
Lieve vrienden, Hoe gaat het met jullie? Door de genade van God gaat het in ons gezin 
goed en ook in onze bediening. God heeft ons gezegend. In deze brief willen we de 
prachtige dingen die er gebeurd zijn met jullie delen. We willen ook onze dankbaarheid 
uiten aan jullie. Het is een voorrecht jullie te kennen, met jullie te bidden en als 
partners Gods Koninkrijk te verspreiden door Gemeentes te stichten.  
Liefs van uw Albanese familie: Edi, Bona, Noël en Sion 

Met heel ons hart prijzen wij de 
Heer die het mogelijk heeft gemaakt 
dat wij de kracht van het Evangelie 
met eigen ogen mochten zien en 
ervaren. Het was voor het eerst dat 
jonge Albanese Gemeentes deel 
konden nemen aan 
de verspreiding van het evangelie 

onder de moslims in West Europa. 
We weten allemaal dat de moslim 
bevolking de laatste decennia snel 
gegroeid is in het westelijk deel van 
de wereld. Daarmee groeit ook de 
noodzaak om de boodschap van 

redding te horen. Ik ben er van 
overtuigd dat de Heer juist nu de 
gelovigen uit Albanië wil gebruiken 
om mensen met een moslim 
achtergrond met het Evangelie te 
bereiken. Er is een groep van 11 
Albanezen uit 2 uit onze Gemeentes 
naar Nederland afgereisd om een 

week lang hier te dienen. 
We zijn de eerste 3 
dagen op retraite 
geweest bij de "House of 
Hope" gemeente in 
Utrecht. Zij hebben 
ongeveer 70 mensen 
uitgenodigd met een 
moslim achtergrond. Er 
waren mensen uit 
Marokko, 

Afghanistan, Iran, Pakistan, 
Syrië en Turkije. Wij moeten 
gewoon trouw zijn, door het 
spreken en uitleven van het 
Glorieuze Evangelie. God 
heeft  Zijn “eigen 

mensen” tussen 
de grote menigte 
moslims in het 
westen geplaatst 
en ook elders in 
de wereld.   
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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! 

Zij zijn bevoorrecht onze "toekomstige broeders en zusters" het Evangelie te geven. Dit was de eerste 
"zendingsreis" voor ons team. Het heeft een diepe impact gehad in hun levens, het heeft hen doen beseffen 
hoe groot de noodzaak is dat Christus bekend gemaakt moet worden. Vooral onder de moslims waar wij als 
Albanezen makkelijker aansluiting bij vinden.  

HET LANCEREN VAN EEN DERDE GEMEENTE 

15 juni was een belangrijke dag voor onze 

bediening. Door Gods genade mochten wij de 

start van onze jongste Gemeente officieel 

lanceren. "Step" zo heet deze gemeente. Al 

een aantal weken delen wij uitnodigingen uit 

voor de Summer English Arts School. Wij 

nodigen ouders uit om hun kinderen hier 

naar toe te brengen 

zodat ze Engels 

kunnen leren en ook 

andere kunsten zoals 

gitaar, drama, piano en 

zang met behulp van de 

Bijbelse thema's. Voor de 

Step Gemeente is dit als 

een pre-zomer project. 

Wij bidden dat deze 

zielen door het evangelie aangeraakt zullen worden. We staan te popelen 

om de eerste vruchten van het Koninkrijk van God daar te zullen zien. 

De kerkzaal was vol met belangstellenden. Ze waren zeer dankbaar dat 

hun kinderen deze kans aangeboden werd. Sinds die eerste bijeenkomst 

vergaderen wij 3 keer per week. Er 

zijn nu 60 kinderen die hieraan 

deelnemen en dus ook voor 

het eerst het evangelie 

horen. Omdat het nieuws 

over deze Kunstschool snel 

verspreidde was er een 

enorme belangstelling.  



In verband met ruimte gebrek moesten wij helaas kinderen weigeren. Onze 
teamleden bouwen intussen een relatie op met de ouders. Wij bidden en verlangen 
dat wij door deze lessen het Evangelie met hen mogen delen. Bid u alstublieft mee 
voor leiding voor de Step Gemeente en ook voor onze full-timemedewerkers. Het 
is een zegen om in deze periode 3 Amerikanen 
een tijdje bij ons te hebben. Peter & Amy 
Larson en hun 2 kinderen Tom en Sam 
uit Centralia, Washington en Matt Jantz uit 
New Berlin, Wisconsin. Wij kijken er ook naar 
uit om nog een 10-tal broers en zussen uit 

Amerika, Nederland, Italië en Groot Brittannië te verwelkomen. Zij komen vooral 
in de maand juli ons helpen in alle 3 Gemeentes.  

MEDEDELINGEN EN GEBEDSPUNTEN  

 

1. Ik ben zo blij om u te laten weten dat ik een studie Theologie ben begonnen. Ik hoop, door Gods genade, over een 
aantal jaren mijn Masters te behalen. Ik ben de Heer zo dankbaar voor deze mogelijkheid. Ik bid dat deze kennis 
gebruikt zal worden om de mensen, die mij toevertrouwd zijn, te onderwijzen zodat zij op hun beurt anderen van 
God mogen vertellen. 

2. Wij zijn de Heer dankbaar dat de gezondheid van Bona de afgelopen maand goed is geweest en dat ze veel 
energie had. 

3. Wij zijn de Heer dankbaar dat Hij voor de financiële steun voor de zendingsreis naar Nederland heeft gezorgd. 
4. Wilt u mee bidden voor het PECA zomerproject die wij vanuit alle 3 gemeentes organiseren. Dat de Heer de 

medewerkers en leerlingen zal gebruiken zodat veel mensen de waarheid van het Evangelie mogen horen. 
5. Wilt u meebidden dat God veel mensen aan Zijn Gemeente zal toevoegen. 
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BEZOEK VAN ITALIAANSE PROF VOETBALLER NICOLA LEGROTTAGLIE 

 In Zijn soevereiniteit heeft God ervoor gezorgd dat wij bezoek kregen van Nicola Legrottaglie. Hij is een 
professionele Italiaanse voetballer en een zeer toegewijde Christen. Albanezen, vooral jonge Albanezen, houden veel 
van voetbal en Nicola heeft voor Juventus gespeeld. Juventus is een beroemd voetbalteam in Albanië.  
Wij hadden het voorrecht met 3 openbare scholen samen te werken in Tirana, dichtbij onze 3 Gemeentes. De impact 
van zijn bezoek was geweldig, zowel op de leerlingen alsook op de leerkrachten. De directeur van één van de scholen 
werd diep geraakt door zijn getuigenis en zei een groot verlangen te hebben meer uit de Bijbel te willen leren. 
Nicola heeft zijn verhaal gedeeld in 2 televisie-uitzendingen en ook in een radio-uitzending. De mensen die 
onze samenkomsten bijwonen waren ook zeer bemoedigd toen hij het Woord van God predikte in onze kerken. Wij 
zijn de Heer dankbaar voor deze gelegenheid, omdat zijn bezoek vele levens heeft beïnvloed. 


