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Lieve vrienden,  

Wij hopen en bidden dat het jullie goed gaat. Als gezin willen wij jullie bedanken voor jullie 

betrokkenheid bij deze bediening. Het is een geweldige bemoediging te weten dat wij er niet 

alleen voor staan. Zonder jullie betrokkenheid was het ons niet gelukt om datgene te realiseren 

wat wij voor ogen hadden. We willen jullie graag op de hoogte houden van dat wat de Heer de 

afgelopen zomermaanden heeft gedaan in Albanië. Ook hebben wij een aantal gebedspunten 

die we graag met jullie delen. Veel liefs, jullie Albanese familie: Edi, Bona, Noël en Sion. 

Zoals jullie wellicht weten, ben ik (Edi) 

begonnen met een Masters Opleiding 

Theologie. Hier heb ik lang van 

gedroomd en nu wordt het werkelijkheid 

en ik dank de Heer hiervoor. Mijn 

hartsverlangen is om deze kennis te 

gebruiken om anderen te onderwijzen 

zodat de Gemeentes die nu opgericht 

worden leiders zullen hebben die 

geworteld zijn in een gezonde leer en 

dat het een blijvende impact zal hebben 

op toekomstige generaties. Op dit 

moment bestudeer ik Kerkgeschiedenis 

en ik ben zo blij om te zien hoe de Heer 

door de eeuwen heen heeft gewerkt tot 

verheerlijking van Zijn naam. Ik sta 

helemaal versteld hoe snel, vooral 

gedurende de eerste eeuwen toen de 

kerk onder grote verdrukking stond, 

het Evangelie zich verspreidde. God 

werkt door op een geweldige manier, 

ook in onze generatie en wij zijn 

dankbaar dat wij met eigen ogen de 

geboorte en groei van de kerk in 

Albanië en ook in andere moslim 

landen mogen zien. Elke dag zien we 

hoe God mensen aan Zijn 

gemeente  hier in Albanië toevoegt. 

Deze zomer mochten we ervaren hoe 

God deze 3 gemeentes heeft gezegend. 

Zoals jullie wellicht weten was PECA 

(Gemeentestichting in Albanië) gericht 

op het bereiken van gezinnen door hun 

kinderen. We hadden deze zomer 60 

kinderen per Gemeente die onze 

Kunstacademie bezochten, dus 180 

kinderen in totaal. Jullie vragen je 

natuurlijk af waar we 180 kinderen 

vandaan haalden en waar we bij elkaar 

kwamen? 

In juni brachten we één week 

door op 3 openbare scholen vlakbij 

onze kerken. We deelden flyers uit 

aan de ouders en omdat wij hen 

iets aanboden waar ze 

belangstelling voor hadden 

haastten ze zich om hun kinderen 

in te schrijven, vaak al een maand 

van te voren. Wij moesten helaas 

ook nee verkopen omdat we niet 

meer dan 60 kinderen per 

Gemeente konden toelaten. Het is 

bijna niet te geloven hoe 

ouders, met een moslim 

achtergrond, hun kinderen 

naar de kerk brachten om 

Bijbelverhalen te leren d.m.v. 

kunst en ons vroegen op hun 

kinderen te passen. Dit kan alleen 

de Geest van God doen! 

PECA ZOMERPROJECT…GEZINNEN TOERUSTEN 



Het project duurde 4 weken. Iedere dag kwamen de kinderen 

in de kerken bij elkaar. In kleinere groepen luisterden ze naar 

Bijbelverhalen, kregen ze gitaar- en pianolessen en leerden 

ze liedjes. Ze kregen ook Engelse les en namen deel 

aan de vele andere activiteiten. In het weekend werden de 

ouders uitgenodigd om de vorderingen van hun kinderen te 

zien.  

Dit was een doeltreffende strategie omdat we op een heel natuurlijke manier in 

contact konden komen met de ouders. Zij waren erg onder de indruk van wat hun 

kinderen hadden geleerd. Aan het eind van het project hebben wij een diner 

georganiseerd speciaal voor de ouders van deze kinderen. Hier leerden wij elkaar 

beter kennen. Wij vertelden hen dat ze vanaf september zelf ook cursussen konden 

volgen op het gebied van ouderschap en huwelijk. De reacties waren zeer 

positief. Dit project had een grote impact op de 180 kinderen en hun ouders. Alle 

kinderen hebben het evangelie gehoord op een manier die voor hen begrijpelijk 

was.  Ze kregen kinderbijbels en hun ouders hebben ook op een heldere manier het 

evangelie mogen horen. Het contact met de medewerkers van de kerken was heel 

nauw en wij hebben besloten om vanaf september deze ouderschaps- en 

huwelijkscursussen aan te bieden. 

