
U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 

En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 

U bent Jezus, de Messias, 
Die de wereld redding biedt. 

Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
opwekking 764 

Kerst ligt alweer ver achter ons en we 
leven nu toe naar Pasen. Toch willen we 
in deze nieuwsbrief kort terugblikken op 
de activiteiten rond Kerst, maar zeker ook 
vooruitkijken naar Pasen. We begonnen 
deze nieuwsbrief met het lied ‘de 
zegekroon’. Jezus’ reddende genade 
mogen we uitstralen naar de mensen in 
Kosovo en we ontdekken steeds meer dat 
Hij doorzoekt tot Hij mensen vindt. Ook 
daarover is te lezen in deze nieuwsbrief. 
Geen macht kan Hem bestrijden! 
 
Glunderende gezichten 
Dit jaar was het een heuse verrassing voor 
de kinderen en de jongeren van de 
kinderclub dat de schoenendozen uitgedeeld 
werden. We hadden het bewust stilge-
houden, zodat écht alleen de kinderen en 
jongeren kwamen die er het hele jaar 
geweest waren. Nadat het grootste cadeau 
was uitgedeeld; het Kerstevangelie, werden 
er uit een bijgebouwtje allemaal schoenen-
dozen gehaald, waarin allerlei leuke en 
nuttige cadeaus zaten. Het was geweldig om 
alle verbaasde en blijde gezichten te zien. 
Ook jongens van zestien jaar beginnen te 
glunderen bij het uitpakken van een 
schoenendoos. Dat geeft wel aan dat men-
sen hier in Kosovo weinig hebben en ze juist 
met een kleine presentie geweldig blij zijn.  
 
Hoorbaar en zichtbaar evangelie  
Tijdens de dagen rond Pasen komt er een 
groep uit Engeland. De groep zal veel 
activiteiten organiseren met mannen, 
vrouwen en de jeugd. Zoveel mensen hier in 
Kosovo weten nog niets af van Jezus en Zijn 

Lieve familie en vrienden, 

werk dat Hij op aarde heeft gedaan. Wat is 
het dan heerlijk dat Zijn genade onze adem 
en ons lied is. Wij mogen het zichtbaar en 
hoorbaar maken in Peja! We merken dat de 
kinderen en jongeren van de kinder- en 
jeugdclub ook echt graag meer willen leren 
uit de Bijbel. Tijdens de kinderclub willen de 
kinderen graag een Bijbelverhaal horen en 
vinden ze het geweldig om daarna een quiz 
te doen met vragen over het Bijbelverhaal. 
Ook oefenen ze hard om het aangeleerde 
Bijbelvers uit hun hoofd te kunnen opzeggen. 
Er zijn niet veel kinderen, omdat ze van ver 
moeten komen en het in de winter donker is 
op straat. Maar we vertrouwen erop dat er in 
de lente weer meer kinderen zullen komen. 
We genieten nu van de kinderen die er wél 
zijn! 
 
Huisbezoeken 
Als gemeente, en ook persoonlijk, proberen 
we gemeenteleden in hun eigen omgeving te 
bezoeken. Op deze manier komen we veel 
meer van de (vaak schrijnende) achtergrond 
te weten en kunnen we hierin meeleven. Zo 
zijn we met alle vrouwen van de gemeente 
op bezoek geweest bij een man die bijna 
wekelijks onze kerk bezoekt. Zijn vrouw komt 
nooit mee, maar vond het erg fijn dat we 
langskwamen. De volgende dag kwam hij 
stralend in de kerk… Hij trof die ochtend zijn 
vrouw aan die aan het lezen was in de Bijbel. 
Wat zou het geweldig zijn als ook zij Jezus 
als Messias mag aannemen. Verder zijn we 
met enkele gemeenteleden bij een gezin op 
bezoek geweest dat nu in een dorp ver weg 
woont. Ze hebben zes kinderen en die 
haalden we altijd op voor de kerkdienst. Ze 
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hoop voor Kosovo  



Ze voelt zich erg ongelukkig en niet gewaardeerd, en ziet de 
toekomst somber en eentonig tegemoet. Het is bijzonder om haar 

te laten merken dat ze juist wél gewaardeerd wordt en op deze 
manier Gods LICHT uit te kunnen stralen.  

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 de kinder- en jeugdclub. 

 Dank voor de discipelschapstraining. 

 Dank voor de mooie huisbezoeken. 

 Bid voor een gezegende tijd rond Pasen. 

