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Geliefde broeders en zusters,

Als we aan het einde van het jaar gekomen zijn, zijn onze

harten vol dankbaarheid jegens de Heer voor de manier

waarop Hij ons voor Zijn koninkrijk heeft gebruikt.  We zijn

zo dankbaar om te zien hoe Zijn kerk wordt geplant en

gevestigd in Albanië.

In dezelfde tijd is ons hart vol waardering voor jou, beste

vriend, omdat je naast ons staat. Voor ons is het een grote

bemoediging om met u te kunnen delen wat de Heer aan

het doen is, en om te weten dat u voor ons bidt.

Dankuwel.

EMANUEL KERK

We mogen zien hoe God mensen  naar zich toe trekt. Het gebied dat we

bedienen met de nieuwe kerkplanting  lijkt het dal van de droge botten in het boek Ezechiël. En terwijl we

het Woord van de  Heer  tot de mensen spreken, zijn we op dezelfde manier verbaasd als Ezechiël als  we

het “dode” tot leven zien komen, veranderd en getransformeerd door de genade van God.

De afgelopen weken zagen we 7 mensen die verklaarden Christen te zijn geworden. We zien hun ijver,

terwijl we persoonlijke Bijbelstudies met hen hebben.

7 december zullen we een Vader-Zoon en Moeder-Dochter conferentie houden. We dachten eerst om een 

conferentie te creëren waarin we vaders die niet gelovig zijn, uitnodigen om een volledige dag en nacht

door te brengen met hun zonen die in de kerk komen. Toen we met de vaders over deze mogelijkheid
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spraken, zagen we dat moeders en dochters eveneens een groot verlangen hadden hetzelfde te doen. Dus

besloten we ook voor hen een  conferentie te

organiseren  op dezelfde dag,  maar op een andere

locatie.

De belangrijkste reden voor deze 2 conferenties is

om op een persoonlijke manier het evangelie met

deze vaders en moeders te kunnen delen.

Tegelijkertijd hopen we bij te dragen aan de

ontwikkeling van een sterke familierelatie tussen

vader-zoons en moeder-dochters. Omdat ouders niet veel tijd met hun kinderen doorbrengen, willen we dat

aanmoedigen en van deze gelegenheid gebruik maken om het

evangelie met hen te delen.

We verwachten ongeveer  150 deelnemers bij de beide

conferenties.

We worden momenteel alleen geconfronteerd met de

moeilijkheid voor de financiële kosten, omdat met de toevoeging

van de Moeder-Dochter conferentie de kosten zijn opgelopen tot

€ 7000 in totaal.

Beste vriend, bid alsjeblieft voor de 7 mensen die de Heer hebben leren kennen dat ze zullen groeien in

hun wandel met Christus. Bidt alstublieft voor deze 2 conferenties dat de Heer  de harten van de vaders en

moeders voor het evangelie zal openen.

Ook bereiden we ons voor om onze eerste kerst binnen de  Emanuel kerk  te vieren. We hopen een grote

menigte mensen te kunnen verwelkomen, want we zien zoveel belangstelling voor het evangelie. De groep

van  60 kinderen werkt hard aan het voorbereiden van een evangelie presentatie voor de buurt. Bid

alstublieft voor deze voorbereiding.

EKLESIA KERK

Wat gebeurt er in de Eklesia-kerk?

Kinderwerk

De kinderen zijn heel actief bezig om samen een grote Albanese vlag te maken

voor  een speciale show op 28 november, het Albanese feest voor het verklaren

van de onafhankelijkheid van het Turkse rijk.  We zullen van deze gelegenheid

gebruiken om wat tijd met de ouders  van kinderen te hebben om het Evangelie

van Jezus Christus te delen. We bidden God om deze tijd te gebruiken voor

mensen om  Jezus Christus te leren kennen.

Jeugdwerk.

We zijn erg gezegend door de jeugd van de kerk, omdat ze de kinderen
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van de kerk helpen bij knutselen, drama,

kunst etc. Aan het einde van het

kinderprogramma brengen we  tijd door

met samen koken en films kijken , om

elkaar te leren kennen en met elkaar in

contact te komen. We bidden tot God dat ze van elkaar zullen houden en

de volgende christelijke kerk generatie zullen zijn.

