Met de hele Golem groep in Divjakë
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Vanuit Albanië,

Martin en Ada,
Lieve Allemaal,
Het jaar zit er al weer bijna op. Buiten is in Nederland
de eerste sneeuw gevallen, het is of de winter zegt:
“Ik kom eraan hoor, ben er bijna! ” Hier begint het
ook weer kouder te worden, de houtkachel brandt
alweer een paar daagjes en het is rustig, kaarsjes branden hier nu voor de
gezelligheid, de tijd dat de elektriciteit zomaar ineens uitviel is
nu zo goed als voorbij. Dit jaar was weer een jaar met verrassingen, in januari
kwam Corona bij ons thuis op bezoek, gelukkig een wat mildere variant dus
we zijn gelukkig niet zo heel erg ziek geweest. In februari werd ons gevraagd
of we mee wilden doen aan het project in Golem. In april kregen we te horen
dat we gevaccineerd konden worden, in mei was dan alweer de tweede
vaccinatie. In juni gingen we naar Nederland en hebben we al onze kippen
verkocht. Een andere verrassing was wat God onderweg tegen ons zei over
een groene auto, waar we op dat moment geen flauw besef van hadden wat
dat nu weer zou betekenen. In juli hebben we een aantal mensen en
gemeenten bezocht waar ook steeds weer verrassingen waren, op een
zondag waren we in de EG. Hoogvliet waar broeder Scheffer sprak, de week
daarop gingen we naar Pinkstergemeente Filadelfia aan de Slinge en tot onze

verrassing was broeder Scheffer daar ook.  . In augustus wachtte ons een
wel heel bijzondere verrassing, in de eerste plaats was het niet zo’n leuke
verrassing, in Almere reed ik onze auto total los. Maar wonder boven wonder
door giften van broeders en zusters konden we een mooie nieuwe groene
auto kopen, zoals God gezegd had in Noord-Macedonië. In september kon ik
een gasinstallatie in de auto laten inbouwen, door een bedrijf met
Nederlandse leverancier, fa. Prins uit Eindhoven, welk een licentiehouder had
in Albanië in Lushnjë. In oktober was het voor ons mogelijk om mijn moeder
haar 80 jarige verjaardag te vieren in Nederland en zijn we voor een paar
dagen in Kaatsheuvel geweest, gelukkig viel dat precies samen met onze
herfstvakantie. In november zijn we met de hele Golem groep naar Divjake
geweest. En dan is het alweer december, ik ben benieuwd wat deze maand
voor verrassingen in petto heeft. Dit waren zomaar een paar hoogtepunten
van afgelopen jaar, God is goed geweest voor ons!! Niet altijd de
gemakkelijkste dingen, maar wel altijd de Beste.
School.
Op school gaat het goed met een paar kanttekeningen, het gebouw van de
‘highschool’ wordt waarschijnlijk door de verhuurder verkocht.
We moeten als school nu op zoek naar
een ander gebouw voor de highschool,
zoals ik een tijdje geleden al geschreven
heb waren we al op zoek naar een nieuw
gebouw maar mede door het corona virus
is daar een beetje het klad in gekomen.
Maar nu wordt het serieus, dus moet er
echt iets gevonden worden. Ik weet dat God zal voorzien, zoals Hij altijd doet,
maar Hij laat je soms ook wel zoeken, gelukkig zegt Jezus wie zoekt die vindt,
al was dat wel een beetje in een andere context gezegd, maar het is niet
minder waar. Gelukkig hebben we niet veel mensen op dit moment ziek met
het virus, we doen er van alles aan om een veilige omgeving voor de kinderen
te waarborgen. Kinderen eten bijvoorbeeld nog steeds buiten, mondkapjes
op zodra je binnen bent, ramen staan overal open de hele dag. Ik weet niet

hoeveel leerkrachten gevaccineerd zijn, in ieder geval een groot gedeelte,
mogelijk allemaal.

Kinderen eten buiten, wel op een matje.
Kerk.
Onze voorganger is nu alweer een paar maanden in Amerika. Maar we
worden goed verzorgd door andere voorgangers. Eén daarvan is Robin
Stephen die een paar jaar geleden zendeling was in Albanië, hij is nu met zijn
vrouw, 2 dochters en een zoontje bij ons.
Ook in onze gemeente zijn ook een aantal
mensen ziek geweest van het virus, één
jonge broeder, die getrouwd was en zijn
vrouw was in verwachting is overleden.
Ondanks het virus hebben we iedere
zondag dienst, er is ook een livestream
voor de mensen die liever thuisblijven.
Bijna altijd na de dienst gaan we ergens in
Robin en Bonnie Stephen

de buurt koffiedrinken, in één van de vele bars/restaurants in de buurt, of we
gaan met anderen lunchen. Onze gemeente is wel een hechte gemeenschap
maar altijd open voor nieuwkomers. Die we bijna iedere week wel hebben.
Familie
We hebben de kinderen dit jaar twee keer gezien, eerst in de zomer en later
ook nog in oktober, het doet ons goed om te zien dat ze aardig op hun plaats
terecht gekomen zijn. Robin onze jongste zoon hoopt aanstaande dinsdag in
Las Vegas Amerika voor de wet te gaan trouwen. Vanwege de corona
beperkingen was het niet mogelijk om Roslin in de Filipijnen te bezoeken,
maar dat kan wel als ze getrouwd zijn.
Dus hopen ze aanstaande dinsdag te gaan trouwen weliswaar alleen voor de
wet, het feest komt dan later.

Roslin en Robin

Gebedspunten:
• Onze school, voor een ander gebouw, dat Onze Vader laat zien waar
het gebouw is wat Hij voor ons heeft.
• Voor Robin en Roslin.
• Voor Jasper, die nu, als straks zijn broer weg is, weer alleen is.
Dankbaar zijn we voor:
• Gods leiding die we steeds weer mogen ervaren.
• Gezondheid, al mankeren we allebei wel wat, zijn we toch best wel
gezond.
• Onze nieuwe auto, wat een geweldige auto, hij rijdt echt super, nooit
gedacht dat we in zo’n fantastische auto ooit zouden rijden.
• School, de weinige corona zieken die we hebben gehad zijn allemaal
weer gezond geworden.
• De kinderen op school dat ze zich zo geweldig hebben aangepast aan
de situatie met het coronavirus
*** Alle mensen die het mogelijk maken dat we hier Gods werk kunnen
doen, financieel, gebed en andere bemoedigingen, super dat jullie er
altijd voor ons zijn.
Wij wensen jullie allen gezegende Kerstdagen en een Verrassend 2022.

Toen zij de ster zagen verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
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