
Wanneer je geloof op het spel staat. 

 

Beste vriend. We danken de Heer dat we je mogen kennen. Je speelt 
een erg belangrijke rol in onze gemeente. We zijn jullie enorm 
dankbaar voor de voortdurende steun die jullie ons hebben gegeven. 
Zonder jullie hulp zouden veel dingen niet zo zijn zoals ze nu zijn. 
Hartelijk dank dat wij ons leven en onze gemeente met jullie kunnen 
delen. 
Afgelopen maart is er veel gebeurd in onze gemeente. In deze 
nieuwsbrief willen we gelijk iets vertellen over twee erg belangrijke en 
moeilijke situaties waar drie jonge mensen uit onze kerk mee te maken 
kregen. We doen dit zodat jullie voor hen kunnen bidden. 

Eerst iets over Franko. Iedereen 
die Eklesia Church heeft bezocht 
kent Franko's liefde voor God. Hij 
is 18 jaar en de enige gelovige in 
zijn familie, Die zijn daar niet blij 
mee. Een aantal maanden 
geleden besloten zijn ouders om 
naar New York in de VS te 
emigreren, waarbij ze hem 

verplichtten mee te gaan. Direct na deze beslissing werd er 
borstkanker geconstateerd bij zijn moeder en het visum van zijn vader 
om de VS in te kunnen werd geweigerd. Als gevolg hiervan werd 
beslist dat Franko met zijn\ zieke moeder naar de VS zouden gaan. Ze 
hoopten dat zij in de VS een behandeling zou kunnen krijgen. Zij 
arriveerde vijf dagen geleden in New York en kregen onderdak bij 
familieleden. Zijn moeder probeert nu samen met die familie om 
Franko illegaal te laten werken om zo geld te verdienen voor zijn zieke 
moeder. Ze hebben hem verboden om naar de kerk te gaan. Nog maar 
een paar dagen geleden heb ik met Franko gesproken via Skype. 
Tijdens dit gesprek waarin hij vertelde dat hij zich gedeprimeerd voelde 
over deze situatie, pakte zijn moeder zijn telefoon van hem af en 
schreeuwde tegen mij en bedreigde mij met het leven van mijn 
kinderen en waarschuwde mij dat wanneer ik ooit weer contact met 
Franko zou opnemen, zij wraak zou nemen. Zij haat het dat Franko 
een christen is. Zijn vader en zijn broer in Albanië leggen ook grote 
druk op Franko door tegen hem te zeggen dat wanneer er iets met zijn 
moeder gebeurt, zij hem dat nooit zullen vergeven. Beste vriend, 
Franko' s geloof staat op het spel en als kerk bidden we voor zijn 
situatie en we willen jullie vragen hetzelfde te doen. Franko is nog 
maar 18 jaar oud en zijn probleem is erg groot. Terwijl ik voor hem bad 
kwam in mijn de gedachte op aan Jozef. Bidt alsjeblieft dat Franko zijn 
geloof mag behouden. BId voor hem dat hij vrede mag ervaren in deze 
moeilijke situatie. Bid alsjeblieft dat God hem mag voorzien van een 



legale baan in de VS. Bid 
alsjeblieft dat zijn geloofsbroers 
en zussen in New York hem 
zullen steunen. Bid ook voor zijn 
moeder dat zij onder deze 
omstandigheden de Heer zal 
leren kennen en dat God haar 
ogen zal openen. 
 
De andere moeilijke situatie is 
die van Sara en Stela, twee 
zussen, 20 en 17 jaar oud, die 
de enige gelovigen in hun familie 
zijn. In de afgelopen maand 
hebben hun ouders zich erg verzet tegen hun geloof. Ze wilden een 
huwelijk voor Sara arrangeren, maar zij heeft dat geweigerd. Ze haten 
het dat zijn nu gelovig zijn en ze haten Bona en mij, omdat we hen de 
Bijbel leren begrijpen. Ze hebben de zussen serieus bedreigd. Als 
gemeente hebben we aangeboden hen te helpen door een klein 
appartement voor hen te huren. Toen ze aan hun vader probeerden uit 
te leggen dat ze uit huis zouden gaan, werd hij woedend en heeft hen 
zelfs gebeten. Bid alsjeblieft voor Sara en Stela in hun moeilijke 
situatie. 
Franko, Sara en Stela lijden vanwege hun geloof onder wat hun 
geliefden doen. Hun harten zijn hierdoor gebroken. Blijf alsjeblieft 
bidden voor deze jonge gelovigen. Ze geloven nog maar 3-4 jaar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben een nieuwe locatie gevonden voor 
onze 4e kerk. 

