
Lieve vriend! 

Als familie zijn we God zo dankbaar dat we contact met jou hebben. 

Dankjewel dat je naast ons staat in onze bediening. Dankjewel dat je meewerkt in ons leven en 

in onze bediening. Ons hart is vol dankbaarheid tot de Heer dat we jou mogen kennen. Je bent 

een echte bemoediging voor ons. We willen je laten weten dat we voor je bidden omdat je 

geliefd bent voor ons als familie. Met veel liefde je Albanese familie Edi, Bona, Noel en Sion. 

Gedurende deze periode hebben 

wij als familie veel nagedacht 

en gesproken over de invloed 

van het Evangelie in ons 

dagelijks leven. 

Het Evangelie is zo bijzonder, 

het brengt redding en vormt 

onze karakters en het geeft God 

de Eer. Het is belangrijk voor 

ons dagelijks leven, voor wat 

we doen, denken en voelen. 

Het Evangelie dringt door in 

alle facetten van ons leven en 

heeft een krachtige invloed. 

Het Evangelie is de kracht van 

God tot redding. 

Wij hebben met onze bediening 

een passie om het Evangelie 

bekend te maken in onze buurt. 

Daarom hadden we in december 

het project voor het 

verspreiden van duizenden 

Bijbels in het gebied van 

Yzberisht en Don Bosko. 

Wij maakten pakketten met 

Bijbels, kalenders met 

Bijbelverzen en evangelisatie 

materiaal. Het was geweldig om 

de betrokkenheid te zien van 

onze medewerkers en 

gemeenteleden om deze pakketten 

huis aan huis af te leveren. 

Ondanks dat het lichamelijk 

vermoeiend was, ervoeren we de 

vreugde om anderen het nieuws 

van eeuwige redding te brengen. 

Wat kun je beter geven als 

cadeau aan iemand dan dat? Mijn 

geluk was groot om de 

betrokkenheid van onze 

gemeenteleden te zien van beide 

kerken bij dit project. Van 

huis tot huis gaan in gesprek 

met onbekenden over Jezus, 

vragen beantwoorden over de 

veranderingen die Jezus in hun 

leven gedaan heeft en de mensen 

uitnodigen naar onze kerken. 

Wat bijzonder! Wie kon zich 

voorstellen dat mensen die zich 

eerst niet om God bekommerden, 

of over hem spraken met 

vreemden, nu huis aan huis het 

Goede Nieuws vertelden. 

Dat is een wonder dat alleen 

God kan doen. 

Het project bevestigde weer 

eens de grote openheid en 

geestelijke honger die er is 

in Albanië. De oogst is groot 

in Albanië. 

Het openstaan voor het 

Evangelie is nog nooit zo 

groot geweest in de hele 

historie van ons land als nu. 

Wij zijn zo gezegend om de 

resultaten met eigen ogen te 

zien en deel te mogen hebben 

aan de grote Oogst. Glorie aan 

God! 

Een groot aantal mensen zijn 

sinds januari geïnteresseerd 

in beide kerken en we zijn  

begonnen om persoonlijk 

contact met hen te leggen. Het 

kost veel tijd maar het is de 

tijd zeker waard. Mag God ons 

continu de genade geven en ons 

in staat stellen om Hem bekend 

te maken en discipelen te 

maken bij de mensen. 

Alstublieft bid voor ons in 

deze fase voor wijsheid en 

leiding van de Here Jezus. 

Heel hartelijk dank voor 

jullie 

ondersteuning 

in dit 

belangrijke 

project.  

December project. “Bijbels voor elk gezin” 
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Kerstmis is geen traditioneel 

feest in Albanië en maar weinig 

mensen begrijpen het belang er 

van. Dit jaar was het heel 

speciaal om twee redenen. 

1 We hadden de eerste 

kerstviering in de Disciples 

kerk sinds de oprichting vorig 

jaar. 

2 de leidersgroep van de 

gelovigen van de Eklesia kerk 

organiseerden de kerstviering 

voor de eerste keer zonder hulp 

van ons. 

1 Disciples Kerk werd geplant in 

april 2014 en het vieren van het 

kerstfeest was de eerste keer. 

Persoonlijk Ik (Edi) was 

verbaasd hoe God deze kerk liet 

groeien in zo een korte tijd. 

In deze kerk hebben we 4 full 

time personen die gericht zijn 

op evangeliseren en 

discipelschap. Dat zijn Erlind, 

Dhurata, Llambi en Sonila. Het 

zaad van het Evangelie is 

geplant in deze omgeving. De 

Engelse lessen zijn een geweldig 

effectief middel geweest om 

mensen te bereiken. 80 procent 

van de kerkbezoekers zijn hier 

een gevolg van. Een ander 

interessant feit is dat 98 

procent van de mensen die de 

kerk bezoeken nieuw gelovigen 

zijn afkomstig uit een Moslim 

achtergrond.Tijdens de 

kerstviering waren er 130 

deelnemende mensen in de kerk. 

