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Gegroet lieve dierbare vrienden in de Heere Jezus, 

 September en oktober zijn zeer interessante maanden geweest en wij als gezin kunnen niet 

wachten dit met jullie te delen. God heeft veel gedaan en Jezus wordt steeds meer verheer-

lijkt door Zijn groeiende kerk hier in Albanië. Zowel in aantal als in volwassenheid. Wij 

komen woorden tekort om een compleet beeld te schetsen van wat God in de afgelopen 2 

maanden gedaan heeft...zelfs in onze eigen taal. Neem het ons daarom niet kwalijk wanneer 

we u niet helemaal duidelijk kunnen maken wat Zijn hand hier in Albanië heeft gedaan. Het reddende werk van Zijn 

hand is zo machtig en woorden zullen het nooit volledig kunnen omschrijven. Dank God door onze Heer Jezus voor 

alles wat u zult lezen in deze brief. 

Dank u wel lieve en dierbare vrienden voor uw medewerking in het verspreiden van het evangelie. Dank u wel voor 

uw steun, uw gebeden, uw liefde en zorg. U heeft een belangrijke rol gespeeld met uw veelzijdige betrokkenheid. 

In liefde, uw Albanese familie: Edi, Bona, Noel en Sion. 

Zoals u wellicht weet is het onze visie 

om kerken te stichten daar waar nog 

geen kerk is. Daar het evangelie aan 

de mensen verkondigen om vervol-

gens de mensen die tot geloof geko-

men zijn, toe te rusten en vanuit hun 

midden weer leiders op te leiden tot-

dat zij de volledige verantwoordelijk-

heid van deze gemeente kunnen dra-

gen. Wanneer dit gebeurd is dan trek-

ken wij ons terug zodat zij hun plaat-

selijke gemeente kunnen leiden. 

Dat moment zit er al aan te komen 

voor de Eklesia Gemeente. Deze 

plaatselijke gemeente is in 2013 van-

uit de Illyricum Beweging gesticht en 

gaat binnenkort zelfstandig verder. 

Het zal misschien nog even duren 

voordat dit moment officieel bekend-

gemaakt wordt maar net zoals ouders 

aanvoelen wanneer het 

tijd is hun kinderen los 

te laten zo hopen wij 

het moment aan te voe-

len wanneer deze ge-

meente op eigen benen 

verder kan. We zien hoe de 

Eklesia Gemeente grote stap-

pen neemt in de richting van 

volwassenheid en dat gaat ge-

paard met gemengde gevoe-

lens. Wij beseffen hoe snel de 

tijd gaat wanneer we zien hoe 

God deze gemeente gebouwd heeft. Wij 

zijn daarom blij dat we 2 nieuwe voor-

gangers aan jullie mogen voorstellen, 

Gentjan Pitarka en Sara Dungaj. Gentjan 

loopt tegen de dertig en is getrouwd met 

Renalda. Samen hebben zij een dochter 

Gerinda (1 jaar oud). Genti (zoals we 

hem allemaal noemen) is vol van de Hei-

lige Geest, bescheiden en zeer leergierig. 

Het werk van de Heer is overduidelijk 

geweest in zijn leven en dat van zijn fa-

milie. Genti werkt nu fulltime voor de 

Eklesia Gemeente en zou mogelijk de 

toekomstige voorganger van de 

Eklesia Gemeente kunnen wor-

den. De volgende maanden zal 

ik (Edi) zeer intensief met hem 

samenwerken en trainen zodat 

hij klaar zal zijn deze taak op 

zich te nemen. Sara Dungaj, 

is een gelovige jonge vrouw 

die zeer toegewijd is aan het 

Woord van God. Zij is door 

God geroepen om in de be-

diening te staan. Zij is een 

grote hulp geweest voor Bona 

en de vrouwen, meisjes en kinderen 

van de Eklesia Gemeente. Hier zal 

haar bediening ook liggen binnen de 

gemeente. Dit is best wel een histo-

risch moment voor de Eklesia Ge-

meente omdat we nog nooit iemand 

vanuit de gemeente zelf, fulltime 

in dienst hebben gehad. Door de gena-

de van God breekt er een nieuw hoofd-

stuk aan voor deze gestichte gemeente. 

 

Wilt u meebidden voor Genti, zijn ge-

zin en voor Sara, dat zij verder mogen 

groeien in Gods Woord zodat zij op 

hun beurt weer leiders mogen oplei-

den. Wilt u ook meebidden dat God 

ook financieel zal voorzien in hun be-

hoeften nu zij deze prachtige bediening 

op zich nemen. 