DISCIPLE KERK

Erlind en Klodi willen tijd doorbrengen met leden van de kerk, niet

alleen in de kerk, maar ook in het dagelijks leven. Dit is een

geweldige kans omdat ze in de buurt van de kerk wonen en samen

tijd kunnen doorbrengen.Hun focus is om gelovigen aan te moedigen

om elke dag sterk in God te zijn en liefde voor elkaar te tonen, omdat

dit de manier is waarop de wereld  zal weten dat we kinderen van

God zijn.

Johannes  13:35 Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen

bent : als u liefde onder elkaar hebt.

Deze maand was  niet erg gemakkelijk voor de kerk omdat zowel

Tatjana als Vani problemen hadden met hun gezondheid. Tatjana had

problemen met haar hartslag en Vani had een infectie in zijn ogen. Ze

zijn 65 en 70 jaar oud en hun kinderen leven buiten Albanië en voor hen is de kerk hun familie. God heeft

ons als  kerk gebruikt om nauwe contacten met hen te onderhouden  ook in de gebeden. Bid ,dat nu ze

herstellen, ze  volledig genezen  en samen God kunnen aanbidden.

Deze maand is het aantal kinderen in de Discipel kerk  gegroeid en

we zijn erg blij om God te dienen zoals we de gemeenschap dienen.

Zoals velen van jullie weten zijn veel kinderen  van niet-gelovige

families  en afgelopen zondag was het een zegen voor ons om te

zien hoe kinderen op hun eigen manier begonnen te bidden. Het

was een vreugde om  te zien hoe dankbaar ze zijn voor hun familie

en ook voor de kerkelijke  activiteiten.  Daar willen we God de eer voor geven.

Met het naderen van Kerstmis zijn we verheugd om te zien hoe God werkt in de Discipel kerk  We hebben

ongeveer 25 kinderen die op eerste kerstdag een show gaan geven voor hun ouders. Dit is een geweldige

kans dat  ouders, die ongelovig zijn, de kans krijgen om het evangelie te horen en hun kinderen  zien

optreden. Sommigen van hen bereiden een drama voor,

sommigen doen “stap voor stap” schilderen met hulp

van een lid van onze kerk (Ina.)( Ze is een schilder en ze

dient in de kerk met het geschenk dat God haar gaf).

Sommige anderen zijn erg goed in liederen en vertellen

en Bijbelverhalen. Bid dat er op die dag grote kansen

zullen zijn om een relatie en geloofsgesprekken met

ouders te kunnen opbouwen.

Ik ben ook bemoedigd om leden van de kerk te zien die in deze periode dienen, omdat we weten dat we

veel voorbereiding nodig hebben voor die dag. God is goed dat hij de arbeiders voorziet voor zijn oogst.

SUN HILL BIBLE KERK
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Eind oktober zijn we begonnen met de verhuizing van de Sun Hill Bijbel kerk  naar een andere locatie in

dezelfde omgeving.  Deze nieuwe plek is heel goed voor al onze

kerkelijke activiteiten (aanbidding en gebedsbijeenkomsten, bijbelstudie

voor mannen en vrouwen, kinderwerk en  tienerwerk). We hebben

hiervoor hard samengewerkt. De leden

van onze kerk werkten tot middernacht

om alles af te maken. Een andere grote

bemoediging voor ons was de

betrokkenheid van de tieners bij dit werk. We zijn gezegend door God

omdat Hij het mogelijk heeft gemaakt om alle dingen in het nieuwe

gebouw in zo’n korte tijd te huisvesten. De nieuwe plaats is ook dichter bij

de families waarmee we verbonden zijn. Ons gebed is dat God ons meer

kan gebruiken op dit gebied door ons getuigenis en door Zijn Woord. Door de genade van God zijn we

begonnen met het voorbereiden van een programma voor

Kerstmis met onze tieners. Ze

zullen hun ouders en vrienden

uitnodigen en we zullen het

Evangelie met hen delen. Ons

gebed is dat God het hart zal

raken van de mensen die zullen worden uitgenodigd, en dat Hij ook in het

hart van de tieners  zal werken door hen aan te moedigen om

instrumenten in Gods hand te zijn voor de voortgang van Zijn Koninkrijk.

Voor contributie:

Heeftons 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!

This entry was posted in Illyricum Movement by illyricum. Bookmark the permalink [http://illyricum.nl
/?p=1316] .
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