bidt u ook mee of er meer mensen 

uit de Verenigde Staten ons willen 

helpen met gemeentestichten. 

DE VOORBEREIDINGEN ZOMERPROJECT ZIJN BEGONNEN  

MANNEN ONDERWIJZEN VANUIT DE BIJBEL EN DIT IN DE PRAKTIJK BRENGEN 

Het is een voorrecht om bij de eerste generatie Christenen in Albanië te 

horen, maar het is ook een hele verantwoordelijkheid. Wij moeten namelijk 

iedereen, van jong tot oud, onderwijzen. Van het simpelste concept van de 

Bijbel tot de diepste leer van Gods Woord. Het is een belangrijk voorrecht, 

want wij zien de geestelijke honger onder de gelovigen. Elke vrijdagavond 

wordt er nu een mannenavond gehouden. We willen mannen leren om leiders 

van hun gezin te zijn, hen bemoedigen om dicht bij God te wandelen en hun 

gezin voor te gaan in het geloof.  

Het stichten van lokale kerkgemeentes 



VROUWEN ONDERWIJZEN UIT GODS WOORD EN DIT WEER IN DE PRAKTIJK BRENGEN 

Ons verlangen is dat zij hun familie mogen beïnvloeden en hen begeleiden met Gods Woord. Vooral omdat ze een 

Islamitische achtergrond hebben. Er moet veel veranderen in hun mentaliteit over het 

concept "leiding geven". Ze moeten nu het evenbeeld van 

God zijn naar hun vrouwen en kinderen toe. Ze moeten 

leren dit te 

communiceren, leren 

om te gaan met 

moeilijkheden en hun 

kinderen onderwijzen 

vanuit de Bijbel. 

Naast de zondagse samenkomsten, de dinsdagavond Bijbelstudies en een aantal 

andere activiteiten die we samen als gemeente doen willen we graag zien hoe 

vrouwen volledig veranderen voor Gods heerlijkheid. Dat ze goddelijke echtgenotes 

en moeders worden die invloed zullen hebben op de volgende generatie met Gods 

waarheid. Met het oog hierop besteden Bona en de andere vrouwelijke medewerkers 

veel aandacht aan de vrouwen uit onze gemeenten. Zowel persoonlijk als in 

groepsverband. Ze leren hen Bijbelse 

principes en hoe ze in hun dagelijkse 

leven toe te passen. Deze aandacht zal 

doorwerken in komende generaties 

wanneer deze moeders hun kinderen 

onderwijzen in de Waarheid. 

FAMILIEHOEK  

Als gezin hebben wij Gods genade rijkelijk mogen ervaren. Wij genieten intens van elkaar. Iedere avond voordat de 

kinderen naar bed gaan houden wij stille tijd. We besteden die tijd om dieper op Gods woord in te gaan. Ik (Edi), heb net 

het boek "Dangerous Calling" van auteur Paul Trip gelezen. Ik ben door het lezen van dit boek gaan nadenken over 

welke motivaties full-time voorgangers er op na kunnen houden en kijken wat de Bijbel hierover zegt. Met de 

gezondheid van Bona gaat het over het algemeen goed. Ze neemt nog 

steeds medicatie en is 's 

avonds moe. Wilt u in uw 

gebed God vragen dat 

haar nieren aan te raken. 

Onze zonen, Noël en Sion 

groeien snel...zowel 

lichamelijk als geestelijk. 

Het is bemoedigend hun 

liefde voor de Heer de 

zien en hoe ze hun 

vriendjes op school over 

Jezus vertellen. Bijbelteksten uit hun hoofd leren heeft hen hierbij enorm 

geholpen. Wij willen jullie bedanken voor jullie gebeden, voor ons als gezin en voor onze bediening. Het bemoedigt ons 

enorm. 

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! 



God geeft ons vele mogelijkheden met onze bediening hier in Albanië. 

Wij willen u vragen om te overwegen, voor de Heer, als u kunt helpen met enige van de vol-

gende dingen: 

Zoals u weet organiseren wij deze zomer een groot evangelisatie project onder de kinderen 

in 3 verschillende gebieden in Tirana, vanuit onze kerken. 

Teneinde dit project te realiseren hebben wij de volgende goederen nodig, en we zouden het 

zeer op prijs stellen als u wilt overwegen ons hierbij te helpen. Wellicht heeft u het een of an-

der, of weet u personen, kerken of organisaties die ons hierbij kunnen helpen. 

Wij zijn al heel dankbaar voor de goederen die we  mochten ontvangen van onze partners. 

 

De volgende goederen zijn benodigd voor de 3 kerken in Albanië. 

 

30  Gitaren 

100 Klassieke gitaar snaren 

50  Akoestische gitaar snaren 

30  Keyboards 

300  Stoelen (deze zijn voor de nieuwe kerk omdat we er nog niet genoeg hebben) 

15  Boekenplanken 

20  Vouwbare tafels (vouwbaar om ruimte te besparen in de kerk) 

50  Doosjes kleuren schmink 

15  Desktop computers (we geven ook computer cursus) 

5  Laptops 

Kinderspeelgoed voor de kerken (Het zou fijn zijn dat het goede kwaliteit is waar veel kin-

deren lang mee kunnen spelen) 

8  Twee- of driezits banken 

5  Stoelen met armleuning 

3  Eettafels met 4 stoelen per tafel. 

2  Eenpersoons bedden 

3  Goed werkende printers 

1  Klerenkast 

3  Piano’s (niet te groot i.v.m. ruimtegebrek) 

 

Al deze goederen die wij proberen te organiseren, worden eind mei naar Albanië gebracht 

door een Nederlandse organisatie die deze brengt met een vrachtwagen. 

Informatie over de bezorging van deze goederen door “Hoop voor Albanië” in Nederland, en 

over de organisatie van dit project, kunt u  krijgen bij het Nederlandse bestuurslid Floris Spijk. 

Hij kan u meer informatie geven waar u de goederen kunt afleveren. 

 

Voor meer informatie: Floris Spijk 

          fjspijk@hetnet.nl 

Telefoon: 0181-314052. 

 

Zegen en veel liefde en waardering, 

Edi en Bona. 
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