
Nu breekt het nieuwe leven aan,  
omdat de Heer is opgestaan,  

die alle macht in handen heeft: 
omdat Hij leeft! 

Nu dienen wij met diep ontzag,  
de Heer die alles heeft volbracht, 

die alles geeft wat ons ontbreekt:  
omdat Hij leeft! 

(Sela) 

In deze nieuwsbrief wisselen vreugde en 
verdriet zich af. De afgelopen tijd heeft in 
het teken gestaan van rouw bij ons in de 
buurt en in de kerk. Maar er is ook veel 
blijdschap als we terugkijken op de 
activiteiten die we deze winter gedaan 
hebben. Wat is het in moeilijke, maar ook 
in mooie tijden prachtig om boven-
staande tekst tot ons te laten door-
dringen. We dienen de Heer, die alle 
macht in handen heeft en geeft wat ons 
ontbreekt, omdat Hij leeft! 
 
Fikkie steken 
We vierden kerst dit jaar in een restaurant 
met alle christenen en geïnteresseerden uit 
Peja. Veel mensen waren gekomen, ook 
vanuit de kinder- en jeugdclub. Machteld had 
een kerstdrama en -lied met de kinderen 
ingestudeerd en het had niet veel gescheeld 
of het hele restaurant was afgebrand bij het 
aansteken van de kaarsen, maar wat was 
het fantastisch om de glunderende gezichten 
te zien bij het opzeggen van bijbelverzen 
over hoop, liefde, vrede en blijdschap.  
 

Begin januari hebben we een missionair 
winterkamp met de (moslim)jongeren gehad. 
We hadden een groep jongeren uit Hawaï op 
bezoek en zij hadden een mooi programma 
voor onze jongeren. Er was veel sneeuw 
gevallen en de temperatuur daalde tot wel 
min 30, maar de jongeren hebben drie 
hartverwarmende dagen gehad in de 
bergen. God alle lof!  
 
Verdriet 
Er zijn zo van die weken… Een ouder 
gemeentelid moest haar zus begraven, een 
jonge pastor (vader van drie kinderen) is aan 
de verwondingen overleden die hij 
opgelopen had na een gasexplosie bij hem 
thuis, een vader van een meisje uit de klas 

Lieve familie en vrienden, 

van Wieke is overleden aan de gevolgen van 
kanker (er was helaas geen geld voor de 
behandelingen), de vader van Nora (onze 
jongerenwerkster) is plotseling overleden 
door een hartstilstand en bij een bevriend 
gezin bij ons uit de buurt is een dochter/zus 
op 29-jarige leeftijd overleden. Deze 
gebeurtenissen roepen veel vragen op bij 
onszelf, maar ook bij de gemeente, de 
kinderen en de mensen uit de buurt. Er 
ontstaan mooie gesprekken over het leven 
na de dood en het doel van ons leven. We 
hopen dat we, door mee te leven én te 
huilen, Gods liefde kunnen uitstralen en dat 
mensen zijn Licht mogen ontdekken, dwars 
door donkere tijden heen. 
 
Dubbel verlies… 
We wonen ondertussen alweer vier jaar in 
Kosovo. In die jaren zijn er bepaalde dingen 
die nooit zullen wennen. Eén van die dingen 
is de medische hulp. Nu gaat het ons niet om 
de kwaliteit (hoewel die ook niet bijzonder 
hoog is), nee, het gaat ons om het 
confronterende van de káns die mensen wel 
of niet hebben om überhaupt geholpen te 
kunnen worden. Zoals jullie hierboven 
hebben kunnen lezen, is een jonge vrouw uit 
onze woonwijk overleden. Na een 
hartoperatie traden er complicaties op waar 
zij na negen weken niet meer bovenop 
kwam, waarna ze overleed. Wat het nog 
schrijnender maakt, is het feit dat deze 
familie elke dag rond de 1.000 euro uit eigen 
zak moest betalen voor het verblijf op de 
intensive care. Ze hebben dus zowel hun 
dochter verloren als een enorme schuld 
opgebouwd… 
 
Een tweede voorval: een gemeentelid heeft 
al langere tijd last van zijn hart. Door middel 
van de hulp van een zustergemeente uit 
Engeland kon deze man een stent laten 
plaatsen, die 3.000 euro kost. Maar wat 
bleek: hij moet een veel uitgebreidere 
operatie van 9.000 euro ondergaan en wel 
zo snel mogelijk, omdat het risico bestaat dat 
hij het anders niet zal redden. Helaas heeft 
deze man de middelen niet, waardoor hij nu 
thuis zit te wachten. Te wachten op…  
Dit zijn zomaar twee confronterende 
situaties, waardoor we onze kwetsbaarheid 
ervaren. Het maakt ons ook dankbaar voor 
de gezondheidszorg in Nederland. En ach… 
ook wij zullen in de toekomst, bij gezondheid, 
ongetwijfeld (helaas) weer klagen over de 
kosten van een ziektekostenverzekering.  
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Op 'rouwbezoek' bij het meisje  
uit de klas van Wieke (rechts) 



