
 

 
 
 
Onze harten zijn vol van dankbaarheid aan God, omdat hij ons het 
voorrecht geeft om te zien hoe zijn Koninkrijk uitbreidt. Tegelijkertijd zijn 
we jullie diep dankbaar, geliefde vriend en partner, voor jullie 
betrokkenheid. Zonder jullie hulp zouden veel dingen niet zijn zoals ze nu 
zijn. 
We hebben één leven, en wat een eer en voorrecht is dat om voor Hem te leven. 
Beste vriend en partner, als gezin bidden we regelmatig voor jullie en denken we aan jullie. Laat de Heer jullie 
leiden, sturen, zegenen en gebruiken voor Zijn koninkrijk.  
In liefde,  Jullie Albanese familie: Edi, Bona, Noel, Sion 

 
EMANUEL FRESKU KERK 

 
 We zitten op het moment midden in het zomerproject, 
hier in Albanië, maar ik wil dit moment gebruiken om 
je te laten weten hoe het hier gaat en hoe je voor ons 
kunt blijven bidden, beste  vriend. Acht juni was een 
historisch, emotioneel moment van het begin van de 
nieuwe Emanuel Fresku kerk. Een aantal weken voor 
we begonnen met het aankondigen van deze nieuwe 

kerk van Fresku, vonden we 2 manieren om de mensen te 
bereiken in dit gebied. De eerste manier was door middel van 
het aanbieden van een gratis cursus Engels voor 2 maanden, 
een uur per dag op 5 dagen in de week. De tweede was door 
middel van een kunstklas voor kinderen. Doordat er veel 

kinderen rondhangen in de zomer in dit gebied, 
voelden we de behoefte om hen deze klas aan te bieden 
voor 8 weken, 3 uur per dag op 5 dagen.       De kern 
van deze strategie is om de mensen bekend te maken 
met het evangelie. Het zijn erg effectieve middelen die 
ervoor zorgen dat mensen elke dag bekend raken met 
het evangelie 2 maanden tijd. We zijn erg gezegend 
met 3 broeders die ons helpen tijdens het opzetten van 

een nieuwe kerk. Logan, uit de 
VS, helpt ons tot 6 augustus. 
Dick en Andrew, uit Groot 
Brittanië, kwamen ons 2 
weken helpen. Deze 3 
christelijke mannen hielpen 
ons met Engelse les geven aan 
volwassenen en kinderen. 
Tegelijkertijd gaf God ons in 
zijn almacht meer hulp, 
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doordat een team uit Noord Carolina ons 
bezocht, zodat we door konden gaan met het 
opzetten van de gemeente. Het was een grote 
zegen om te zien hoe goed ze het konden 
vinden met de volwassenen en de kinderen. 
Ook werden we gezegend doordat Mike 
Hamby deel van dit team was. Hij is 
tandarts, en hij heeft samen met een 
Albanese tandarts de gebitten van deze 
kinderen gratis  gecontroleerd. De ouders 
van deze kinderen waardeerden dat erg, en 
dat maakte ons erg dankbaar. De groep uit 
Noord Carolina had goed contact met de 
mensen uit dit gebied en vierden zelfs 4 juli 
samen met hen. Elke dag hebben ze gewerkt met de 
kinderen om hen over Jezus te vertellen door middel van 
drama, liederen, kunst, enzovoorts. Dagelijks werkten ze 
met de kinderen en bereidden samen met hen een 
voorstelling voor die ze op 8 juli voor hun ouders 
opvoerden. In mijn hart was ik God zo dankbaar om te 
zien dat deze ouders naar hun kinderen kwamen kijken. 
De ouders dankten de groep uit Noord Carolina en de 
kerk uitbundig. Bij het vertrek van de groep lieten de 
kinderen merken hoe blij ze met ze waren geweest. 
Direct hierna werden we gezegend met 3 mannen uit Oregon, die ons 2 weken kwamen 
helpen met de kunstklas voor de kinderen, met de Engelse lessen voor de volwassenen en met het vertellen van 

het evangelie. John, Ryan en John zijn in Albanie 
tot en met 26 juli. De kinderen reageren 
ontzettend positief op hen. Ze bereiden een 
optreden voor over de Verloren Zoon, inclusief 
drama, zang en dans. De ouders van deze 
kinderen komen kijken naar deze christelijke 
voorstelling.  
Op de dag dat de groep uit Oregon weggaat, komt 
er een grote groep uit Nederland. Zij komen ons 
helpen tot en met 6 augustus. Zij hebben zoveel 
voorbereid en we vragen hiervoor uw gebed,  dat 
de Heer ook de harten van de kinderen en de 
volwassenen wil openen voor het evangelie van 
Jezus Christus. Op dit moment komen er elke dag 

ongeveer 60 kinderen en ongeveer 30 
volwassenen naar de Engelse lessen. 
We zijn van plan om in september te 
starten met de zondagse diensten. Blijf 
voor ons bidden. 
 
