
‘Als je dan hoort van veel ellende,  
van oorlog, honger en verdriet. 

Denk niet: ‘Nou, dit is nu het einde.’  
Want zover is het nu nog niet. 

Eerst moeten alle mensen weten  
wat Jezus voor hen heeft gedaan. 

Zodat ook zij nog kunnen kiezen om Hem  
te volgen en om ook Zijn weg te gaan.’ 

OTH (2005) 359 

Wieke is inmiddels in de fase dat ze alles 
leest wat los en vast zit en vindt het 
geweldig om na het eten de 'Op Toon 
Hoogte' liederenbundel door te bladeren 
en nieuwe liederen uit te zoeken. Zo 
kwam ze op een gegeven moment met 
bovenstaand lied en begon deze vol 
overgave te zingen op een door haar 
verzonnen melodie. Dit lied bleef 
hangen… Want ook hier in Kosovo zien 
we veel ellende, honger en verdriet. Dit 
lied maakt echter weer duidelijk dat we 
hier met een opdracht gekomen zijn: 
Jezus’ liefde uitstralen en over Hem 
vertellen, zodat steeds meer mensen Hem 
gaan volgen! 
 
Hoopvolle toekomst 
Geweldig om Jeremia 29:11 in de week rond 
Pasen uit veel kindermonden te horen: “Ik 
heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. 
Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” Een 
team uit Engeland heeft in de week rond 
Pasen allemaal activiteiten georganiseerd 
met kinderen, jongeren, mannen en 
vrouwen. Zo ook in het Romadorp. In de tuin 
van een christengezin in dit islamitische dorp 
was het tijdens deze activiteiten genieten 
omdat er stralende kindergezichten te zien 
waren. Zondag, eerste paasdag, zijn we met 
een volgeladen bus naar Prishtina geweest 
om daar met veel kerken uit Kosovo God 
groot te maken. Voor alle gemeenteleden 
was het een heus uitje om met de bus naar 
Prishtina te gaan, sommigen waren nog 
nooit in de hoofdstad geweest! Schitterend 
om het paasevangelie op veel verschillende 
manieren te mogen delen. Jezus is 

Lieve familie en vrienden, 

opgestaan en door Hem is er een hoopvolle 
toekomst, ook in een land vol hopeloosheid, 
duisternis en ellende. 
 
Stormloop 
Veel dingen zijn hier in Kosovo anders 
geregeld dan in Nederland. We willen weer 
eens een praktijkvoorbeeld met jullie delen: 
de inschrijving van Giske op de basisschool. 
Sommige ouders stonden al vanaf zes uur te 
koukleumen voor de deur van de school. 
Alsof de school een heuse Apple-store is en 
de nieuwste iPhone zou uitkomen. Tegen 
negenen kwamen de twee directeuren in 
luxe bolides aanrijden. Toen de deur voor de 
inschrijving openging, begon de stormloop. 
Machteld was er redelijk relaxed onder, maar 
was wel erg benieuwd of het ging lukken om 
Giskes naam op één van de zes 
namenlijsten te krijgen. De directeuren 
konden de situatie niet zo goed meer aan en 
schreeuwden er lustig op los wanneer hun 
‘zweethokje’ vol stond met zo’n dertig 
roepende ouders. Opeens werd Machteld 
mee getrokken door een moeder uit Wiekes 
klas. Zij ging het via de lerarenkamer 
proberen. Toen ze daar voor de deur stond, 
kon Machteld het hokje van de directeuren 
goed inkijken en ze zag dat het vooral druk 
was bij het bureau van de ene directeur, 
maar bij de andere niet. Ze heeft gedaan 
alsof haar neus bloedde door naar de andere 
directeur te lopen. Die heeft uiteindelijk met 
keurige hoofdletters Hiska op één van de zes 
namenlijsten geschreven. Hij vond het 
bijzonder dat we nu ook ons tweede kind bij 
hen op school inschreven en voilà… Giske 
was ingeschreven bij de juf en het tijdstip dat 
we graag wilden. Hopelijk verloopt de 
uitschrijving op de kleuterschool in de stad 
vlotter. 
 