We hopen dat we, door mee te leven én te 
huilen, Gods liefde kunnen uitstralen en 

dat mensen zijn Licht mogen ontdekken, 
dwars door donkere tijden heen. 

verlangt 
Kosovo  

Licht 

ECM-Nederland - Postbus 861 - 
7400 AW Deventer - 0570-637537  

ecmnederland@ecmi.org 
www.ecmnederland.nl 

GZB - Postbus 28 - 3970 AA    
Driebergen  -  0343-512444  
info@gzb.nl - www.gzb.org 

Dank– en gebedspunten 

 Bid voor een goede voortgang 
van de activiteiten in Kosovo 
tijdens ons verlof. 

 Dank voor het vinden van 
huisvesting in Nederland! 

 Bid voor de GZB-dag, ook dat het 
getuigenis van Esat tot zegen 
mag zijn. 

 Dank voor de winterhulp aan 
mensen in nood en ook voor het 
winterkamp. 

 Bid voor mensen in rouw en voor 
mensen met gezondheidspro-
blemen in Kosovo.  

Rik en Machteld zijn namens de 
GZB uitgezonden naar Kosovo. In 
Peja werken zij voor ECM in een 
gemeentestichtingsproject. De 
uitzending van Rik en Machteld 
wordt mede mogelijk gemaakt door 
de gemeente Huizen. U kunt hen 
steunen door een gift over te maken 
op rekeningnummer IBAN: 
NL71RABO0329907417 t.n.v. Diaco-
nie Hervormde Gemeente Huizen 
o.v.v. Uitzending Rik en Machteld 
Kosovo. Uw giften zijn fiscaal 
aftrekbaar. 
 

Familie R. Lubbers 
Fahu Posta 22 

30.000 Pejë 
Kosovo 

www.lubbersinkosovo.nl 
 

Thuisfrontcommissie Lubbers  -  
p/a Langestraat 33  - 1271 PZ Huizen  

035-5240154  
tfc@lubbersinkosovo.nl  
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Tijdens het jeugdkamp  
opwarmen bij de kachel 

Eén van de jongeren die ons vervangt tijdens 
onze afwezigheid bij de kinderclub 

Hartelijk welkom! 

Vanuit de TFC 
Wij zijn heel dankbaar dat we een 
huis tot onze beschikking hebben 
gekregen waar Rik en Machteld 
met de kinderen drie maanden 
kunnen verblijven! We danken 
onze Vader in de hemel dat Hij ons 
weer liet zien dat Hij alles in zijn 
hand heeft. We kijken ernaar uit om 
de familie Lubbers weer in ons 
midden te hebben! 
 

Hartelijke groet, 
de TFC 

Tot heel snel! 
Als deze nieuwsbrief bij jullie op de mat valt, zijn we misschien al wel in 
Nederland. Dinsdag 7 maart zullen we het vliegtuig instappen en Kosovo voor 
drie maanden achter ons laten. Door de kinderen is er hard gewerkt om het 
programma van het thuisonderwijs af te ronden en ook hebben ze hun 
Kosovaarse vriendjes en vriendinnetjes gedag gezegd, wat niet altijd zonder een 
traan is gebeurd. 
 

We hebben twee jongvolwassenen bereid gevonden om de vrijdagse activiteiten 
met de jeugd te organiseren als wij met werkverlof zijn. Dit omdat bij het lokale 
stel, als alles goed gaat, hun eerste kindje wordt geboren als wij in Nederland 

Rik, Machteld,  

Wieke , Giske en  Jitse 

zijn. We zijn erg blij met het 
enthousiasme van deze personen en 
hopen ook dat andere activiteiten, 
zoals de zondagsschool, de geiten-
boerderij en de discipelschap-
straining, goed voortgezet gaan 
worden. 
 

Esat Kica, de tweede voorganger in 
onze gemeente, is door de GZB 
uitgenodigd om te komen spreken op 
de GZB-dag op DV zaterdag 11 
maart. Ook zijn vrouw Samira komt 
mee, zodat we vol trots ‘ons 
Nederland’ aan hen kunnen laten 
zien. Op de website is te vinden waar 
we, met of zonder Esat, presentaties 
zullen geven. We zien ernaar uit om 
jullie te ontmoeten! 
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