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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Oliebollen bakken met een jongen  
van de discipelschapstraining  

Helemaal blij dat we  
schoenendozen bewaard hadden 

Bijbelverhaal vertellen van de bruiloft te Kana 

Vanuit de TFC  
Ook dit jaar willen we weer een gebedsbijeenkomst houden voor Rik en Machteld. 
 

Wanneer:  15 maart  
U bent hiervoor van harte uitgenodigd! We willen samen in gebed 
om dit gezin heen staan. Het gebed is een krachtig wapen, 
waarvan Rik en Machteld de uitwerking zien in hun zendingswerk 
en in hun gezinsleven. 
Waar: in het Visnet, De Ruyterstraat 7 in Huizen.  

Hoe laat:  vanaf 19.45 uur inloop. Start om 20.00 uur en rond 21.00 uur 
sluiten we af.  

Inhoud:  We willen met elkaar uit de Bijbel lezen, zingen en bidden in kleine 
groepjes. We zullen Rik en Machteld ook een lied toezingen. Er 
zullen gebedspunten vanuit Rik en Machteld aangereikt worden. U 
kunt zelf bepalen hoe u wilt bidden, hardop of in stilte.   

 

Misschien kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel graag meebidden. We 
kunnen u dan de gebedspunten opsturen, zodat u thuis op uw eigen tijd kunt 
bidden en meeleven (gebed@lubbersinkosovo.nl). 
 

Hartelijke groet, De TFC. 

Parels 
Rik trekt veel op met de jong-
volwassen mannen van de discipel-
schapstraining en ontmoet hen met 
regelmaat persoonlijk. Eén van hen 
treft hij aan de overkant van een soort 
kledingmarkt, wat wij al snel als 
rommelmarkt zouden zien. Hij loopt 
elke ochtend vanaf de andere kant 
van de stad met een kruiwagen vol 
ouderwetse kleding naar zijn stekje. 
Door deze kleding te verkopen 
verdient hij elke dag net wat geld om 
eten te kopen. Machteld bezoekt 
trouw enkele buurvrouwen en 
vrouwen in de stad. Het is goed om 
op deze manier een vertrouwensband 
op te bouwen. Zo stortte een 
buurvrouw enkele weken geleden 
haar hart uit over haar huwelijk. Ze is 
getrouwd toen ze vijftien jaar was en 
kreeg haar eerste kindje toen ze 
zestien jaar was. Inmiddels is ze 28 
jaar en heeft ze zich vanwege 
financiële redenen laten steriliseren. 
Iets wat we hier in Kosovo vaker 
horen. Ze is alle dagen thuis om voor 
haar kinderen te zorgen. Zodra haar 

Hartelijke groet vanuit Kosovo!  

Rik, Machteld,  

Wieke , Giske en  Jitse 

man thuiskomt gaat ze nog harder 
aan het werk dan ze al deed. Ze voelt 
zich erg ongelukkig en niet gewaar-
deerd, en ziet de toekomst somber en 
eentonig tegemoet. Het is bijzonder 
om haar te laten merken dat ze juist 
wél gewaardeerd wordt en op deze 
manier Gods liefde uit te kunnen 
stralen. 
 
Van 16 tot 25 april zijn we een weekje 
in Nederland vanwege de bruiloft van 
Johan, de broer van Machteld. 
Bijzonder om er, dankzij een gift, bij 
te kunnen zijn! 
 
We willen jullie goede Paasdagen 
wensen en hopen dat jullie ook in 
jullie persoonlijke leven mogen 
ontdekken dat geen macht Hem kan 
bestrijden. Hij gaat door met Zijn werk 
en draagt voor altijd de zegekroon!  

woonden in Peja, maar konden de huur niet meer betalen. Nu wonen ze bij 
familie, met z’n allen delen ze één kleine kamer. Het was fijn om ze na lange tijd 
weer te zien en de kinderen te zien genieten van de gevulde schoenendozen die 
we voor hen hadden bewaard en meegenomen. Tegelijkertijd was het ook lastig 
om hen weer achter te moeten laten, maar gelukkig mogen we weten dat God 
niet loslaat waar Zijn hand aan begonnen is!  

mailto:ecmnederland@ecmi.org
http://www.ecmnederland.nl
mailto:info@gzb.nl
http://www.gzb.org
http://www.lubbersinkosovo.nl/
mailto:tfc@lubbersinkosovo.nl
mailto:gebed@lubbersinkosovo.nl

