Vanuit Albanië
Lieve vrienden, broeders en zusters,
Pasen 2022 hoe zal dat nu toch de geschiedenis ingaan?
Het is nu eind maart, de dreiging van een grote oorlog is reëel aanwezig.
De prijzen rijzen de pan uit, alles wordt duurder, vluchtelingen zijn bijna niet te
tellen. Wie had dit nu verwacht? God wist het, Hij had het voorzegt, dat er oorlogen
zouden komen, maar nu ineens zo dichtbij, nu voelen we het zelf, zo onwerkelijk, zo
vreemd deze situatie.
Gelukkig verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar we met
Pasen stil bij mogen staan. Jezus, onze grote Broer, is bezig om voor ons een plaats te
bereiden, en als die klaar is dan komt Hij ons halen en mogen we zijn waar Hij is.
(Joh14:2,3)

Hoe gaat het hier in Albanië?
We hebben hier de afgelopen weken een aantal
protesten gehad tegen de hoge prijzen van brandstof,
mede daardoor zijn de prijzen gelukkig weer gedaald,
maar deprijzen lopen weer op en ik las net dat
protesten weer begonnen zijn vanwege de nieuwe
stijging van de brandstof prijzen. Afgelopen week
heeft de regering besloten om van iedere eerste
zondag van de maand een autoloze zondag te maken, te beginnen op de eerste
zondag van april. Ook zijn de stuwmeren zijn weer bijna leeg omdat het de laatste
weinig geregend heeft, wat mogelijk gaat leiden tot opnieuw afsluiten van de
elektriciteit gedurende een aantal uren per dag. Ik ben erg blij dat mijn auto op gas
rijdt, dat scheelt een flink stuk op de brandstofkosten, de benzine kost hier vanaf
morgen, 26 maart, € 2,00 per liter, voor diesel en voor benzine, vandaag zag ik dat de
diesel prijs hoger was dan de benzine prijs. Gas kostte vandaag € 0,76 per liter,
verleden jaar was dat ongeveer € 0,40.
Zonnebloem olie is bijna verdubbeld in prijs, ook eieren zijn veel duurder geworden,
hoogstwaarschijnlijk is dat een gevolg van de recente uitbraak van de vogelgriep die
hier heerst.

In een recent onderzoek van de verenigde naties bleek dat de inwoners van Albanië
de op één na ongelukkigste mensen van Europa zijn.
Er zijn ook wel pluspunten, er wordt hard gewerkt aan de wegen, de temperatuur
gaat weer langzaam omhoog en de corona infecties dalen weer.

Hoe gaat het met ons?
Met ons gaat het wel goed, alleen Ada loopt al een paar weken te hoesten, ze zegt
dat het gelukkig minder wordt, maar het is nog niet helemaal over. Een paar weken
geleden zijn Ada en ik een paar daagjes naar

het zuiden geweest
om een beetje van de sneeuw te
genieten. Wat was dat mooi ,
bergen met sneeuw, dorpjes die je
alleen op kerstkaarten ziet
prachtig. We hebben het nog reuze naar ons zin in de
gemeente. Iedere zondag is het weer genieten van het
zingen en van de prediking en van het samenzijn met
broeders en zusters in de gemeente, na de dienst gaan we
nog steeds koffiedrinken met mensen uit de gemeente,
soms ook lunchen.
Gezellig lunchen met een groep jongeren die via
YWAM bij ons in de kerk waren. Ze waren in het
studentendorp bezig om de mensen van Jezus te
vertellen. Na de dienst zijn we toen met hun
chinees gaan eten. Geweldig om zo met een groep
vanuit verschillende landen te eten en hun
verhalen te horen.

Golem.
Ons nieuwe project waar we verleden jaar mee begonnen zijn gaat nog steeds door.
We zijn verleden week met de groep ‘verhuisd’ naar Kavaje.
Kavaje is een plaats met ongeveer 40000
inwoners waarvan het overgrote gedeelte
Moslim is. In deze plaats is een zendeling
bezig om een gemeente te stichten, de zoon
van deze zendeling zit ook bij ons op school
in de eerste klas. We doen nu in het gebouw
van deze gemeente hetzelfde als wat we
deden in de huiskamer van Golem. We
zingen,
dansen, doen een Bijbelverhaal en geven daarna
Engelse les aan drie verschillende
leeftijdsgroepen. De eerste keer in het nieuwe
gebouw hadden we al gelijk twee nieuwe
kinderen, we zijn echt blij dat we nu in Kavaje
verder mogen gaan. In Kavaje zijn meer kinderen
dan in Golem in het dorpje waar we eerst waren.

School
Op school gaat het naar omstandigheden wel goed, op school moeten we nog steeds
mondkapjes op in de klas, de kinderen eten nog steeds buiten, net als de leraren. Op
school zijn we nog steeds niet terug naar normaal, hoewel de coronacijfers flink zijn
afgenomen. Goed nieuws voor de highschool, ze mogen in het gebouw blijven zitten
van de nieuwe eigenaar. Dat is echt een gebedsverhoring, dat zag er eerst niet zo
goed uit maar gelukkig mochten we blijven.
Vanmorgen hadden we gebedstijd op school en 1 van de onderwerpen was leraren
voor volgend jaar. Dit jaar zal een aantal leraren onze school gaan verlaten vanwege
allerlei reden, en we hebben voor volgend jaar dus weer nieuwe leraren nodig. Tot
nog toe is het altijd wel gelukt om de plaatsen opgevuld te krijgen maar dit jaar
wordt het mogelijk wel moeilijker omdat er een heel aantal weggaan.

Tot slot
Robin en Roslin zijn getrouwd. Ze wonen nu in de
Filipijnen, Robin en
Roslin zijn een
winkel begonnen
met tweedehands
kleren. Robin heeft
het er erg naar zijn
zin al heeft hij het
wel druk.
Ze werken nu in 2 winkels, 1 is van Roslin haar moeder
en de andere is van hun. De winkels doen het goed.
Dank en gebed.
Dankbaar zijn we voor:
• Gods leiding,
• Dat de highschool mag blijven waar het is.
• Onze auto.
• Robin en Roslin
• Nog veel meer, teveel om op te noemen
Gebedspunten.
• Voor de Albanese bevolking, dat ze het Licht van het Evangelie zullen zien
en begrijpen.
• Dat het op 1 na ongelukkigste land van Europa genade mag vinden bij God
• Dat we volgend jaar genoeg leraren hebben op school
• Dat er meer kinderen Jezus zullen leren kennen in Kavaje.
• Dat we ondanks deze dure tijden geen financiële zorgen zullen hebben
• Alle andere dingen die God bij u in gedachten brengt

Wij, Ada en Martin, danken u voor alle gebeden, ondersteuning en uw
medeleven met ons, de school en het Albanese volk.

Gezegende Paasdagen!!!

