
 

 

 

Dag lieve vrienden,  Bijna elke dag herinner ik, Edi, mijn gezin eraan dat elke dag 

een speciale dag is die nooit weer komt. Hoe bevoorrecht we zijn dat we elke dag 

met God, onze Schepper, mogen doorbrengen. Door Hem aan onze zijde te 

hebben en door te zien hoe Hij op wonderlijke wijze werkt door zijn Heilige 

Geest in ons als persoon en in onze levens. Als gezin bidden we dat jullie 

genieten van elke dag in je leven in Zijn aanwezigheid en dat Hij jullie wil 

gebruiken tot Zijn eer en glorie.  We houden van jullie en gedenken jullie in onze 

gebeden. 

 

Emanuel Fresku Kerk 
  

Er gebeuren bijzondere dingen in Emanuel Fresku Church. We zien het werk 

van God in het leven van mensen. We konden in de afgelopen periode het 

Evangelie delen met 68 gezinnen en velen van hen spraken uit dat ze 

geïnteresseerd zijn. Het begin van de contacten met deze gezinnen kwam 

doordat hun kinderen naar het Summer Art Children-kamp kwamen. We zijn 

de Heer dankbaar dat we erg goed contact hebben met deze ouders. Omdat 

het onmogelijk is om in 

deze brief alles te 

vermelden van wat de Heer 

gedaan heeft, hebben we 

besloten om de familie 

Lika aan jullie voor te 

stellen. Bij dit gezin zagen we de eerste vruchten van het Evangelie in deze kerk.  

Hysen is een 8-jarige jongen die naar ons zomer project kwam. Toen zijn moeder, 

Vjollca,  hem kwam aanmelden hoorde ze dat we 's avonds ook gratis Engelse 

lessen voor volwassenen gaven. Daarop besloot ze om haar dochter Anabele samen 

met haar broer Emirel te brengen om hun Engels te verbeteren. Na een aantal 

maanden begon hun interesse in het Evangelie te groeien. Op een dag stelde Anabele, ze is ongeveer 17, mij een 

aantal goede en diepgaande vragen over de Bijbel. Tijdens ons gesprek vertelde ze dat ze studeerde aan een 

moslim hogeschool en dat ze de laatste maanden had nagedacht over de verschillen tussen de Islam en het 

Christendom. Samen met haar moeder en haar twee broers komen ze regelmatig naar de Bijbelstudie en de 

Zondagse dienst. We zijn erg dankbaar dat ze na een paar weken de Heer hebben leren kennen. Ons gebed is dat 

de vader, Flamur, de Heer ook leert kennen. 

God verrast ons met de manier waarop Hij werkt. Op een zaterdagmorgen ontving ik een telefoontje van één 

van de moeders van de kinderen die onze kerk bezoeken. Ze vertelde dat haar schoonmoeder erg ziek was, dat 

ze binnenkort zou sterven en ze als familie wilden dat iemand van de kerk zou komen om met haar over het 

evangelie te praten. Dit was een bijzonder moment, omdat ik zoiets als dit nog nooit eerder had meegemaakt. 

Toen ik bij dat huis aankwam, begreep ik dat een kind die onze diensten bezoekt, haar ouders had gevraagd of 

ze mij wilden vragen om met haar oma over God te praten. Dat bleek ook te kunnen en ik denk dat deze 

persoon mij zelfs begreep, ondanks dat ze erg ziek was. Ik kon bidden met de familieleden. Het was een grote 

kans om contact met deze familie te krijgen en ons gebed is dat de ouders van dit kind de Heer ook leren 

kennen. 

Lika Family 

October 2018 



 

We ontdekten dat onze 

Summer Art School een 

erg effectieve manier was 

om contact te krijgen met 

gezinnen. Ons verlangen 

was om dichter bij deze 

gezinnen te komen en 

hen in praktische zin te 

helpen. Vandaaruit zijn we gaan brainstormen. We bedachten dat het 

erg praktisch en belangrijk zou zijn om voor een periode van 9 maanden 

gratis wiskundelessen te geven aan deze kinderen. We hebben gebeden 

en de Heer gevraagd of Hij hiervoor wil zorgen, want we willen graag 

een professionele wiskunde leraar in de buurt van de kerk om deze 

kinderen twee keer per week te helpen. God antwoorde erg snel op ons 

gebed door te voorzien in een docent en precies het benodigde bedrag dat we nodig hadden, die ons werd 

gegeven door één van onze trouwe partners. We prijzen de Heer dat hij ons deze grote kans geeft, omdat we 125 

kinderen, die betrokken zijn bij dit project, daarvan twee keer per week kunnen laten profiteren. Het was zo'n 

grote zegen om te zien hoe blij hun ouders zijn met dit initiatief. We zien nu al de prachtige gevolgen van de 

opgebouwde relaties met de kinderen en hun ouders. God de eer! Tegelijkertijd hebben we elke zondag van 

11.30 - 13.00 tijd voor Bijbel bespreking, aanbidding en doen we 

spelletjes met de kinderen. Blijf alsjeblieft bidden dat deze kinderen en 

hun ouders de Heer gaan leren kennen. 

