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Lieve familie, gemeente, vrienden en bekenden,
Terwijl Ineke in het kerkcentrum aan het werk is, ben ik achter de computer gaan zitten om weer
het één en ander voor u en voor jullie op papier te zetten. De winter is nu echt voorbij en de lente
is met flinke stappen binnengekomen. Prachtig om te zien hoe alles weer uitbot, begint te bloeien
en te groeien. Met deze temperaturen, die zo rond de twintig graden liggen, gaat het heel snel.
Maar ook de tijd snelt voorbij. Begin juni krijgen de kinderen hier zomervakantie, dat betekent dat
het clubwerk op zaterdag ook al aardig opschiet. Dat betekent ook dat de voorbereiding voor het
eerste zomerkamp eraan komt en voor we het goed en wel beseffen zit het eerste jaar er al weer
op. Maar gelukkig hebben we nog lekker even tijd om door te gaan met zaaien.
De “Paaspicknick”

Het is altijd weer spannend om een activiteit, ook al is die voor jezelf bekend, voor de eerste keer
met een nieuwe groep te doen. Zo was het ook met de picknick. Wie mogen er mee, waar kunnen
we heen, wie van de staf kan mee, welke kosten zijn er aan verbonden enz. Maar het was ook hier
weer fantastisch! We vonden een prachtige plek in de natuur, even buiten Tirana. Het plaatsje
Peze is een natuurgebied waar ook veel scholen heen gaan met hun schoolreisje. De busreis van
ruim een uur ernaartoe was al een feest. Het was nog even spannend met het weer, maar de hele
morgen was het heerlijk en zelfs zonnig. Ook fijn dat er een aantal jongeren uit de moederkerk en
ouders meegingen om te helpen, maar ook om te luisteren. Deze picknick was een middel om over
Gods goedheid te vertellen.
Het is ook fijn om te vermelden dat, na gebed, het team uitgebreid is met twee jongens en met
een meisje dat voorheen al kwam, maar een cursus Duits begon en zodoende niet meer mee kon
doen. Maar ze is gestopt met die cursus en doet weer enthousiast mee.

We vragen jullie wel gebed voor een groepje
jongens van een jaar of 12/13. Zij komen iedere
week naar al de activiteiten, maar we zien dat ze
zich bewust afsluiten voor het Woord van God. De
gezelligheid en de cadeautjes vinden ze prima, maar
dat is het dan wel. Ze mogen nog naar de kinderclub
komen tot het einde van het seizoen, daarna
moeten ze doorstromen naar de tienergroep. Bid
mee of de Heere hun hart wil raken en ons wijsheid
wil geven hoe met hen om te gaan.
Het vrouwenwerk:
Heerlijk om te zien dat de vrouwen nu een hechte groep gaan vormen. Ze ontmoeten elkaar bij de
vrouwenbijeenkomst, maar ook in de zondagse dienst en verschillenden doen lekker mee in het
kinderwerk, ook al is dat nog steeds spontaan en nog niet
officieel. Er zijn ook twee vrouwen bij gekomen: Sara en
Louisa, moeder en dochter die hun huis hier in de wijk
hebben. (Op de foto, Louisa met blauw vest, Sara met
zwart vest). Louisa is lid van een andere gemeente en
werkt daar samen met haar man in Gods Koninkrijk, hier in
Tirana en in andere plaatsen in Albanië. Het is een wijze
vrouw die alles heel mooi onder woorden kan brengen. We
zijn er blij mee dat ze meedoet met de
vrouwenbijbelstudie. Haar moeder, die al ver in de
zeventig is, komt zondags hier naar de kerk omdat dat dicht bij haar huis is. Ze wonen hier in
Fresku. Wat mooi dat dit zo kan. Inmiddels zijn er ook twee jonge vrouwen uit de
moedergemeente die meedoen met de Bijbelstudie en zodoende dragen we het niet meer alleen,
maar krijgen we goede steun van hen. Het zou mooi zijn dat we zo met hen een leidersgroepje
kunnen vormen en de lessen om beurten kunnen gaan geven.
Een Nederlandse workshop:

Donderdag 19 april hadden we een workshop met de vrouwen. Marjolein Stoove was in Albanië en
heeft al meerdere workshops gegeven. Augustus 2017 was ze in een dorpje net buiten Tirana, in de
gemeente waar Maarten en Gerdien Blom dienen. Ik vroeg haar toen of ze, als we een groepje
vrouwen hadden, ze ook bij ons dan zoiets wilde doen. En dat wilde ze. Het was een hele fijne
bijeenkomst waar vrouwen werd geleerd dat ze meer met een Bijbelvers konden doen dan alleen
lezen en onderstrepen. Een vers wat je heeft aangesproken kun je ook heel mooi weergeven op
papier, met grote en kleine woorden, met kleur en vorm. En zo zijn we een paar uur bezig geweest