NIEUWS UIT DE EKLESIA GEMEENTE 



Ondertussen voelen we ons zo gezegend door de broeders en zusters uit de hele wereld die ons komen helpen, 

ondersteunen en bemoedigen. Wij waren zeer verheugd om 7 prachtige broers en zussen uit Nederland in ons 

midden te hebben. God heeft het mogelijk gemaakt dat zij een weekend in Albanië konden zijn om in alle 3 ge-

meentes evangelische pantomimes op te voeren. Zij waren een bemoediging voor de gelovigen hier. Wij waren 

ook zo blij toen ze meehielpen het evangelie te verkondigen door het uitvoeren van de pantomime aan ongelovi-

gen op straat in Yzberisht. Wij zijn 

zo dankbaar voor een ieder van hen 

en voor Lucius De Graff onze vriend 

uit Nederland, die dit mogelijk heeft 

gemaakt. 

EEN GEWELDIG BEZOEK UIT NEDERLAND 

NIEUWS UIT DISCIPELEN KERK 

De Discipels Gemeente bestaat alweer 2 jaar en werd gesticht in een gebied waar geen ge-

meente was. Vanaf het prille begin is deze gemeente enorm gesteund door de Woodridge 

Community Kerk in Wisconsin, USA. Het was deze kerk uit Wisconsin die samen met 

ons, deze gemeente heeft gesticht. Zij hebben ons op zo veel manieren ondersteund, onder an-

dere door Matt Jantz naar ons toe te sturen. Matt is bijna 10 maand bij ons geweest. Matt heeft 

de leiding van de Illyricum Beweging gediend door ons te helpen nieuwe gelovigen toe te rus-

ten, een gezonde leer neer te zetten en het bestuur te onderwijzen. Matt Jantz gaat weer terug 

naar de Verenigde Staten na een zeer vruchtbare tijd die hij door de genade van God tot stand 

heeft gebracht. De samenwerking tussen de Discipels Gemeente en de Woodridge Community Kerk zal een diep 

spoor achterlaten in het leven van de gelovigen. De Discipels Gemeente heeft de afgelopen paar maanden 2 hu-

welijken mogen inzegenen, mogen zien hoe pas tot geloof gekomen mensen een nieuw leven opbouwen en 3 

mensen mogen dopen.  

Ik was zo bevoorrecht de huwelijksdienst te leiden van mijn dierbare collega 

Erlind (voorganger Discipels Gemeente) met zijn Klodiana. Dit verhaal over 

de Discipels Gemeente is een getuigenis van hoe God werkt. Wilt u meebid-

den dat de Discipels Gemeente blijft groeien in aantal en in de volwassen-

heid van 

Christus. 

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 SUN HILL BIJBEL KERK  

De Sun Hill Bijbel Kerk is iets meer dan een jaar geleden gesticht en wij kunnen 

alleen God de eer geven voor de groei die deze kerk doormaakt. Wij voelen ons 

zo gezegend dat er 2 zendelingen echtparen samen met hun gezinnen uit de V.S. 

zijn gekomen om de leiders van de Sun Hill Bijbel Kerk te helpen bij het stich-

ten van deze gemeente en de nieuwe gelovigen toe te rusten. Zij zijn een gewel-

dige steun voor Saimir en Kela omdat 

ze met meer mensen het evangelie 

kunnen verspreiden in hun omgeving. 

God werkt ook op een geweldige ma-

nier door de vrouwen heen. Nog niet zo lang geleden is een vrou-

wen ministry gestart en we zien nu al een enorme groei. Deze vrouwen 

hebben het evangelie van hun kinderen gehoord en nu horen ook hun man-

nen het evangelie van Christus. Wilt u meebidden dat de Heer deze ge-

DE FAMILIE VAN HOEK 

God is zo goed voor ons gezin geweest. Bona en ik zijn diep dankbaar 

voor alles waarmee God ons gezegend heeft. We kunnen u ook meedelen 

dat de gezondheid van Bona, onder de omstandigheden, zeer stabiel is. De 

nier onderzoeken hebben aangetoond dat er verder niks veranderd is maar 

zij heeft meer energie en dat is goed. Wij geven God de eer voor alles wat 

Hij heeft gedaan. Wij zijn dankbaar dat Hij er voor gezorgd heeft dat zij 

zich de afgelopen maanden "gezond" voelde. Ik (Edi) ben nog steeds bezig 

met mijn online Masters Opleiding Theologie. Verder ben ik natuurlijk 

betrokken bij de gemeentes. Voor Noel en Sion is het nieuwe schooljaar 

gestart in september. Noel is 10 jaar oud en 

Sion 7 jaar. Zij groeien zo hard en wij, als ouders, zijn zo blij met hen. Onze inzet is niet 

alleen ze uit Gods Woord voor te lezen en verzen uit het hoofd te leren maar ook om het 

uit te leven in onze familie. Het is een geweldige zegen om het geweldige evangelie van 

onze kostbare Heer Jezus Christus door te geven aan volgende generaties. 

 

Wilt u de Heer ook danken voor de gezondheid van Bona en blijf voor haar bidden alstu-

blieft. Bid voor Edi dat God hem de wijsheid en kracht wil schenken om de kerken ver-

der te dienen en voor zijn studie theologie. 

Wilt u ook bidden dat de harten van Noel en Sion vol zullen zijn van Gods Woord. 

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! 


