Bauke en Evie Deelstra

Nieuwsbrief 11
april 2021

E-mail:

deelstra@ecmi.org

Website:

www.ecmnederland.nl/deelstra

Facebook: www.facebook.com/bauke.evie
Adres:

Gebedspunten
• Groei van de kerk in
Albanië

K.P. 119 AEP

• Voor onze bediening

Family Deelstra, box 69

• Het voorspoedig leren van
de Albanese taal

Tirana, Albania
ZIP 1057

'Veel Albanezen
leven in armoede en
zonder hoop. Wij

In Albanië zijn de cafés gewoon open
Als we hier over straat lopen, dan hebben we niet altijd in de gaten dat de wereld gebukt
gaat onder een pandemie. Corona is hier volop aanwezig en veel mensen sterven eraan.
Toch heeft de Albanese regering, los van een avondklok, weinig beperkende maatregelen.
Zo zijn de restaurants en de cafés bijvoorbeeld gewoon open. De bezoekers hoeven daar
bovendien geen mondkapje te dragen. Hoewel dit op straat wel verplicht is, zien we daar
ook weinig mensen met een mondkapje op. Politieagenten geven het verkeerde
voorbeeld, door zelf ook vaak geen mondkapje op te hebben. De laatste tijd horen we
tegelijkertijd van steeds meer slachtoffers van Corona. Ondanks alle sterftegevallen, komt
de Albanese regering niet met harde restricties. De reden daarvoor is dat restricties ook
zware gevolgen hebben voor de maatschappij. Tijdens de strenge lockdown van het
voorjaar van 2020 zijn veel mensen zonder werk komen te zitten. Dit was een groot
probleem voor de dagloners, die geen inkomsten meer hadden. In samenwerking met
onze kerk en de voedselbank zijn we in die tijd begonnen met het verspreiden van
voedselpakketten. Dit gaat nog steeds door. Het is voor de regering daarom ook bijna niet
mogelijk om goede keuzes te maken. Met een strenge lockdown wordt Corona
aangepakt, maar dit zal tegelijkertijd voor veel economische problemen zorgen. En de
Albanese regering heeft niet de mogelijkheid om dergelijke problemen financieel te
compenseren. Corona confronteert ons het meeste, door het feit dat onze kerk soms
akelig leeg is. We kunnen elkaar hier gelukkig zien tijdens de zondagse ontmoetingen.
Maar op het moment dat er maar een handjevol mensen in de kerk is, weet je dat er
weer een familie onder het coronavirus gebukt gaat. Bijna iedereen in onze Albanese
kenniskring heeft intussen te lijden gehad van de ziekte, aar gelukkig hebben we nog geen
afscheid hoeven nemen van mensen die er dodelijk door getroffen zijn. Laten we bidden
dat de situatie snel verbeterd.

Vraag en antwoord
We houden jullie graag op de hoogte van ons werk, maar kunnen ons ook goed
voorstellen als er vragen onbeantwoord blijven. Mocht je iets van onze bediening of het
leven in Albanië willen weten, schroom dan niet om een vraag te stellen. We geven er
graag antwoord op in onze volgende nieuwsbrief.

willen hun hoop
geven met het
Evangelie van Jezus
Christus.'
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Update woonvorm Evie
Evie haar bediening richt zich op mensen met een beperking. Haar droom is om een woonvorm te beginnen voor deze
doelgroep. In de onderzoeksfase waarin ze haar nu bevindt, worden veel instellingen bezocht om te bekijken hoe ze in
Albanië te werk gaan. Door Corona zijn er op diverse zorglocaties echter geen mensen met een beperking aanwezig.
Hierdoor zijn het tot nu toe vooral gesprekken met de zorgleiding. Eén probleem lijkt op veel zorglocaties terug te komen:
het hebben van te weinig financiële middelen.
Het Jonathan Centre is een van de instellingen die zijn opgezocht door Evie. In de Jonathan Centre worden mensen met een
geestelijke beperking geholpen met verschillende therapieën. Evie is gevraagd om hier te helpen. Evie zal in eerste instantie
observeren hoe alles gaat en proberen om de Jonathan Centre een stapje verder te helpen. Tegelijkertijd krijgt ze hiermee
qde kans om in de praktijk te ondervinden hoe er in Albanië gewerkt wordt met mensen met een beperking.

Evie in het Friesch Dagblad
Een tijdje terug stond er een groot artikel over Evie haar bediening in het Friesch Dagblad. Mocht je dit artikel willen lezen,
dan kan dat via deze link: https://frieschdagblad.nl/2021/2/16/standplaats-als-kind-met-een-beperking-ben-je-in-albanie-jeouders-vooral-tot-last

Evangelisatiewerk
Onze kerk in Sauk is erg actief met verschillende projecten. We zijn blij dat we ons steentje daaraan kunnen bijdragen. Zo
hebben we pakketjes gemaakt voor ouders die recentelijk een kind hebben gekregen. In het pakket zitten onder andere
pampers, billendoekjes en kleden (die gemaakt zijn door vrouwen in Friesland). Door het verspreiden van deze pakketjes
worden er relaties opgebouwd met de jonge families in ons dorp. Evangeliseren in Albanië begint met het opbouwen van
relatie. Tijdens de gesprekken die ontstaan worden de jonge moeders ook uitgenodigd om deel te nemen aan een
opvoedingscursus die Evie zal geven. We zien dat veel ouders in Albanië hun kinderen snoep en chips geven en achter een
beeldschermpje wegstoppen. Er is weinig bekend over spelen met jonge kinderen. Evie wil de jonge ouders graag laten zien,
dat het ook anders kan. In onze kerk zitten veel tieners, maar weinig oudere volwassenen. Om ook oudere mannen erbij te
betrekken worden sinds kort mannenontmoetingen georganiseerd. Deze ontmoetingen vinden plaats in een café of
restaurant en er heerst een ongedwongen sfeer. De Bijbelverhalen worden voorgelezen of verteld, omdat niet alle mannen
zelf kunnen lezen. Naar aanleiding van het Bijbelverhaal worden levensvragen gesteld. De eerste ontmoeting kwam het
verhaal van Zacheüs aan bod. De mannen kregen de vraag: ‘Wat vind je ervan dat Jezus met een corrupte tollenaar omgaat?’
Corruptie is een groot probleem hier, dus de vraag is erg relevant. Hopelijk komt er meer interesse voor het christelijk geloof
bij de mannen in ons dorp door deze ontmoetingen. Bauke is erbij aanwezig, terwijl Evie al langere tijd deel uitmaakt van de
vrouwenontmoetingen, die al bestonden.
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