Blijft u alstublieft bidden 

voor de Disciples Kerk waar de 

nieuw gelovigen worden 

onderwezen. 

2.Eklesia Kerk is in een heel 

andere fase als tijdens de 

oprichting 2 jaar geleden. 

De genade van God is groot 

geweest voor deze kerk. Binnen 

de kerk hebben we een kerngroep 

die sterk groeit in kennis en 

in relatie met de Heer. 

Voor mij was het een grote 

zegen om tijdens Kerstmis een 

bezoeker te zijn. De 

leidersgroep van de kerk nam 

alle verantwoordelijkheden op 

zich tot het organiseren van 

deze dienst, en deed dit op een 

fantastische manier tot in de 

kleinste details. Ik was 

verbaasd om te zien dat de kerk 

vol was met mensen van 

verschillende leeftijden, al 

was ik verdrietig om het feit 

dat er ook mensen de kerk 

verlieten omdat er niet genoeg 

ruimte was om te staan. God 

heeft veel mensen voor zijn 

Koninkrijk in dit gebied, en 

ik ben zo verheugd dat we 

gelovigen toerusten en trainen 

om deze mensen te bereiken. 

Blijft u alstublieft bidden 

voor beide kerken vanwaar uit 

er een vervolg komt naar de 

mensen toe die de diensten 

bezochten. Blijft u bidden 

voor de beide kerken dat zij 

groeien in aantal, en relatie 

met de Heer Jezus. 

Kerstfeest samenkomst en vervolg  



Medewerkers  

Door de genade van God en zijn 

trouw voorziet God ook in de 

mensen binnen onze geestelijke 

bediening. Wij zijn erg 

verheugd om 3 nieuwe 

medewerkers te introduceren die 

full time werken voor Illyricum 

movement sinds januari 2015. 

Ornela, een mevrouw die diep 

bewogen is met hen die verloren 

dreigen te gaan, en Saimir en 

Enkela met hun drie 

kinderen Adriel, 

Anja en Aron. De 

nood voor meer 

Discipelschap is 

groot en we hebben 

meer mensen full 

time nodig om in 

deze nood te voorzien. Deze 

dierbare mensen kwamen op het 

juiste moment.  

Wij zijn erg blij u te laten 

weten dat we overwegen om in de 

komende maanden  een 3e kerk te 

gaan stichten, in een andere 

omgeving in Tirana, geleid door 

Saimir en Enkela. 

Wilt u bidden tijdens deze 

periode dat God ons zal leiden 

om op het juiste moment deze 3e 

kerk te gaan stichten. 

Eveneens willen we jullie op de 

hoogte houden omtrent Gerion, 

Anisa en hun zoon Savio, die 

speciale zorg nodig heeft. 

Vanwege de situatie betreffende 

de gezondheid van Savio, hebben 

zij besloten om op dit moment 

niet full time dienstbaar te 

zijn in hun bediening. Blijft u 

alstublieft bidden voor de 

gezondheid van hun zoon. 

Training. 
Trainen en toerusten van onze 

medewerkers is een belangrijke 

investering die wij met 

toewijding willen doen. 

Door de genade van God zijn we 

begonnen met een 2 jarig cursus 

wat in onze ogen een goede 

voorbereiding is om meer 

effectief om te gaan met het 

Evangelie als we kerken 

stichten en toerusten. 

We zijn God dankbaar voor de 

financiële steun die wij 

mochten ontvangen van onze 

partners uit het gebied van 

Chicago. Wilt u bidden dat God 

dit gaat gebruiken tot zijn 

Glorie en Eer. 

Partnerschap. 
Voor ongeveer 16 dagen ben ik

(Edi) in Nederland en Italië 

geweest om de partnerschappen 

met kerken en personen te 

versterken, en tevens ons 

zomerproject te promoten dat 

zal plaatsvinden in Juli 2015, 

en zo een ieder aan te moedigen 

om ons daarbij te helpen. 

Het was een grote zegen om 

zoveel broeders en zusters te 

ontmoeten uit verschillende 

kerken in Nederland en Italië 

en te delen de bijzondere 

dingen die God doet in onze 

bediening. Het was eveneens een 

zegen om te spreken en te delen 

met zo veel kerken en bijbel 

studie groepen het Zomer 

Project dat we deze zomer 

houden. Wij willen jou ook 

uitnodigen lieve vriend om te 

overwegen ons te bezoeken deze 

zomer, en ons te helpen om 

deelgenoot te worden in het 

evangelisatie en discipelschap 

programma. 

Voor meer vragen over het 

programma ZOMER 2015 kun 
je contact met ons opnemen of 

onze website bezoeken.  

www.Illyricum.org  

Heel veel dank dat wij ons 

leven en onze bediening met 

jou mogen delen. 

Wij bidden en houden heel veel 

van u in de naam van de Heer 

Jezus. In Hem verbonden, 

Edi, Bona, Noel en Sion. 

 Illyricum movement medewerkers, training en partnerschap 

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! 

http://www.Illyricum.org