Een erg belangrijk gebedspunt is dat we overwegen om een Vader-

Zoon Retreat te organiseren in December. In onze cultuur is het niet 

gebruikelijk dat een vader tijd met zijn zoon doorbrengt en dit is iets 

nieuws. 90% van de vaders gelooft niet en ons verlangen is om dit 

evenement te organiseren om hen de mogelijkheid te geven om contact 

met hun zonen te leggen en ook dat ze in contact komen met het evangelie. Neem dit evenement alsjeblieft mee 

in jullie gebeden en bid ervoor dat dit tot eer en glorie van God zal zijn en de harten van deze mensen geopend 

worden. Willen jullie ook bidden voor de 3500 euro die we nodig hebben voor dit evenement. 

 

Eklesia Kerk 
 Eklesia Church bevindt zich nu in het stadium van oprichting. Door Gods genade hebben we drie godvrezende 

mannen, Genti, Artur en Orgest, die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om de kerk te leiden en 

ik ben diep dankbaar voor hun toewijding om de schapen van God te hoeden. Ik ben de Heer ook zeer dankbaar 

voor de manier waarop zij zich ontwikkelen in samenwerking 

en communicatie, omdat het in onze cultuur beslist niet 

makkelijk is voor mensen om samen leiding te geven. Blijf 

deze 3 mannen in jullie gebeden herdenken, want voor hen is 

deze verantwoordelijkheid ook nieuw, waarbij ze leren om 

samen deze gemeente te leiden. 

Ik ben ook erg dankbaar voor het partnerschap van de Eklesia 

Church met de Martyria Kerk in Bedum, Nederland. Deze 

maand ontvingen we het goede nieuws dat de Nederlandse kerk 

het partnerschap met de Eklesia Church officieel heeft 

gemaakt. Dat betekent dat zij de mogelijkheid hebben om meerdere keren per jaar hun dominee Marten de Vries 

te laten komen, zodat hij speciaal de 3 leiders en de gemeente kan trainen. En ook dat ze regelmatig 

verschillende groepen naar de kerk kunnen laten komen om samen met de gemeente verschillende projecten 

vorm te geven. 

 

Women Bible study group 

Math Classes 



 

 

Disciples Kerk 

Als gemeente groeien ze zowel in aantal als in kennis van God. Het is zo'n 

voorrecht om te zien dat veel leden van de Disciples Church groeien in 

geestelijke volwassenheid. Het is bemoedigend hoe de geestdrift voor Gods 

woord in de praktijk wordt gebracht. God is trouw en Hij is degene die 

mensen blijft toevoegen 

aan deze kerk. 

Bijvoorbeeld Mondi en 

Alma met hun twee kinderen. Een gezin dat de afgelopen 

maanden regelmatig naar de kerk kwam. Het is zo duidelijk te 

zien hoe zij in hun dagelijks leven veranderd worden door 

Gods genade. Hun interesse naar kennis van de Heer neemt 

toe en wordt weerspiegeld in de manier waarop ze betrokken 

zijn in de kerk. Een paar weken geleden besloten leden van de gemeente zelf de kerk te schilderen en Mondi 

was een van de meest toegewijde mensen die op een fantastische manier heeft geholpen. In de Disciples Church 

ervaren ze wat er in de bijbel staat: "hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!" (Psalm 133:1) 

Blijf bidden voor Disciples Church opdat de Heer deze kerk blijft gebruiken als een lichtpunt in de buurt waar 

ze wonen. 

 

Sun Hill Bible Kerk 

 In Sun Hill Bible Church groeit de gemeente met studenten op een 

prachtige manier. We zijn diep dankbaar voor deze studenten die door 

Gods genade veranderd worden, maar ook voor de passie die ze hebben 

om over Christus te vertellen onder hun vrienden. Ze organiseren elke 

week verschillende sportactiviteiten waarvoor ze hun vrienden uitnodigen 

en ze zorgen voor een sfeer waarbij het evangelie gedeeld kan worden 

aan het eind van iedere activiteit. We zijn de Heer dankbaar voor hun 

geestdrift en voor hun passie voor God. 

Tijdens een erg intensieve outreach ministry kondigde de verhuurder van 

de kerk onverwachts aan dat het gebouw binnen 15 dagen verlaten moet 

zijn, omdat hij het gebouw wil verhuren aan een bedrijf. Dit kwam als 

een verrassing voor ons allemaal. We zijn gelijk gaan zoeken naar een 

nieuwe plek.  Door Gods genade vonden we binnen een paar dagen een 

nieuw gebouw op een veel betere locatie, midden in het hart van de buurt. Het enige nadeel is dat de huurprijs 

50% hoger is dan wat we betaalden. Bid dat de Heer ons voorziet in de nieuwe huurprijs en dat we in staat zijn 

om het gebouw zo snel mogelijk klaar kunnen maken voor de zondagse diensten. 