om dit onder de knie te krijgen. Het sloeg echt aan en er werd gevraagd om een vervolg! Dat wilde
Marjolein graag beloven en zo zien we al uit naar de volgende bijeenkomst.
De eerste “ledenvergadering”
Na een aantal maanden samenkomsten te hebben gehad op zondag, besloten we met elkaar dat
het goed zou zijn om de bezoekers uit te nodigen om met elkaar te praten over hun ervaringen en
eventuele vragen. Er was een goede opkomst en het werd al snel duidelijk dat het in de behoefte
voorzag. Er leven nog veel vragen natuurlijk, maar ook het luisteren naar getuigenissen van
gelovigen uit de moederkerk die aan Fresku verbonden zijn
was heel fijn. Toen kwam Zamira aan het woord. Ze hoorde
spreken over de Heere Jezus die gekruisigd was en vroeg “pats
boem” of dat wel zo was gegaan? En toen kwam haar verhaal.
Ze is als moslim opgegroeid in een streng moslimgezin. Ze
heeft o.a. twee jaar de Koranschool bezocht en heeft het daar
heel anders gehoord. Hoe konden wij dan bewijzen dat Jezus
was gestorven aan het kruis en was opgestaan?
De jonge christenen sprongen enthousiast in op haar vragen en getuigden vanuit het woord van
God dat het echt zo was. De profeten hadden het al voorspeld enz. enz. “Wie zijn die profeten?”
was haar vraag. “Was Jezus ook een profeet?” Er ontstond een levendige discussie. Zamira
luisterde met volle aandacht. Ze voelde zichzelf namelijk in de gemeente hier veel fijner dan onder
haar moslimgeloofsgenoten, maar haar vragen waren niet zomaar beantwoord natuurlijk. Daarna
vertelde ze dat ze totaal in het geheim naar de kerk komt en dat, wanneer haar familie dat zou
vernemen, ze nooit meer tegen haar zouden praten. “Zojuist belde mijn broer me op zag ik, maar
ik heb de telefoon uitgezet, want ik kan niet zeggen dat ik hier ben.” We hebben ook gehoord dat
ze verschillende keren niet kon komen omdat er familie op bezoek was. Afgelopen zondag was ze
in kerk en ging ze toch weer weg. Maar even later kwam ze, bezweet en moe, terug naar de
dienst. Dan komt er een gebed op in je hart of de Heere zichzelf aan haar wil openbaren! Haar
man komt ook regelmatig mee en haar dochtertje bezoekt de kinderclub. De Heere gaat door en
de overwinning is aan Hem tot lof en eer van Zijn grote Naam!
Hartelijk dank…
Voor al jullie meeleven.
Blij verrast waren we toen we hoorden over
 Het werk van Sonja Kingman die in haar winkeltje een maand lang artikelen verkocht om
het werk hier te steunen
 De buffetmaaltijd die onze thuisgemeente organiseerde en een deel van de opbrengst voor
het werk hier bestemden
 De workshop die Annelies Dekker hield ten bate van het werk hier in Fresku
 De oliebollenactie van de thuisgemeente die helemaal ten goede komt aan ons werk hier
 En dan natuurlijk al die trouwe donoren die iedere maand hun steun betuigen. We zijn
dankbaar dat we zo Gods trouwe zorg op allerlei manieren zien. De tijd is voorts kort zo
laten we de tijd dan ook uitkopen!

Ontvang onze hartelijke groeten,
Ineke en Nellie Keijzer
Tirana, Albanië

Van het thuisfrontteam (TFT)
Heerlijk als alles in de natuur spreekt van nieuw leven. Dat wonder voltrekt zich wereldwijd elk jaar
opnieuw, teken van Gods trouw aan Zijn verbond met Noach, waar Hij beloofde dat zaaien en
oogsten niet ophouden totdat de Heere Jezus terugkomt.
In deze nieuwsbrief lezen we over het zaaien dat Ineke en Nellie mogen doen in Albanië. Zaaien is
een voorbereidend werk voor de oogst. We lezen over verschillende onderdelen waarin ze actief
zijn om het Woord te zaaien. Steeds weer zoeken ze nieuwe mogelijkheden om de kinderen,
jongeren en vrouwen in aanraking te brengen met het Woord. Dat is uiteindelijk het middel wat
God gebruikt om mensen de ogen en harten te openen voor de Heere Jezus.
We leven in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Jezus is opgestaan, Hij leeft! Dat geeft hoop, 1 Petr.
1 :3. Door Zijn opstandingskracht zullen kinderen, jongeren en ouderen tot leven komen. Ja, het is
duidelijk dat er weerstand is, ook in harten van tieners, die zich afsluiten voor de woorden van God.
Maar door de kracht van de Heilige Geest kunnen harde harten smelten. Smelten door de liefde
van Christus, die Zichzelf gaf om vijanden met God te verzoenen. Het gaat uiteindelijk om de
oogst! Daarom zien we uit naar - en bidden we om de krachtige werking van Gods Geest. Bidt u
mee?
Jan Maljaars
Voorzitter TFT Ineke en Nellie Keijzer
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