
“Voor dit Evangelie 
schaam ik mij niet, 

want het is Gods 
reddende kracht voor 

allen die geloven.”  
 

Romeinen 1:16 

Dat Kosovaarse christenen zich niet voor 
het Evangelie schamen, is uit alles op te 
maken in deze nieuwsbrief. We hebben 
deze zomer verschillende groepen op 
bezoek gehad en het was treffend om te 
horen hoe zij allemaal bemoedigd waren 
door de getuigenissen van de christenen 
hier, die op zo veel weerstand stuiten bij 
familie en vrienden.  
 
Verlangen om te delen 
Deze zomer reisden enkele jongeren met 
een stoer busje langs verschillende 
zendingswerkers in Europa. Ze wilden 
christenen in Europa bemoedigen en van 
hun verhalen leren. Zo kwamen ze ook langs 
in Peja en maakten kennis met onder 
anderen David (zijn naam is gefingeerd) en 
Albana. Ze schreven onderstaande verhalen 
over hen.  
 
“De toewijding en de rust spatten van David 
af. Hij ziet het als zijn plicht om te delen wat 
hij geleerd heeft, om zo de ander te laten 
groeien. Je zou bijna vergeten dat christen 
zijn voor hem helemaal niet zo 
vanzelfsprekend is. Ik ben gezegend met 
vrienden en familie die altijd achter mij staan, 
welke keuze ik ook maak. Maar bij de doop 
van David waren, ondanks zijn toewijding, 
zijn vrienden en familie niet aanwezig.” 
 
“Albana is zo betrokken op haar vrienden en 
zo vol van het Evangelie dat ze niets anders 
wil dan getuigen. Heb ik dat verlangen ook 
voor mijn niet-christelijke vrienden en buren? 
Ik dacht zelf vaak in onmogelijkheden: het 
zal wel moeilijk zijn om te delen. Maar dat 
bleek anders te liggen… Albana denkt in 
mogelijkheden en ziet elk moment dat het 
Evangelie gedeeld kan worden als een gift 
van God: “Als ik mijn vrienden het Evangelie 
niet vertel, wie gaat het dan doen? Ik heb het 
verlangen om dit te delen. Mensen hebben 
het overal nodig.” 

Lieve familie en vrienden, 

Stukje Kosovo in het hart 
Deze zomer hadden we ook een groep 
jongeren van Experience 10 27 op bezoek in 
Peja om Gods werk in Kosovo te ervaren en 
een steentje bij te dragen. Zo hebben ze een 
lokale moskee bezocht, kinder- en 
jongerenactiviteiten gedaan en voedselpak-
ketten uitgedeeld. Ook hebben ze de 
Kosovaarse 'cultuur en natuur' ervaren. Er is 
elke dag een blog geschreven met leuke, 
treffende foto’s erbij. Deze blogs zijn te 
vinden op onze website.  
 
De ontmoetingen in Kosovo hebben diepe 
indruk gemaakt. Vanaf nu hebben ze 
allemaal een stukje Kosovo in hun hart. We 
hebben hun allemaal gevraagd om op te 
schrijven wat hen het meest is bijgebleven 
van deze reis. 

 
Jan: “Het is bijzonder om te mogen luisteren 
naar de verhalen van mijn broers en zussen. 
God werkt in Peja. Als groep hebben we hier 
een klein steentje aan mogen bijdragen. Er 
zijn veel momenten die me bijblijven. Ik denk 
aan de ontmoetingen bij de mensen thuis; 
dat we met hen onze rijkdom konden delen 
door middel van een voedselpakket. 
Daarnaast ook nog de kinderclubs en de 
activiteiten met de jongeren, geweldig! Ik heb 
opnieuw geleerd dat we elkaar als christenen 
nodig hebben en dat veel mensen God nodig 
hebben.” 

 
Anette: “Ik heb van de mensen in Kosovo 
geleerd dat je tevreden en dankbaar moet 
zijn voor dat wat je wél hebt (ook al heb je 
weinig, zoals de mensen bij wie we 
voedselpakketten brachten). Ook vond ik het 
indrukwekkend om tijdens de getuigenissen 
van verschillende mensen te horen hoe ze 
vol vertrouwen geloven, ook al stuiten ze 
vaak op veel weerstand binnen hun familie 
en vriendenkring.” 
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Met de buurmannen op stap tijdens het Suikerfeest 



“Als ik mijn vrienden het Evangelie niet vertel, wie 
gaat het dan doen? Ik heb het verlangen om dit te 

delen. Mensen hebben het overal nodig.”  
verlangt 
Kosovo  

Licht 
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Dank– en gebedspunten 

 Dank voor de doopdienst die eind juni 
plaatsgevonden heeft. 

 Bid voor de voorbereidingen voor de 
zondagsschool en de kinder- en 
jeugdclub. 

 Dank voor de vele, gezegende activi-
teiten tijdens de zomerperiode. 

 Bid voor het nieuwe schooljaar van de 
Kosovaarse school en de homescholing. 

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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Artikel Groei over ‘Loslaten’ 

Zingen tijdens de kinderactiviteiten 

Voedselpakketten uitdelen 

Hooggespannen verwachtingen… 
Voor de zomer hadden we de 
afsluiting van de vrijdagse missionaire 
kinderclub. Dit was een daverend 
succes. We hebben een binnen-
speeltuin op stelten gezet en hier 
heerlijk genoten van eten, sport en 
spel!  
 
Voor het missionaire jongerenwerk 
hebben we een spetterende ope-
ningsactiviteit gepland omdat, door 
omstandigheden, het missionaire 
jeugdkamp niet door kon gaan.  
 
De groep van Experience 10 27 heeft 
deze jongeren overigens verwend met 
een bowling- en pannenkoekenavond.  
 

Een heus succes…  
 
Het nieuwe seizoen ligt voor ons en in 
alle werkzaamheden verwachten we 
het van Hem! En dan mogen we 
hooggespannen verwachtingen hebben... 

Vanuit de TFC 
De rust van de zomerperiode is ook 
binnen de TFC te merken. In 
september gaan wij weer van start 
met onze werkzaamheden. Wilt u, 
naast het werk van Rik en 
Machteld, ook ons werk in uw 
voorbede meenemen? 

 
Hartelijke groet, De TFC. 

Hartelijke groet vanuit Kosovo!  

Rik, Machteld,  

Wieke , Giske en  Jitse 

Loslaten 
In een nummer van het tijdschrift GroeiMagazine met als thema 'loslaten' staat 
een interview met Machteld over 'roeping, verlangen en loslaten’. Enkele regels 
uit het interview: 
 

“Mensen verwachten vaak een briefje uit de hemel wat je opdracht zal zijn. 
Maar zo werkte het bij mij niet. Het is best nog een kunst om die verwachting 
los te laten. Ik heb moeten leren om mijn eigen hart en gevoel te volgen. Dáár 
werkt God toch ook in? Eerlijk zijn over jezelf en doen wat bij je past. Dat is voor 
ons de rode draad geworden. Je gaat met een stappenplan op weg. Maar door 
jezelf te zijn, ontdek je welke mooie dingen je in jezelf hebt. Daarmee kun je 
naast en tussen de mensen in gaan staan. Dat levert kostbare momenten op 
die ik niet wil missen.”  
 

Op onze website is het hele artikel te lezen. 
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