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Hartelijk gegroet lieve vrienden, 

We bidden dat de hand van de Heer u zal leiden en gebruiken om Zijn naam te eren. Als 

gezin danken wij de Heer voor jullie wanneer wij jullie opdragen in gebed. God is zeer 

goed voor ons geweest en Zijn genade bedekt ons. De afgelopen maanden zijn moeilijk 

voor ons gezin geweest. Het gaat niet goed met de gezondheid van Bona. Haar nier functie 

is verder achteruit gegaan en hierdoor ontstaan weer andere lichamelijke klachten. De 

afgelopen maanden heeft zij veel onderzoeken gehad en op dit moment gebruikt zij 

medicatie. Gods genade is sterk aanwezig in ons leven en wij zijn Hem dankbaar dat Hij met ons is door deze 

moeilijke tijd. Zijn genade is ons genoeg in alle opzichten. Wij ervaren vrede in onze harten en weten dat dit komt 

door Zijn genade en barmhartigheid. Bona heeft de afgelopen tijd 2 artsen geconsulteerd. Geen van beiden zijn 

gelovig.  Zij volgen Bona’s gezondheid al een aantal jaren. De een heeft het vaak over hoe donker de toekomst er voor 

haar uitziet. De andere arts staat, ondanks het feit dat het slecht gaat met haar nieren, versteld dat Bona toch een 

uitstekende conditie heeft. We hebben beide artsen uitgelegd dat het de Heer is geweest en dat dezelfde Heer onze 

toekomst in Zijn handen houdt. 

Wij danken u hartelijk voor de gebeden rondom Bona haar gezondheid. Wilt u meebidden en de Heer vragen of zij 

haar nieren mag behouden? De Heer weet heel goed wat Hij doet en Hij zal alles gebruiken tot Zijn eer en glorie. 

Onze zomer project staat voor de deur 

Wij hebben nog een verzoek om gebed. Alle 3 gemeentes starten binnenkort met hun zomer projecten. Alleen door de 

genade van God is het mogelijk nieuwe mensen met het evangelie te bereiken. Het horen van het evangelie is niet 

alleen voor niet gelovigen maar ook voor gelovigen opdat zij hun geloof uit mogen leven. Bid u a.u.b. ook mee voor 

de kinderen die mee doen aan dit zomerproject. Dat het ook een impact zal hebben in hun levens. Verdeeld over de 3 

gemeentes zullen er ongeveer 180 kinderen deel nemen aan dit project.  Op dit moment zijn wij bezig de 

uitnodigingen te verspreiden voor de Zomer- Kunstschool. Bid u a.u.b. ook mee voor het tienerkamp. ..dat de Heer 

veel tieners hier naar toe zal leiden zodat ook zij het evangelie horen.  

Bid u a.u.b. ook mee voor het Discipelschapskamp. Deze wordt door alle 3 gemeentes georganiseerd. Broeders en 

zusters uit deze gemeentes zullen ook hier aan deelnemen om meer kennis van Gods woord te krijgen.  

Bid u a.u.b. ook mee voor de vrijwilligers uit Amerika, Nederland en Engeland die ons komen ondersteunen. We 

bidden dat zij een zegen mogen zijn voor de mensen die ze hier in Albania ontmoeten en tegelijkertijd ook een zegen 

van God mogen ontvangen wanneer ze hier dienen. 

Wij willen nog een specifiek verzoek met u delen. Wilt u bidden dat de Heer ook financieel zal voorzien in de kosten 

van dit gezamenlijk project. De kosten lopen gauw tegen de €5000,00. Lieve vrienden wij willen jullie aanmoedigen 

een extra donatie te overwegen om deze zomerprojecten te ondersteunen.                                                                                                

Met veel liefde en waardering, Edi,  Bona, Noël en Sion 

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! 


