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Lieve vrienden, familie en belangstellenden,
Het afgelopen jaar was vol
grote gebeurtenissen. We zijn voor
de 6e keer in 9 jaar verhuisd. Joost
en Sanne zijn getrouwd, Job en
Nienke kregen een dochtertje,
Liva. Peter is vier keer in Albanië
geweest, Annemarie ging twee
keer mee. Annemarie is van
werkplek veranderd (bij dezelfde
werkgever) en ze kreeg een vaste
aanstelling. Al met al zijn we blij
dat dit jaar bijna voorbij is. We
moeten even bijkomen...

In het voorjaar hebben we als
stichting besloten om nog twee
zendelingen te ondersteunen. Het zijn
twee zussen die al meer dan vijftien
jaar in Albanië werken. Tijdens het
zomerkamp in Lura werkten we voor
het eerst samen. Verder werken zij
samen met een Albanese kerk in een
buitenwijk van Tirana. De zussen doen
met name kinder- en vrouwenwerk. Zij
zijn een mooie aanvulling voor het
team en het werk in Albanië. Voor
meer informatie, zie onze website.

In augustus organiseerden
we een zomerkamp in Lura.
Jongeren van een Nederlandse
kerk werkten samen met jongeren
van een Albanese kerk in dit
bergdorp. Het was een reis vol
uitdagingen, maar hij verliep
bijzonder goed. 60 kinderen en
jongeren hebben in 5 dagen het
evangelie gehoord en gezien.
Peter kon in die kamptijd een
mannenbijeenkomst houden. Zes
mannen van Lura waren hiervoor
uitgenodigd. Op een gegeven
moment vroeg hij, nadat ze het
zondaarsgebed
gebeden
hadden, of ze voor de vorm mee
hadden gebeden of dat ze het
met hun hart hadden gedaan.
Twee mannen gaven, duidelijk
ontroerd, aan dat ze met hun hart
hadden gebeden. We bidden
dat het zaad in goede aarde is
gevallen.

In september hebben we het
jaarlijkse
schoolboekenproject
gedaan. Veel arme families konden
zo weer hun kinderen naar school
sturen. Ook was er voor de tweede
keer een doopdienst van vrouwen uit
de vrouwengroep. Het was een feest
en een enorme bemoediging na
jaren werken in het Koninkrijk van God
met deze vrouwen.
Met Zenepe hebben we een
tweede christelijke kleuterschool
kunnen
openen.
Na
veel
opknapwerk kon deze, net op tijd
voor het schooljaar, opengaan in
september.
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Doelstelling:
1. Mensen met een handicap of
mensen in een zwakke positie in
Albanië een mogelijkheid geven
een volwaardig leven te leiden.
2. Het in woord en daad
verkondigen van het Leven in
Jezus Christus.

Er werden weer 4 vrouwen
gedoopt in een zwembad in
Tirana.

In Burrel bouwen we samen met een
lokale stichting een huisje voor een
hele arme familie. Het zal net klaar zijn
voor de winter begint.
De autismetrainingen die we samen
met Leo en Mariëtte deden, gaan
onder hun supervisie gewoon door.

Seminar in Korça

Twee voorgangers
met het FiCM team in
Odessa, Oekraïne.

Tweede christelijke
kleuterschool met
Zenepe en de
stichting Kristal.
Inspectie bij een
bouwproject. 

In oktober mochten we 2 seminars
geven over Vrijheid in Christus. We hadden
een vertraging op Schiphol en toen we
eindelijk aankwamen was het eerste
seminar al uren afgelopen.
Het was dan ook geweldig om te horen
dat het Albanese team dit had opgepakt
en alles gewoon doorgegaan was. De
Grace Course (Kursi mbi Hirin) van FiCM
werd die avond voor het eerst in het
Albanees gepresenteerd. Er waren
enthousiaste leiders die het materiaal
meteen aanschaften.
Aansluitend reisden we op verzoek naar
de Oekraïne.
Hier werd erg positief
gereageerd op het Russische FiCM
materiaal tijdens gesprekken en een
presentatie aan meerdere kerken. Eén
voorganger die we al eerder via skype
gesproken hadden, hebben we door de
Stappen naar vrijheid in Christus mogen
leiden.
Een taak van Annemarie is de
gebeds-bediening. Dit is een belangrijk
onderdeel binnen FiCM. In Nederland
hebben we in november een heel mooie
ochtend gehad met een tiental mensen
om het werk bij God op te dragen. We
hoorden van elkaar wat de uitwerking van
het kennen van de waarheid is in
mensenlevens.
Het
was
een
bemoedigende tijd samen. Via Zoom of
Skype heeft Annemarie regelmatig
gebedsbijeenkomsten voor het FiCM werk
in Europa.
Annemarie is aan het werk in de zorg en
betrokken bij gebed voor FiCM. Peter is
fulltime aan het werk met FiCM en Leven
in Albanië.
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Ontwikkelen en Toerusten
Bovenaan de brief ziet u bij het vertrouwde Leven in Albanië, de
termen ‘Ontwikkelen en Toerusten’. We zochten naar woorden die
kort
en
bondig
de
huidige
situatie
weergeven.
In Albanië zijn beide elementen van toepassing:
- er zijn nog diverse ontwikkelings(hulp)projecten die we
aansturen, starten en/of waar we bij betrokken zijn
- en we mogen mensen toerusten, zowel op geestelijk als op
professioneel gebied.
In Nederland is het voornamelijk toerusten waarbij we natuurlijk ook
zorgen dat er materiaal in de Nederlandse taal beschikbaar is.
.

Dank- en gebed
•

dank voor het drukke maar mooie jaar waarop we mogen
terugkijken
•

dank voor het werk in Albanië wat op zoveel fronten
gewoon door mag gaan

•

dank voor de vele openingen die we voor de boodschap
van vrijheid in Christus krijgen

•

graag gebed dat ook de tweede discipelschapscursus uit
Genade Alleen goed ontvangen wordt in Nederland

•

graag blijvend gebed om wijsheid voor wat we op afstand
kunnen doen of wanneer we naar Albanië zouden moeten
reizen
• graag gebed voor het organiseren van regionale
toerustingsdagen en presentaties voor FiCM in Nederland

Ik bid voor hen. ….. voor de mensen die u Mij hebt
gegeven, omdat zij van U zijn - alles wat van Mij is, is van
U, en alles wat van U is, is van Mij - en omdat in hen Mijn
grootheid zichtbaar geworden is.
Joh. 17: 9,10
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