 

 

 Mensen die onze gemeenten bezochten 

Omdat we werken in de voorhoede zien we de noodzaak van aanmoediging door broers en zussen die ons 

komen bezoeken. Alleen al hun aanwezigheid betekent veel, waardoor we beseffen dat we er niet alleen 

voorstaan in onze strijd. Afgelopen periode zijn we zo gezegend door de bezoeken van verschillende broers en 

zussen uit verschillende delen van de wereld die kwamen om openhartig  hun liefde en het woord van God te 

delen. 

Dominee Don en zijn vrouw Claudia zijn een grote zegen, omdat ze toegewijd zijn om te helpen met ons 

leiderschapsteam. Hun vrouwen worden getraind en uitgerust voor de gemeente. Hun ervaring was zo'n grote 

aanmoediging voor ons allemaal.  

Dominee Ben met zijn zoon Titus uit Washington State waren gezonden door hun kerk om zelf te kijken hoe ze 

kunnen helpen bij onze groeiende kerkplanting. 



 

Bestuurslid van Illyricum Movement, Paul en zijn zoon Caleb, uitgezonden door de Woodridge Church, zij 

hebben een hecht partnerschap met Disciples Church, kon de kerk en onze leiding bemoedigen. 

Dominee Jan-Matthijs, Dominee Willem, Dominee Wouter en Dominee Marten de Vries uit Nederland, 

kwamen om het partnerschap met hun kerk en Eklesia Church te bevestigen. 

Dominee Grant en professor Peter uit Nederland, kwamen om de leiders van onze kerken te leren over 

Christendom en Leiderschap. 

Lauren, Estie, Roger en Jacob uit Washington State waren een bemoediging voor ons als gezin. 

Dr Mark en zijn vrouw Lavonne waren een grote zegen. Zij waren er om hun ervaring over Ouderschap te delen 

met Emanuel Fresku Church. 

 

Zomer 2019, Project data 
Het Zomer Project 2019 zal van 24 juni –28 juli zijn. Wij bidden ervoor dat veel mensen en groepen bij ons 

willen komen. Voel je vrij om dit project aan je vrienden en je kerk door te geven. We zijn op zoek naar 

verschillende mensen die ons kunnen komen helpen.  

Ons zomerproject bestaat uit de volgende onderdelen: Kinderen het woord van God leren in het Engels,  

muziek, handvaardigheid, drama, Engelse lessen voor volwassenen (aan groepen of 1op1) d.m.v. het gebruiken 

van Gods woord. De verblijfskosten zijn 50 euro per dag, inclusief hotel, maaltijden en vervoer. Dit is exclusief 

de vlucht naar Tirana. Er is grote honger naar het evangelie in onze omgeving en we zouden heel graag samen 

met broers en zussen God bekend maken. 

Familie Berichten 

Door Gods genade gaat het met ons goed. Ons huwelijk wordt sterker en we genieten allebei van Gods hand in 

ons leven. Ondanks een erg druk schema hebben we als prioriteit gesteld dat we elke dag tijd maken voor 

elkaar, omdat we naar elkaar toe willen groeien en sterker worden zodat we Zijn naam kunnen eren. In ons 

gezin heeft het een hoge prioriteit om dagelijks Gods woord te lezen. We zijn de Heer dankbaar dat we elke 

avond voor we naar bed gaan zo'n 30 minuten nemen om de bijbel te lezen, daarover te praten en te bidden met 

onze kinderen. We hebben gezien hoe belangrijk deze tijd 's avonds is. Noel en Sion groeien snel en we zijn blij 

om te zien hoe ze ons helpen in de gemeente. Hen bezig te zien op zo veel verschillende manieren, zoals andere 

kinderen vertellen over Jezus, helpen de kerk schoon te maken, helpen bij de aanbidding, met het 

geluidssysteem, enzovoorts, is zo mooi. We voelen ons ook gezegend dat het op school zo goed met ze gaat. 

Bona's nieren zijn stabiel 

gebleven. Ze heeft nog steeds 

medicatie, maar we zijn de Heer 

dankbaar dat er geen 

functievermindering is. Bedankt 

voor jullie gebeden. 

Het gaat goed met mijn studie op 

het theologische seminar. Ik heb 

net de module over de Evangeliën afgerond en ik begin nu aan een nieuwe module over Handelingen – 

Romeinen. Ik wou dat ik meer tijd had om in mijn studie te investeren, maar de gemeente neemt me wel in 

beslag. Als gezin zijn we diep dankbaar te weten dat jullie naast ons staan. Dank voor jullie gebeden en steun, 

waardoor we ons leven kunnen inzetten voor deze gemeente ter ere van God. We houden van jullie, 

Edi, Bona, Noel en Sion 

 

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! 

 

 