       
 



 

NIEUWS VAN DE  EKLESIA KERK 
 Genti, Artur en Orgest doen het fantastisch als 
mede-leiders van de Eklesia Kerk. Ze zijn al zover 
dat ze elkaar steeds beter hebben leren kennen en 
ze zijn aan elkaar gewend. Voor alle drie is dit een 
tijd van leren. Het is voor hen niet makkelijk, 
omdat geen van hen hiermee ervaring had, maar 
door Gods genade gaat het heel goed. 
Het is voor hen voor het eerst dat ze alleen een 
zomerproject opzetten. Mijn hart is erg dankbaar 
voor de kerk van Bedum in Nederland, die geleidt 
wordt door dominee Marten de Vries, die samen 
met een grote groep komt deelnemen aan dit 
zomerproject. Er is al veel voorbereid en ze zijn erg 
benieuwd en enthousiast hoe dit zal gaan verlopen. 
Het is voor mij de 1e keer dat ik deze 3 mannen dit 

zelf laat doen. Ik kijk toe van een afstand, en bid voor ze en geef advies waar nodig. Het is een grote vreugde om 
te zien hoe de kerk functioneert en hoe deze mensen opgeleid zijn en nu zelf leiding geven aan een gemeente. 
Maar ook dat ze het niet meer nodig hebben dat ik direct betrokken ben bij deze gemeente. Het was mijn eigen 
gemeente. Nu is het de gemeente van mijn "geestelijke zonen". God is goed. 
Intussen bidden we dat het dominee Marten de Vries lukt om te komen en een groot aandeel kan leveren in het 
helpen van deze 3 mannen en deze kerk, zodat er een verdieping komt over God's woord. Ons gebed is dat er een 
sterke relatie ontwikkeld wordt tussen de kerk van Bedum in Nederland, en de Eklesia Kerk. 
Zelfs in deze overgangsperiode voegt God nog mensen toe aan deze gemeente. Een voorbeeld hiervan is Ina, een 
meisje dat heeft uitgesproken dat ze een 
diep verlangen heeft om God beter te 
leren kennen. Zij is een goede vriendin 
van Sara en Stela, de zussen die het zo 
moeilijk hadden. Ina leert het evangelie 
steeds beter kennen. Bidt alstublieft voor 
haar dat ze zich kan overgeven en gaat 
geloven in de Heer Jezus Christus als 
haar redder. Blijf ook bidden voor Sara 
en Stela. Hoewel hun situatie veel beter 
is, hebben ze van tijd tot tijd nog wel 

problemen. Dank jullie voor jullie gebeden.  
Wilt u ook bidden voor een groep mensen van de 
Eklesia Kerk die in augustus naar Bedum gaan. Daar 
zijn ze een week, waar ze  deel nemen aan een project 
met die gemeente. Onze hoop en ons verlangen is dat 
de Albanese gelovigen veel baat hebben bij de 
contacten met de broeders en zussen in Nederland, 
zodat ze die ervaring meenemen naar Albanië, waar ze 
die ten goede te kunnen gebruiken van de Albanezen. 
 
 

NIEUWS VAN DE DISCIPLES KERK 
Net als de andere kerken had de Discipel Kerk de 
kunstschool voor kinderen, waaraan ongeveer 50 
kinderen meededen. Een groep uit Wisconsin heeft 



 

meegeholpen met het programma. Het was zo'n 
bijzondere ervaring om de impact van het evangelie te 
zien, niet alleen op de kinderen, maar ook op hun ouders. 
Zoals u wel weet zijn de ouders van deze kinderen niet 
gelovig. Ze kwamen kijken naar een show die de kinderen 
voor hun ouders hadden voorbereid, waarin de boodschap 
van de verlossing duidelijk werd gepresenteerd. De groep 
uit Wisconsin gaf veel van Christus' liefde aan de 
kinderen,  die daar erg door geraakt werden. Deze liefde straalde op de ouders af, die vertelden hoe erg ze het 
waardeerden dat er zo veel aandacht en zorg was voor de kinderen. Bidt alstublieft tot God dat Hij de harten van 
deze ouders opent voor het evangelie. 
Op het moment organiseert de DiscipelKerk een kamp voor haar leden. Het doel van dit kamp is om aan de 
kerkleden uit te leggen hoe belangrijk het is om elkaar te dienen. Zij zullen hiervan voorbeelden krijgen uit het 

woord van God, er zal tijd zijn om hierover te praten, en ze zullen 
tijd krijgen om te oefenen met wat ze leren. Bidt alstublieft dat de 
kerkleden in hun hart bereidt zijn om meer te leren over het woord 
van God. 
 

