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Gegroet dierbare vrienden in de Heer Jezus. Met grote vreugde in ons hart willen wij als familie een aantal prachtige dingen delen die de Heer in Albanië doet.
Verheug je met ons en geef dank aan onze Heer. Wij hebben één leven om te
leven en wat een vreugde en voorrecht is het om voor Christus te leven. Dank u
wel voor uw offer en betrokkenheid bij onze bediening. Wij houden van jullie
en bidden dagelijks voor jullie.
Met veel liefde, uw Albanese familie: Edi, Bona, Noel en Sion.

NIEUWS VAN DE EKLESIA GEMEENTE,
3 GEZINNEN KWAMEN TOT GELOOF IN DE AFGELOPEN 2 MAANDEN
Het was vorig jaar rond Kerstmis
toen een familie voor het eerst
onze gemeente bezocht. Spartak
en Sara waren, samen met hun 11
-jarige dochter Klea, net uit
Duitsland teruggekomen nadat
daar hun asielaanvraag was afgewezen. Ze woonden inmiddels al
een jaar in Duitsland. Het was
tijdens de Kerstnachtdienst toen
Spartak onze kerk
voorbij liep. Hij
zag veel mensen
naar binnen gaan
en besloot ook
met zijn gezin
naar binnen te
stappen. Hun
dochter kwam
daarna regelmatig maar Spartak

en Sara bleven een
beetje op afstand aangezien zij een moslimachtergrond hadden. Maar Bona onderhield contact met
Sara en na enkele
maanden begon ze
onze samenkomsten
regelmatig bij te wonen. Het duurde 7
maanden tot Sara tot
bekering kwam en
Jezus Christus aannam. Ondertussen
begon Spartak de samenkomsten ook bij
te wonen en er ontstond een persoonlijke relatie met Edi.
Vorige maand beleed Spartak, ander-

half jaar nadat hij
voor het eerst het
evangelie hoorde, zijn zonden
en kwam hij tot
geloof in Jezus
Christus. Het was
een grote zegen
voor mij om dit te
horen. Maar het meest verbazingwekkende deel hiervan was dat er
op die avond 2 voorgangers uit
Nederland bij Spartak op bezoek
waren. Tijdens de conversatie bij
de maaltijd opende de Heilige
Geest het hart van Spartak en
kwam hij tot geloof. Het bemoedigde mij om te zien hoe God, als
laatste middel, deze Nederlandse
voorgangers gebruikte om Spartak
naar de Heer te leiden.

• Derand en Erjon kwamen tot geloof.
Sinds de oprichting van de Eklesia Gemeente kwam Derand onze gemeente
bezoeken. Maar hij was moslim en had veel vragen over Jezus. In de loop der
jaren hebben wij een sterke band ontwikkeld en hebben
wij veel kunnen praten over het evangelie van Jezus
Christus. Het is nog maar een paar weken geleden dat
Derand zijn zonden beleed en geloofde dat de Heer Jezus Christus zijn zonden kon vergeven zodat hij verlossing kon ontvangen. Het heeft 4 jaar geduurd om tot
geloof te komen. Hij zei tegen mij "de Bijbel is echt een
ware schat". Hij bestudeert nu het boek Romeinen.

Derand stelde me voor aan zijn goede vriend Erjon voordat hij tot geloof kwam.
Ook Erjon had vele vragen over God en begon het evangelie van Johannes te
lezen. Vorige week liet hij mij weten dat hij in de Heer Jezus geloofde en dat hij
nu samen met zijn vrouw de Bijbel leest. Blijft u alsjeblieft bidden voor deze
nieuwe bekeerlingen opdat zij zullen groeien in geloof en vrucht zullen dragen
voor Christus Jezus.
•

Vrouwen Bijbelstudie en samenzijn.

God had deze groep vrouwen bij elkaar gebracht en ik
zag een hunkering naar groei in Christus. Het was dan
ook een zegen te zien hoe ze hun ervaringen en wandel
met God met elkaar deelden. Vrouwen, die al langer geloven, mochten aan jonge gelovigen vertellen over hun
wandel en ervaringen
met God. Ze vertellen
hoe ze hun man tot steun
kunnen zijn vanuit het geloof en hoe ze als moeder vanuit het geloof hun
kinderen tot voorbeeld kunnen zijn. Dit was een zeer belangrijke conferentie die God in Zijn soevereiniteit mogelijk heeft gemaakt.

NIEUWS VAN DE DISCIPLES GEMEENTE
De gratis Engelse lessen die 3 maand geleden gestart zijn komen tot een eind. Deze Engelse lessen zijn een
geweldige manier om tientallen mensen met het evangelie te bereiken. Eind mei stoppen deze lessen en in
september starten we weer. Tijdens de zomermaanden besteden we tijd en aandacht aan de mensen die
hieraan deelgenomen hebben. We praten verder met hen door over het evangelie. Wilt u meebidden dat de
Heer door wil werken in de harten van deze mensen.
Verder is er een kleine Bijbelstudie gaande met veel persoonlijke aandacht voor de deelnemers. We zijn zo
dankbaar voor de inzet van Erlind en zijn vrouw Klodiana en voor Dhurata. Zij zetten zich in om Jezus met
anderen te delen en om ze toe te rusten met Gods woord.
Ook werden wij als gemeente afgelopen maand op een bijzondere manier gezegend. De Disciples Gemeente kreeg er een nieuwe gemeentelid bij. Marse en Denila werden gezegend met de geboorte van een
zoon, Daniël! Wilt u bidden of Daniël de Heer ook mag leren kennen.