  



Kort geleden 
hebben we in het 
Noordelijk gedeelte 
van Tirana gezocht 
naar een nieuwe 
locatie voor onze 
nieuwe kerk. We zijn 
de Heer dankbaar 
dat we die hebben 
gevonden op een 
erg goede en 
strategische plek. 
Onze harten zijn vol 
van dankbaarheid 
naar God toe. We 
zitten nu in het 
proces van 
onderhandelingen 
over de huurprijs 
van deze locatie. 
Bid voor ons of God 
ons dit wil geven. 

Nadat we over de prijs hebben onderhandeld zullen we gaan 
schoonmaken, verven en de plek klaarmaken voor 9 juni. Dat zal de 
dag zijn dat we officieel van start gaan met de 4e gemeente. We 
hebben ook al een naam voor deze 4e gemeente. We zullen het 
'Fresku Gospel Church" gaan noemen. (Frescu is de naam van de 
woonwijk). We willen jullie aanmoedigen, wanneer je mensen kent die 
geÏnterreseerd zijn in onze missie, om hen wilt vertellen over deze 
nieuwe gemeente. We bidden om meer broers en zussen die ons 
willen komen helpen bij deze nieuwe gemeente voor kortere of langere 
tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bezoek aan partners en kerken in Nederland 

  

In maart hebben we twee weken als gezin Nederland bezocht, om daar 
onze partners te ontmoeten en kerkelijke gemeente te bezoeken. Een 
belangrijke reden om dit te doen, was om de relatie te versterken 
tussen Eklesia Church en de Martirja Kerk in Bedum. Zoals je 



misschien weet overweegt de Martirja Kerk in Bedum om een serieuze 
partner te worden van Eklesia Church. Deze reis was belangrijk om 
een stevig fundament te leggen voor dit partnerschap tussen de twee 
kerken. 
Door de genade van God zijn we gezegend om veel van onze 
Nederlandse vrienden te ontmoeten die ons komen helpen met de 
oogst in Albanië. We zijn zo blij dat er verschillende groepen mensen 
naar Albanië komen, vanaf eind april helemaal tot het einde van dit 
jaar. 

 

 

 

 

Familie Bericht 

  

Als gezin waren we dicht bij God. Zo dankbaar dat onze kinderen 
verzen uit de bijbel uit hun hoofd willen 
leren en willen bidden volgens deze 
passages uit de bijbel. Ze groeien zo 
snel en wij als ouders voelen dat we de 
tijd moeten gebruiken dat ze bij ons 
zijn en hen zoveel als mogelijk 
voorbereiden op een christelijk manier 
van leven, zodat ze gewapend zijn om 
het leven aan te kunnen en God glorie 
en eer kunnen brengen. Terwijl twee 
weken door Nederalnd reisden, luisterde ik in de auto naar mijn 
Seminary lessen en ik was erg verrast dat Noel en Sion daar ook naar 
wilden luisteren. 
Bona's gezondheid blijft een uitdaging met vallen en opstaan. De 
dokter heeft haar wat meer medicijnen voorgeschreven en het aantal 
medicijnen dat ze nu nodig heeft neemt toe. Onze harten zijn de Heer 
dankbaar voor deze situatie, omdat we door deze moeilijke en 
voortdurende uitdaging veel geleerd hebben op een manier die we 
nooit zouden hebben geleerd als de situatie anders was geweest. God 
is oppermachtig en er gebeurd niets zonder zijn toestemming. 
Nogmaals dank, beste vriend, voor de zegen die je bent in ons leven. 
Bedankt dat we ons leven en het leven van onze gemeentes met jullie 
mogen delen. Voor ons is het een grote aanmoediging te weten dat er 
mensen zijn die met ons meeleven en naast ons staan. Dank jullie wel. 

 

 

 

 

 

  



  

 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! 

  

 

  

    

  

  

Eduart and Valbona Demo 

 

Tel: 206 414 2502 

 

Our mailing address in USA is: 

Eduart and Valbona Demo 

P.O. Box 128 Centralia, WA 98531 

 

Our mailing address in Albania is: 

Eduart and Valbona Demo 

P.O.Box 2405/1, Tirana , Albania 

 

 

 

 