Terwijl ik nadenk over wat de Heer deze zomer heeft gedaan is mijn hart 

overspoeld met dankbaarheid naar Hem die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Ik 

kijk nu al uit naar hoe de Heer de cursussen in september zal gebruiken in alle drie 

kerken. Deze cursussen zullen mogelijkheden scheppen om het evangelie te delen 

op een heel persoonlijke manier. Jullie gebeden hiervoor zouden zeer op prijs 

gesteld worden. 

Het was ook bijzonder hoe onze derde Gemeente "STEP" samen mocht werken met 

een Centrum voor kinderen met Down Syndroom. Dit centrum ligt vlakbij deze 

Gemeente. Wij hebben ze uitgenodigd een evenement bij te wonen en hebben een 

geweldige tijd gehad met deze kinderen. Wij hopen de band met dit Centrum te 

versterken zodat wij een zegen kunnen zijn voor deze kinderen en hun ouders. 

Zonder de hulp van de vele kerken uit Nederland en Amerika was het ons nooit 

gelukt dit project op deze manier neer te zetten. Wij werden gesteund met allerlei 

materialen zoals computers, stoelen, projectors, speelgoed, gitaren en keyboards 

en nog veel meer. Dit project was ook niet mogelijk geweest zonder de hulp van 

84 broers en zussen uit verschillende kerken in Amerika, Nederland, Italië en 

Groot Brittannië. Zij waren zo'n grote zegen. Ze hebben hun tijd opgeofferd om 

het Evangelie te zaaien in de harten van deze generatie Albanezen. Zij hebben zo'n 

indruk achtergelaten, niet alleen bij de kinderen en 

hun ouders maar ook in de buurtschappen waar onze 

Gemeentes zich bevinden. Wij beseffen dat dit alles 

gearrangeerd is door onze dierbare God. Door Zijn 

genade mochten wij dit allemaal meemaken. Moge 

Hij steeds meer mensen toevoegen aan Zijn 

gemeente hier in Albanië. 



De foto die jullie onderaan deze pagina zien is gemaakt in 1990 toen 

het communisme viel. Duizenden Albanezen vertrokken destijds naar 

verschillende Europese landen. Zij vonden allerlei manieren om te 

vertrekken en Albanië achter zich te laten. Op dit moment ervaren 

wij wederom een exodus onder de jongeren. Vanwege de economische 

situatie in Albanië zien 

ze geen toekomstperspectief meer. Zij vertrekken vooral naar Duitsland 

in de hoop daar werk te vinden. Afgelopen zomer verlieten 

ongeveer 30.000 jonge Albanezen het land, op zoek naar een beter 

leven. Deze situatie heeft ook gevolgen voor de mensen in onze kerken. 

Kortgeleden waren er ook een aantal mensen uit onze kerk die het land 

verlieten. Wij vragen jullie met ons mee te bidden dat de Heer hen zal 

leiden zodat ze de Heer zullen eren waar ze ook zijn en bij alles wat ze 

doen. Dat ze tot het besef mogen komen dat de "levenshoop" niet gezocht moet worden in een ander land maar in 

Christus alleen. 

Wij willen jullie ook heel hartelijk bedanken voor jullie gebeden voor ons als gezin. Dankzij de genade van God 

maken Bona, ikzelf en onze kinderen Noël en Sion het heel goed. Voordat wij in september weer met nieuwe 

projecten beginnen gaan wij als gezin een paar dagen op vakantie. Even ontspannen na een intensieve zomer. Wij 

vinden het belangrijk tijd vrij te maken voor ons gezin. Met de gezondheid van Bona gaat het goed, dankzij Gods 

genade. Wij danken Hem iedere dag hiervoor. Wees gezegend allemaal.  

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! 

BELANGRIJK GEBEDSVERZOEK 