NIEUWS VAN DE SUN HILL BIJBEL KERK 
  
Deze zomer is een bijzondere 
zomer voor de Bijbel Kerk. Zoals u 
waarschijnlijk wel weet is er een 
bijzondere groep studenten die lid 
zijn van deze kerk, maar nog niet 
zo lang geloven. Door hun liefde 
voor het evangelie zijn ze erg 
actief geweest om hierover met 
hun vrienden te praten. Met als 
gevolg dat door de genade van 
God er 3 mensen zich hebben 
bekeerd van hun zonden en 



 

vertrouwen op de Heer voor hun redding. Zij zijn ook 
gedoopt. Prijs de Heer voo hun levens die gered zijn 
door de genade van God. 
Aan het eind van deze maand zullen we een 
conferentie houden met deze jongeren. Er komt een 
groep uit Noord Carolina om hiermee te helpen. Bidt 
alstublieft dat deze conferentie eer en glorie aan de 
Heer zal brengen. 
Er was nog een ander interessant kamp in de Bijbel 
Kerk. Het was een kamp voor de gelovige 
tienerjongens die hun ongelovige vaders uitnodigden 
voor een wandeling om meer tijd met elkaar door te 
brengen als vader en zoon. De aard van dit kamp was 
om het evangelie met hun vaders te delen en om hen 
duidelijk te maken hoe belangrijk het is om tijd door 
te brengen met hun zonen, wat niet heel gebruikelijk 
is in de Albanese cultuur. Door God's genade zagen 
we grote interesse bij de vaders. Saimir werkt er hard aan om hier een vervolg aan te geven door persoonlijke 
ontmoetingen met de vaders te organiseren. Bidt alstublieft hiervoor. 
 

BIDDEN DAT EEN DROOM UIT 
MAG KOMEN 
Jullie weten, lieve vrienden, dat er in ons hart 
een verlangen is dat we over God mogen 
vertellen in moslim landen zoals Kosovo. Ik 
heb contact met een aantal van onze christen 
broeders daar die we kennen. In augustus ga 
ik deze broeders bezoeken om met hen te 
praten over de mogelijkheden om in de 
toekomst een kerk te vestigen in Kosovo. We 
zijn dit aan het overwegen en we bidden dat 
de Heer wil voorzien in financiën en werkers 
om deze kerkplanting binnenkort mogelijk te 
maken. Dit is ons verlangen. 
 

 
 
 
 



 

HEEFT U ER AL EENS OVER NAGEDACHT OM IN ALBANIË TE DIENEN ALS 
ZENDELING? 

 
Albanië is één van de weinige moslim landen die erg open staat voor het evangelie en waar God zijn kerk bouwt 
als nooit tevoren. De Albanezen staan ook erg open voor westerlingen, die in dit land erg worden gewaardeerd. 
Zoals de Heer zei: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders (Matth. 9: 37). Ons gebed is dat de Heer meer 
arbeiders voor de oogst geeft. 
Beste vriend, we willen je aanmoedigen of je hiervoor wilt bidden en om in je eigen gemeente en aan je 
vrienden hierover te vertellen. Wanneer mensen interesse tonen voor onze missie, op korte of lange termijn,  
dan kunnen ze contact met ons opnemen. Het zal voor ons een eer zijn om met hen in contact te komen en 
hen meer details te vertellen. 
Heel erg bedankt alvast voor uw hulp! 
 

FAMILIE BERICHTEN 
Als ouders zijn we in de fase waarin Noel nu 12 jaar is en Sion 9 jaar. We leren hoe we hen op deze leeftijd voor 
moeten leven met het evangelie en hoe we hen moeten helpen om de mannen te worden die God willen dienen. 
Een van onze verlangens en gebeden is dat de Heer ons wil leren hoe we goede ouders kunnen zijn voor onze 2 
zonen. 
Noel en Sion zijn een grote hulp geweest bij de nieuwe kerkplanting samen met de dochters van Dhurata, die een 
klein beetje ouder zijn dan zij. Alle 4 hebben ze de het belang ingezien van het samen dienen van de Heer  om 
over Hem te vertellen in de buurt. Ze kunnen het goed vinden met de kinderen uit die buurt en hebben fijne 
vriendschappen opgebouwd. Bidt alstublieft dat God hen wil gebruiken om de kinderen in Fresku te bereiken en 

dat ze ook mogen genieten van de 
vruchten van de Heer. 
Bona's gezondheid is stabiel. Haar nieren 
zijn de laatste tijd niet verslechterd en 
daar danken we God voor. Het is een 
wonder van God. Zij gebruikt nog steeds 
medicijnen. 
Ik, Edi, ben erg druk geweest met de 
gemeente en met mijn studie. Ik heb net 
een module afgerond over dichters in de 
bijbel op mijn seminarie en ik begin een 
nieuwe module over de Evangeliën. Het 
RTS seminarie is een grote zegen 
geweest en ik heb veel geleerd, ondanks 
dat dat niet gemakkelijk was vanwege de 
drukke periode in de gemeente. 

Ik dank jullie hartelijk, lieve en waardevolle vrienden, voor jullie gebeden, liefde, bemoediging, gedachten en 
financiële steun. Zonder jullie hulp zouden de dingen niet zijn zoals ze nu zijn. We zijn jullie diep dankbaar, beste 
vrienden. Dank! 
 

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! 

 
 