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!

NIEUWS VAN DE SUN HILL BIBLE GEMEENTE
Terwijl God steeds nieuwe mensen naar onze gemeente leidt zijn wij toegewijd om alles wat Jezus vanuit
Gods woord ons geleerd heeft aan hen door te geven.
Vanuit deze toewijding zijn wij een begeleidingstraining
begonnen over discipelschap. Elke gelovige maakt deel uit van deze training. Het is ons verlangen hen te helpen om een fundament te leggen in de Schrift en om een
licht voor Christus te zijn waar ze ook maar zijn. Wilt u meebidden of de
Heer deze mensen wil helpen om dicht bij Zijn Woord te blijven.
TRAINING POTENTIELE OUDSTEN
Op dit moment richten wij onze
aandacht op het trainen van toekomstige potentiële oudsten. Wij
zijn zo dankbaar dat wij de kans
kregen om deel te nemen aan de
Banner of Truth Conferentie in het
Verenigd Koninkrijk. Banner of
Truth heeft ons niet alleen uitgenodigd, maar ook onze groep uit Albanië ondersteund. Het was een geweldige gelegenheid voor Genti, Artur en Cimi om hier aan mee te doen. Het thema van de conferentie was "Het Levende en Blijvende Woord"
en het benadrukte de belangrijke rol die het Woord van God in ons leven en in onze prediking heeft. Het
was een geweldige ervaring voor Genti, Artur en Cimi om te zien hoeveel predikanten en kerkleiders verlangen om meer uit het Woord van God te leren. We hebben een geweldige zegen mogen ervaren door de
sprekers op deze conferentie waaronder één van mijn favoriete auteurs Sinclair Ferguson. Wilt u alstublieft
bidden voor Genti, Artur en Cimi, dat zij mogen groeien op weg naar hun taak als oudste.

ONZE TIJD IN HET VERENIGD KONINKRIJK
Wij zijn met ons gezin 2 weken in het Verenigd Koninkrijk geweest. Wij waren hier om nieuwe contacten te
leggen en relaties op te bouwen met andere kerken. Wij hebben ook deelgenomen aan de Banner of Truth
Conferentie. Wij waren zo gezegend om nieuwe contacten te leggen en te zien hoe de Heer opnieuw deuren
opent. Binnenkort hopen wij een aantal van deze nieuwe contacten in Albanië te ontmoeten.
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FAMILIEHOEK
Het is een drukke tijd geweest voor ons gezin. Wij
hebben veel gereisd binnen en buiten Albanië. Het
was een gezegende tijd maar af en toe ook een
beetje moeilijk vanwege gezondheidsproblemen
bij de kinderen en Bona. Ook de school van Noël
en Sion vormde een uitdaging. Als familie zijn we
bezig het Bijbelboek Jacobus uit het hoofd te leren
en wij als ouders zijn ontzettend blij om te zien
hoe onze kinderen van Gods Woord houden. De
jongens zijn deze winter periode ziek geweest en ook in Engeland is Noël
ziek geworden. Vanwege onze reizen hebben de jongens in deze periode
extra hard moeten werken om zelf hun lessen te volgen. Ook Bona heeft
weer problemen met haar nieren en de afgelopen week ging het niet goed
met haar gezondheid. De komende weken zal ze een aantal onderzoeken
ondergaan. Wilt u alstublieft mee bidden voor de problemen rond haar gezondheid. Dat God haar zal steunen hierin. Wij zijn de Heer dankbaar in
iedere situatie want Hij heeft alles in Zijn hand.

EEN SPECIAAL VERZOEK VOOR DEZE ZOMER

Zoals u misschien wel weet organiseren wij elke zomer de ”Kunstschool” voor kinderen. Wij
nodigen kinderen uit de omgeving uit om gitaar- en pianolessen te volgen en ook geven we
Engelse les en kunstlessen. Elk weekend nodigen wij de ouders van deze kinderen uit om te
zien wat hun kinderen de afgelopen week hebben geleerd en wordt er een uitvoering gehouden. Op deze manier bouwen we een relatie met hun ouders op. Wij bieden hen dan de mogelijkheid om een Opvoed- of Huwelijkscursus te volgen waar ze ook het evangelie mogen
horen. Dit jaar gaan wij ook een meerdaagse familieconferentie voor hen organiseren. Wij
willen hen leren hoe belangrijk het is om de Bijbel als basis te hanteren in hun leven. Wij
gaan ook een conferentie organiseren voor nieuwe gezinnen binnen onze gemeenten. Wij
willen hen ook met het evangelie bekendmaken. Om deze zomerprojecten te organiseren, samen met de 3 kerken, is het nodig om € 8000,00 bij elkaar te krijgen. Wij willen u dan ook
vriendelijk vragen of u het in overweging zou willen nemen om ons hierbij financieel te ondersteunen. Ieder bedrag is welkom en helpt mee om dit eindbedrag te bereiken. Als de Heer
het op uw hart legt om ons hierin te ondersteunen dan kunt u gebruik maken van de volgende gegevens:
Hartelijk dank voor uw vriendschap en dat u samen met ons het mogelijk maakt nieuwe kerken te stichten onder de moslimbevolking hier in Albanië. Zonder uw hulp was het niet allemaal mogelijk geweest. Met veel liefde en zegen,
Edi, Bona, Noël en Sion
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