De één zaait… de ander oogst 
We willen jullie voorstellen aan Dorjan. 
Dorjan is 21 jaar en studeert rechten. 
Binnenkort wordt hij gedoopt, omdat hij 
Jezus heeft leren kennen als Zijn Heer en 
Heiland. Sinds ongeveer twee jaar trekt Rik 
met hem op. En wie ons een beetje volgt, 
weet dat Rik wekelijks een discipel-
schapstraining geeft waar ook Dorjan één 
van de trouwe bezoekers is. Daarnaast doet 
Rik wekelijks één-op-één Bijbelstudie met 
hem om hem zo toe te rusten en de 
gelegenheid te geven geestelijk verder te 
groeien en te leren over de inhoud van zijn 
aanstaande doop. Het is voor ons bijzonder 
om dit proces van dichtbij mee te maken. Nu 
is het gemakkelijk – en helaas constateren 
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Uitzichtloosheid  



Jezus is opgestaan en door Hem is er een hoopvolle toekomst, ook 
in een land vol hopeloosheid, duisternis en ellende.  

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 hoge werkloosheid en 
armoede in Kosovo. 

 Bid voor een goede afronding op de 
Kosovaarse school en het thuis-
schooltje. 

 Bid voor mooie kansen om het Evan-
gelie te delen.  

 Bid voor de landelijke kerk in Kosovo. 

 Bid voor de huisbezoeken, dat ze tot 
zegen zullen zijn. 

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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Dorjan 

Kosovaarse preek 

Blijde gezichten tijdens de afsluitingsavond 
van de kinderclub 

dat. Daarna mocht Rik Dorjan 
ontmoeten. Het klikte tussen hen en 
Rik mag nu het plantje wat water 
geven en soms wat extra voeding. Nu 
wil Dorjan de naam van Jezus 
publiekelijk belijden. Bijzonder dat er 
vruchten gezien mogen worden in het 
werk, maar uiteindelijk is het Gods 
Geest zelf die werkt.  
 
We kijken uit naar deze zomer met 
onder meer het derde missionaire 
jeugdkamp en de komst van een 
groep uit Nederland via project 10 27/ 
experience. We hopen op veel 
momenten waarop we kunnen 
vertellen wat Jezus voor ons heeft 
gedaan, zodat ook de mensen in 
Kosovo Hem mogen leren kennen en 
Zijn weg mogen gaan. 

Vanuit de TFC 
Wij zijn dankbaar dat we, naast de 
trouwe donaties, ook steeds weer 
verblijd worden door acties vanuit 
meerdere hoeken. Soms ontvangen 
we een flink bedrag, verkregen uit 
een collecte of een spontane gift 
van iemand, dan weer mogen we 
de opbrengst van een zendingsfair 
of een andere actie toevoegen aan 
de kas. Het werk van Rik en 
Machteld kan op deze manier in 
ieder geval doorgaan. Fantastisch! 
 
De gebedsbijeenkomst van maart jl. 
was niet heel druk bezocht, maar 
daarom niet minder belangrijk. Rik 
en Machteld ervaren de kracht van 
gebed in hun werk en daarom is het 
goed en mooi om op zo’n avond 
ook heel doelgericht te bidden voor 
gebedspunten en dankpunten die 
zij hebben aangedragen. 
Bemoedigend om te merken dat er 
zo intens voor hen gebeden en 
gedankt wordt! Blijft u dat ook doen 
in uw persoonlijke voorbede? U 
kunt u ook altijd aanmelden via de 
website om de gebedspunten van 
de maand per email te ontvangen. 
 

Hartelijke groet, De TFC. 

Hartelijke groet vanuit Kosovo!  

Rik, Machteld,  

Wieke , Giske en  Jitse 

we dat dit veelvuldig op het zendingsveld gebeurt – om Dorjan zijn aanstaande 
doop als een persoonlijk succes te zien. Toch is het ook een feit dat verschillende 
mensen op Dorjans weg hun ‘steentje’ of, zo je wilt, zaadje mochten bijdragen. 
Dorjan is vanaf ongeveer zijn twaalfde levensjaar aan de hand genomen door een 
Koreaanse zendeling. Deze zendeling heeft mogen zaaien en nog wel meer dan 

Veel mensen ontmoeten elkaar  
op straat bij een kop koffie 

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

